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Aluminium Extrusion

B U L E T I N

kini

menjadi

Handal Aluminium telah bertransformasi menjadi
HANDEX Aluminium Extrusion dengan misi menghadirkan
pengalaman baru bagi mitra dan pelanggan, serta
menjawab kebutuhan Aluminium dengan produk
berkualitas tinggi serta layanan terbaik. Tampilan baru
HANDEX menunjukan komitmen akan kualitas dan
inovasi untuk bisa selalu dihandalkan.

Project Update: KIKORA CAPITAL OFFICE TOWER

menjadi solusi implementasi Green
Building pada KIKORA Capital Office Tower dengan
menghadirkan
produk
High
Performance
Facade HANDEX LS-65.
HANDEX LS-65 hadir dengan fitur Double
Glass System Facade yang juga sebelumnya
sudah terbukti dan dipercaya pada proyek
Factory Plant milik PT Mane Indonesia yang
terletak di Cikampek, Jawa Barat.
KIKORA Capital Office Tower merupakan gedung
pencakar langit milik KIKORA Corp. yang terletak di
Serpong, Tangerang. Bangunan ini terdiri dari 10
lantai yang mengusung konsep Kontemporer
Modern. Desain dari gedung ini dirancang oleh
rumah arsitek Anarta Kreasindo, bertindak
sebagai prinsipal arsitek Prasetyawan, S.T.
Pembangunan dimulai sejak Oktober 2021, di
mana
PT Recta Construction sebagai kontraktor
sipil dan diproyeksikan selesai pada Februari 2023.

KIKORA CAPITAL
OFFICE TOWER

Dalam proyek ini HANDEX berkolaborasi dengan
PT Widal Kreasi Wisesa sebagai kontraktor fasad.
Mau lebih tahu tentang proyek ini? Silahkan
datang langsung ke lokasi proyek, atau saksikan
videonya di Youtube Channel Handex Aluminium

TOKOH
Henpy Tannady Tan, ST., MT.
Project Manager KIKORA CAPITAL OFFICE TOWER

Henpy Tannady Tan, ST., MT. lahir pada tahun 1990 meniti karir
konstruksi sejak tahun 2012. Henpy merupakan alumni teknik
sipil dari Universitas Tarumanegara di tahun 2012 yang
kemudian melanjutkan magister di bidang Manajemen
Konstruksi di universitas yang sama. Pengalaman sebagai
Project Manager telah digeluti sejak usia 25 tahun, dan hingga
kini di usia 32 tahun berbagai jenis proyek sudah diselesaikan
seperti Apartemen, Hotel, Perkantoran, Pabrik, dan Residensial di
berbagai wilayah Indonesia. Mari kenal lebih dekat dengan
Henpy dengan follow IG @henpy08
HANDEX sangat bagus dan selama masa pengerjaan juga
berkomitmen tinggi. Di masa pandemi ini, kualitas yang baik
dengan harga yang terjangkau menjadi keunggulan
tersendiri bagi HANDEX. HANDEX cukup handal dan bisa
dipercaya untuk menyelesaikan semua proyek.
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