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Berdiri sejak tahun 2017, ANDROMEDA Architect bergerak dalam
bidang usaha jasa konsultasi sekaligus konstruksi pembangunan rumah.
Sebagai salah satu perusahaan terbaik dalam bidangnya, ANDROMEDA
Architect melayani konsultasi dan pembangunan rumah tinggal, hunian,
maupun tempat usaha yang memadukan konsep dan tema custom
sesuai dengan keinginan klien, yang mengkedepankan keunikan
desain serta pemilihan bahan yang berkualitas.

ANDROMEDA Architect memiliki pengalaman dalam desain
dan konstruksi di tanah datar dan miring serta proyek
pengerjaan rumah hunian baru, apartemen, dupleks, townhouse
juga proyek dengan kepadatan menengah, ditambah renovasi
rumah tinggal.

Tentang Team Leader
Pria kelahiran Jakarta, 29 April 1982 ini telah memiliki
berbagai pengalaman di bidang konsultasi desain dan
konstruksi gedung.
Dengan didirikannya ANDROMEDA Architect, beliau sangat
yakin akan banyak memberikan peluang serta lapangan
pekerjaan bagi tenaga terampil potensial yang dapat
menerjemahkan konsep dan ide dari klien menjadi suatu
karya terbaik yang memenuhi estetika dengan tidak
meninggalkan fungsionalitasnya.

RAMADHIKA SURANTIANA

Didukung oleh team yang solid dan berpengalaman serta
penggunaan peralatan modern yang efektif dan efisien,
ANDROMEDA Architect senantiasa berkomitmen untuk
memenuhi kepuasan relasi dan klien.

Pelayanan Kami
Jasa Arsitek Hunian / Rumah Tinggal
Jasa desain dari tim yang berpengalaman, arsitek handal dan professional.
FREE konsultasi sampai puas

Jasa Arsitek Villa / Condominium
Pembuatan konsep, arsitektur, konstruksi rumah custom
FREE gambar desain

Jasa Kitchen Set & Interior Design
Perombakan total maupun sebagian,
penyatuan konsep & ide.
FREE ide pembangunan unik & gambar

Pelayanan Kami
Jasa pembuatan konsep Café / Lounge
Ide pembangunan unik / custom, modern, simple dan menarik,
Interior ataupun eksterior.

Rancang bangun Kantor & Perusahaan
Renovasi sebagian atau menyeluruh, perubahan lay out,

Pembangunan ruangan baru, Building Repair &
Maintenance

Pengadaan Barang & Jasa
Jasa konstruksi umum, pemenuhan target waktu,
pengerjaan cepat & rapi, tenaga kerja mumpuni,
Harga bersaing

Team Kami
ANDROMEDA Architect terdiri atas para professional yang berkompeten dan
berpengalaman dibidangnya. Kami berdedikasi tinggi dan berkomitmen untuk
memenuhi kepuasan klien
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Klien Kami
• ANDROMEDA Architect telah bermitra dan menjalin
kerjasama dengan banyak klien yang puas dengan
hasil kerja dan pelayanan yang secara konsisten kami
pertahankan. Hal itu dibuktikan dengan keberlanjutan
kemitraan dan kerjasama selama ini.
Adapun beberapa klien dan mitra strategis yang menjalin
kerjasama dengan ANDROMEDA Architect, yaitu :
Building Repair & Maintenance
- Kentucky Fried Chicken (KFC) di seluruh wilayah Lampung
- RS Immanuel Bandar Lampung
- Sampoerna Java 1 (area Sumedang, Subang, Garut) Office &
Warehouse
Architect & House Development
- Pembangunan Villa pribadi di Cikeas, Jawa Barat
- Pembangunan Rumah Tinggal pribadi di Bandung,
Jakarta dan Bandar Lampung
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