
Case Study

Platinum Victory adalah pengembang properti terkemuka yang dikenal karena pengembangan pemukiman 
dan komersialnya yang praktis dan terjangkau. Selama bertahun-tahun, Platinum Victory telah berkembang 
melampaui Setapak dengan sejumlah besar proyek di kota Kuala Lumpur dan melintasi Lembah Klang.

Dengan fokus yang berkembang pada kesehatan dan kebugaran selama pandemi, Platinum Victory 
berusaha untuk menegakkan pentingnya udara yang sehat dan ruang hidup yang sehat bagi pemilik rumah 
baru, pengunjung, dan karyawan. Solusi udara Panasonic telah diadopsi di beberapa properti Platinum 
Victory untuk menjaga udara dalam ruangan sejuk dan nyaman serta untuk mempromosikan ruang dalam 
ruangan yang bersih dan sehat.

Lokasi:
Kuala Lumpur, Malaysia

Klien:
Platinum Victory 

Aplikasi:

Platinum Casa Danau 
Residences, Sales 
Gallery & Offices

Menempatkan fokus substansial pada 
kualitas udara dalam ruangan untuk 
pemilik rumah baru

Tantangan: Membangun Rumah dengan Kualitas Udara Dalam Ruangan yang 
Ditingkatkan

Platinum Victory memahami pentingnya kualitas udara 
dalam ruangan dan tetap menjadi perhatian utama bagi 
semua orang. Mereka ingin mempromosikan lingkungan 
dalam ruangan yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih 
nyaman dan menawarkan perlindungan kualitas udara 
dalam ruangan yang ditingkatkan bagi pembeli rumah baru 
serta pengunjung saat mengunjungi galeri penjualan.

Ruang keluarga rumah contoh Platinum Casa Danau Residences.

Pemukiman KantorGaleri



Mengingat pentingnya IAQ, perumahan baru bertingkat Platinum Victory, Platinum Casa Danau Residences, di Setapak, 
Kuala Lumpur, menawarkan unit ber-AC yang dilengkapi dengan teknologi nanoe™ X kepada pembeli. Teknologi pemurnian 
udara ini akan memastikan kehidupan dalam ruangan yang nyaman dan aman untuk para penghuninya.

Teknologi nanoe™ X Panasonic menawarkan manfaat radikal hidroksil (juga dikenal sebagai radikal OH) yang terkandung 
dalam air dan memiliki kapasitas untuk menghambat bakteri, virus, dan polutan lain serta menghilangkan bau. Partikel 
berukuran nano pada nanoe™ X dapat menembus jauh ke dalam perabotan empuk seperti kain, sofa, dan karpet. Teknologi 
nanoe™ terbukti efektif menghambat lebih dari 99%* virus corona baru.

Platinum Victory juga memasang generator nanoe™ X air-e 
Panasonic di seluruh galeri dan kantor penjualannya untuk 
melindungi tamu dan karyawan dari virus corona baru dan 
polutan berbahaya lainnya. Dengan perlindungan 
tambahan, tamu dapat mengunjungi galeri penjualan 
Platinum Victory dengan tenang karena udara dalam 
ruangan yang mereka hirup telah terlindungi.

Solusi & Teknologi yang Diterapkan

Kualitas Udara Dalam Ruangan selalu menjadi prioritas, 
bahkan sebelum wabah COVID-19. Dengan teknologi nanoe™ 

X milik Panasonic, kami yakin kami menegakkan standar 
keamanan dan tindakan pencegahan tertinggi untuk 

memberikan pelanggan dan karyawan kami pengalaman 
menyenangkan berada dalam ruangan,

kata Mr. Vincent Seow, Asisten Manajer Umum Merek dan Pemasaran, Platinum 
Victory.

Generator nanoe™ X air-e (200 unit)

Produk yang Dipasang

AC terpasang di dinding (1.400 unit)

Galeri penjualan Platinum Casa Danau Residences dipasang dengan 
generator nanoe™ X air-e Panasonic.

Show unit Platinum Casa Danau Residences.

* Berdasarkan uji verifikasi Panasonic dalam kolaborasi dengan Japan Textile Products Quality and Technology Center (QTEC), titer virus dari novel coronavirus (SARS-CoV-2) dan empat variannya (Alpha, Beta, Gamma, dan Delta) 
dibandingkan dalam ruang uji 45 liter dengan dan tanpa paparan nanoe™. Hasilnya, pengujian mengonfirmasikan bahwa efek penghambatan lebih dari 99% pada kelima jenis virus setelah dua jam paparan. Perhatikan bahwa hasil 
verifikasi didasarkan pada pengujian di lingkungan uji tertutup dan bukan di ruang penggunaan yang sebenarnya.




