
Case Study

Tetap nyaman di mal dan hotel 
WCT dengan teknologi nanoe™ X

WCT Malls Management Sdn Bhd, investasi properti dan bisnis manajemen di bawah WCT Holdings Berhad 
(WCT Group) telah membawa tindakan pencegahan untuk keselamatan ke tingkat berikutnya dengan 
pemasangan solusi pemurnian udara teknologi nanoe™ X terbarunya dari Panasonic. Sistem pemurnian 
udara telah digunakan di seluruh divisi bisnis WCT Group dalam upaya untuk menerapkan langkah-langkah 
dan tindakan pencegahan untuk keselamatan yang komprehensif untuk atmosfer yang lebih bersih dan 
lebih higienis.

Lokasi:
Selangor & Johor, Malaysia

Klien:
 WCT Holdings Berhad

Aplikasi:

WCT Malls, Kantor 
Manajemen Hotel dan 
Mal Dunia Baru 
Petaling Jaya

Tantangan: Menciptakan Ruang Dalam Ruangan yang Aman dan Higienis

Ketika industri ritel bergulat dengan dampak pandemi COVID-19, Manajemen WCT Malls mulai mempercepat rencana 
strategisnya dan menemukan cara untuk menjaga mal tetap relevan di era normal baru. Selain tetap mematuhi protokol 
sanitasi, jarak sosial, dan pemakaian masker yang ketat, WCT Group ingin memberikan pengalaman pelanggan yang 
terbaik dengan memberlakukan standar tertinggi langkah-langkah dan tindakan pencegahan untuk keselamatan guna 
menjaga lingkungan dalam ruangan tetap higienis dan aman.

Selena Chua, Chief Executive Officer, WCT Malls Management mengatakan, “Sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, 
kami memahami keinginan pelanggan kami untuk menikmati hiburan, makan, minum, dan bertemu dengan orang yang 
mereka sayangi dengan mengikuti berbagai pemberlakuan pembatasan kegiatan yang dijalankan selama dua tahun 
terakhir ini. Kami ingin mengurangi risiko yang dihadapi oleh pengunjung kami saat mereka bertemu orang baru setiap 
kali mereka berbelanja atau berkumpul di lokasi kami. Oleh karenanya, kami merasa perlunya meningkatkan fasilitas mal 
untuk menawarkan lingkungan yang kondusif bagi penyewa kami agar memiliki pengalaman yang menyenangkan saat 
mereka menghabiskan waktu berkualitas dengan orang yang mereka sayangi di mal kami.”

Kantor Mall Hotel



Pemasangan yang rapi  Air E Generator nanoe™X di salah satu kamar mandi 
yang berlokasi di gateway@klia2.

Dalam upaya untuk menarik pengunjung kembali ke mal, WCT Group meningkatkan kualitas udara dalam ruangannya 
dengan teknologi pemurnian udara Air E Generator nanoe™X untuk memfasilitasi kebutuhan akan lingkungan yang lebih 
aman bagi pengunjung yang dikelolanya yaitu Paradigm Mall PJ, Paradigm Mall JB, gateway@klia2 dan Terminal SkyPark.

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.

Dengan perlindungan tambahan dari teknologi nanoe™ X 
Panasonic, pelanggan dapat bersantai dan menikmati 
pengalaman berbelanja mereka di WCT Malls. Kini, penyewa 
dan staf dapat kembali bekerja dalam cara produktif tanpa 
khawatir dengan risiko tertular virus di ruang kerja bersama.

Solusi & Teknologi yang Diterapkan

Air E Generator nanoe™X terpasang di kamar mandi yang berlokasi di Paradigm 
Mall PJ.

Air E Generator nanoe™X terpasang di ruang ibu yang terletak di gateway@klia2.

Air E Generator nanoe™X terpasang di ruang ganti bayi di Paradigm Mall PJ.Air E Generator nanoe™X di toilet Paradigm Mall PJ.

* 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.



Hotel Dunia Baru Petaling Jaya adalah salah satu lokasi WCT 
Group yang juga mengadopsi teknologi nanoe™ X dengan 
pemasangan  Air E Generator nanoe™X di kamar mandi, 
ruang pertemuan dan pusat kebugaran.

“Teknologi ini sangat membantu dan melindungi tamu kami, 
tidak hanya dalam mendisinfeksi udara tetapi juga membuat 
mereka merasa yakin bahwa hotel mengambil langkah 
ekstra untuk menjaga dan melindungi mereka,” kata Chris 
Moore, Manajer Umum Hotel dari Hotel Dunia Baru Petaling 
Jaya.

Air E Generator nanoe™X terpasang di kamar 
mandi di Hotel Dunia Baru Petaling Jaya.

Air E Generator nanoe™X terpasang di ruang 
pertemuan di Hotel Dunia Baru Petaling Jaya.

Air E Generator nanoe™X  terpasang di pusat 
kebugaran di Hotel Dunia Baru Petaling Jaya.

“Teknologi nanoe™ X Panasonic tersedia di sebagian besar lokasi bisnis WCT Group. Kami ingin pelanggan dan staf merasa 
aman dan nyaman dengan menyediakan udara dalam ruangan yang sehat yang bebas dari polutan,” kata Dato’ Lee Tuck 
Fook, Direktur Manajemen Grup, WCT Holding Bhd.

Kami ingin tetap relevan bagi pelanggan kami dengan 
memberikan ketenangan sewaktu mengunjungi fasilitas kami 

dan untuk membantu masyarakat dalam upaya mereka 
beradaptasi dengan normal baru dan melanjutkan hidup. Dan 
kami melakukannya dengan mengadopsi solusi terbaik yang 

tersedia
kata Lee.

Satu lagi lokasi WCT Group - kantor manajemen mal mereka, memasang  Air E Generator nanoe™X di area penerimaan 
dan ruang dewan untuk memberikan udara yang lebih aman untuk anggota staf dan tamu, sehingga mereka dapat 
memiliki tempat yang nyaman untuk bekerja secara produktif dengan tenang.

Ruang dewan di kantor manajemen Paradigm 
Mall dilengkapi dengan  Air E Generator 
nanoe™X.

Pemasangan  Air E Generator nanoe™X di 
area penerimaan yang berlokasi di kantor 
manajemen Paradigm Mall.

 Air E Generator nanoe™X terpasang di area 
penerimaan yang berlokasi di kantor manajemen 
mal gateway@klia2.

Hotel Dunia Baru Petaling Jaya.

Air E Generator nanoe™X (600 unit)

Produk yang dipasang




