
Unpolished Tile menjadi favorit di mana-mana. 
Jika dulu hanya dipakai untuk eksterior, kini 
Unpolished Tile tampil lebih elegan dan menjadi 
pilihan untuk menciptakan interior yang stylish.

Simak artikel lengkap 
mengenai Unpolished 
Tile ini pada halaman 

2 dan 3. Pada edisi ke 21 ini, 
Newsletter GRANITO kembali 
hadir dengan beragam informasi 
menarik. GRANITO Tile tahun ini 
menjadi favorit bagi konsumen di 
Indonesia. Tile ini dipilih karena 
praktis, tahan lama, dan memiliki 
desain yang menarik. 

Informasi lain mengenai Mobile 
Apps DBO Indonesia di halaman 

5. Tak kalah serunya aneka liputan 
kegiatan mahasiswa desain dan 
arsitek profesional juga ada dalam 
edisi ini. Aneka pameran juga tak 
lupa kami bahas.

Beragam acara Gathering 
tersaji di halaman 10 hingga 11. 
Simak keceriaan acara nonton 
bareng “Transformer” yang 
diselenggarakan oleh DBO di XXI 
Grand Indonesia. 

Selamat membaca. 

www.granito.co.id
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ISSUE

Anda Ingin Menemui Tim CCD?
Bila Anda membutuhkan tim Customer 
Care & Design untuk membantu 
memecahkan masalah desain, silahkan 
datang ke GRANITO™ Tile Studio (GTS) 
Jakarta dan Surabaya, lantai 2. Selain 
itu, Anda juga bisa berkonsultasi 
melalui e-mail atau fax dengan 
menyertakan data-data tentang ruang 
yang ingin didesain. 

Kirimkan saja e-mail atau fax Anda ke:
GTS Jakarta: 
gts.jakarta@granito.co.id/fax: (021) 7245139 
GTS Surabaya:  
gts.surabaya@granito.co.id/
fax: (031) 5355922

Living in Style with The Ultimate Tile

Is brought to you by GrAnITo™ Tiles, 
the manufacturers of world class 
quality Tile exceeding performance 
standards demanded by architects 
and interior designers worldwide. 
Designed with the modern Australian 
lifestyle in mind, GrAnITo™ Tiles are 
equally at home in Indonesia, Italy, 
or Sydney.
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LIGA FUTSAL GrAnITo

Gathering SALES 
CoUnTEr MAKASSAr
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TRENDInTErIor

THE CLASSY

UnPoLISHED TILE
Trend terbaru desain interior saat ini adalah semakin maraknya 
penggunaan Unpolished Tile di dalam ruang. Bagaimana cara 
menampilkan Tile tipe rustic ini agar ruang Anda lebih berkelas? 
Simak tips-tipsnya berikut ini.

Material lantai bertekstur seperti batuan alami.

Unpolished Tile adalah Tile yang tidak 
melalui proses polished sehingga 
permukaannya memiliki tekstur 

tertentu. Tile GRANITO diproduksi dengan 
cara yang sama seperti batuan alami sehingga 
jenis Unpolished Tile jika disentuh akan terasa 
tekstur yang mirip dengan batuan alami. 

GRANITO memiliki beberapa tipe yang 
termasuk kategori Unpolished Tile, yakni 
LUNAR, CASTELLO, SALSA (Tipe Oasis) dan 
beberapa tipe MOSAIC, serta Tile INSPIRE. 

Elegant Rustic
Gaya rustic umumnya jauh dari kesan 
elegan. Sesuatu yang elegan identik dengan 
kemewahan dan permukaan yang mengkilap. 
Sementara gaya Rustic justru tampil 

‘mentah’ tanpa finishing. Lalu bagaimana 
menghadirkan gaya rustic yang berkelas? 

Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui 
tentang gaya Rustic. Ciri yang paling 
menonjol adalah kentalnya nuansa alami 
pada ruang karena penggunaan material 
tanpa finishing atau material yang dibuat 
menyerupai tekstur aslinya.   

tips #1:
Agar tidak terjebak dalam kesan kuno 
dan kurang bersih, pilih warna-warna 

material yang terang, seperti Tile 
CASTELLO Nuvola atau 

LUNAR Amber.

CASTELLo nuvola
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MoSAIC & InSPIrE UnPoLISHED
Cocok untuk Berbagai Gaya Interior

TIP & TrIK
PErAWATAn UnPoLISHED TILE

Tile MOSAIC terdiri dari potongan-potongan Tile 
yang disusun kembali. Paduannya bervariasi, 
misalnya antara Tile Unpolished yang dipadukan 
dengan Tile Unpolished juga, Tile Unpolished dengan 
Tile Polished, atau kedua-duanya Tile Polished. 
Beberapa Tile MOSAIC Collection dari GRANITO 
merupakan MOSAIC Unpolished yang memiliki 
tekstur unik. Selain MOSAIC, ada pula koleksi Tile 
yang merupakan paduan Unpolished, yakni Tile 
INSPIRE yang memiliki motif yang unik. 

InSPIrE Maple Spotter BalineseSpotter Cubic

LUnAr Amber

CASTELLo nevica CASTELLo Crema LUnAr Alumina

Merawat Unpolished Tile tidaklah sulit. Permukaannya 
yang tidak mengkilap membuat kita lebih leluasa 

membersihkannya tanpa harus khawatir akan menggores atau 
memudarkan kilapnya. Namun ada beberapa hal yang perlu 
Anda ketahui dalam merawat Tile bertekstur alami ini agar tetap 
bersih dan tidak cepat kusam. Berikut adalah beberapa tip dan 
trik perawatan lantai dengan Unpolished Tile.

 BErSIHKAn DEBU: Sapu atau vakum permukaan lantai 
menggunakan vaccum cleaner untuk mengangkat debu dan 
kotoran dengan sempurna.

 AIr HAnGAT DAn CAIrAn PEMBErSIH: Untuk noda 
yang menempel, gunakan air hangat dan sedikit cairan 
pembersih lantai. Dengan memakai kain pel atau sikat yang 
lembut, bersihkan noda pada lantai.

 KErInGKAn: Lantai yang sudah dibersihkan perlu segera 
dikeringkan dengan lap kering agar bersih sempurna. 
Apabila dibersihkan secara rutin, permukaan lantai akan 
selalu terjaga penampilannya.  

NEwProDUCT

Untuk menampilkan sisi elegan 
dari gaya Rustic maka kita harus 
memilih material yang tepat. 
Tidak semua material tanpa 
finishing bertekstur kasar dan 
tanpa kilap. Misalnya, batuan 
tertentu ada yang memiliki kilau 
alami, juga material logam.

Elemen Rustic sebagai Aksen
Interior Elegant Rustic juga bisa diwujudkan dengan cara menghadirkan 
elemen Rustic sebagai aksen yang kuat. Jadi, tidak harus semua bagian 
di dalam interior harus menonjolkan tekstur alaminya. Padukan dengan 
elemen  yang non Rustic, misalnya padukan Tile Castello pada lantai dan 
seperangkat meja makan dari kayu utuh seperti pada gambar di atas. 
Sementara, bagian lain pada interior menggunakan finishing sehingga ruang 
menjadi terlihat modern dan bersih.

Minimalis dan Modern
Dalam pengaturan interior Elegant Rustic kita sebaiknya tetap mengacu 
pada gaya hidup minimalis sehingga ruang tidak perlu memiliki terlalu 
banyak barang dan elemen dekoratif yang tidak perlu. Sebab, kesan elegan 
dan berkelas akan muncul pada ruang yang terlihat rapi, ringan, dan bersih. 

tips #2:
Supaya ruang bergaya Rustic terlihat 

berkelas, gunakan Unpolished Tile ukuran 
besar, seperti New CaSTEllo ukuran 

60/60. Ukuran besar meminimalkan 
sambungan nat pada lantai. 



SPECIALEvEnT

Jakarta
GrAnITo™ TILE STUDIo Jakarta
Jl. Panglima Polim Raya No. 85A Jakarta Selatan
Ph (021) 720 0001 Fax (021) 724 5139
E-mail: gts.jakarta@granito.co.id

Surabaya
GrAnITo™ TILE STUDIo Surabaya
Gedung Graha Pacific Lantai 11
Jl. Basuki Rachmat No. 87-91 Surabaya
Ph (031) 5458 222 Fax (031) 5355 922
E-mail: gts.surabaya@granito.co.id

DESIGNCornEr

Top Brand Award merupakan acara tahunan 
berupa hasil survey tentang merek-merek 
yang beredar di masyarakat. Merek yang 
mendapatkan gelar Top Brand menunjukkan 
bahwa merek tersebut diketahui dengan 
baik oleh pelanggan. Selain itu, pelanggan 
juga pernah menggunakan merek tersebut. 
Terakhir, di masa depan, pelanggan juga akan 
memilih merek tersebut untuk dikonsumsi 
kembali. Dari ketiga ukuran tersebut, 
GRANITO berhasil meraih posisi teratas 
dibandingkan dengan merek-merek lain. 

Acara penyerahan award diselenggarakan 
pada Juli 2014 di Hotel Mulia Senayan. 
Keberhasilan GRANITO mendapatkan Top 
Brand ini menunjukkan bahwa Tile GRANITO 
telah mendapat tempat di hati masyarakat 
dan selalu menjadi favorit masyarakat dalam 
memilih Tile untuk bangunan mereka.

GRANITO-onLInE

Tile GRANITO merupakan 
merek yang paling populer 
untuk kategori Lantai Granit.
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GRANITO RAIH

TOP BRAND AWARD 2014

GrAnITo mendapatkan Top Brand dalam kategori 
Granite Tile terpopuler 2014.

Sertifikat Top Brand Award 2014 
yang dikeluarkan oleh Frontier dan 
Majalah Marketing.

CUSTOM MOSAIC

Kembang Anata 
Menghiasi Lantai Foyer
Foyer merupakan ruang transisi yang menghubungkan pintu masuk rumah 
dengan ruang-ruang di dalam rumah. Meskipun hanya ruang peralihan, namun 
bukan berarti interiornya tidak perlu didesain. Foyer pada rumah ini misalnya, 
ruangnya memanjang 4,8 m x 2,5 m, di bagian tengah lantainya ditutup dengan 
Tile Mosaic Kembang Anata yang berukuran 3,6 m x 1,2 m. Adanya Mosaic ini di 
foyer memberikan kesan ramah kepada siapapun yang datang memasuki ruang.

Denah rumah, posisi 
foyer ada di dekat 
pintu masuk.

Custom Mosaic 
Kembang Anata 
merupakan 
kombinasi dari 
Tile Salsa Crystal 
Black, Pearl White 
dan Brick. 



TRENDDESIGn

Tangga eksterior seringkali luput 
dari sentuhan dekorasi sehingga 
kita biasa melihat tangga yang 
tampil polos apa adanya. Padahal, 
elemen ini punya peluang untuk 
tampil lebih cantik, misalnya kita 
bisa menggunakan material tertentu 
atau membubuhkan warna pada 
tangga. Foto-foto di samping adalah 
beberapa contoh yang bisa menjadi 
inspirasi bagi kita. Dapatkan inspirasi  
desain lainnya di halaman Facebook 
Granito Tile Studio. Di facebook 
tersebut terdapat pula beragam ide 
dekorasi dan art & craft. 

GRANITO-onLInE

Inspirasi Tangga Unik
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Tampilan Mobile Apps DBo Indonesia pada 
smartphone Android.

Tampilan Mobile Apps DBo 
Indonesia pada smartphone 
ioS. 

Fitur Find Toko dapat Anda 
manfaatkan untuk mencari 
alamat toko terdekat. 

Granito Tile Studio

Dewasa ini kebutuhan akan informasi 
bukan hanya mengenai  selebriti saja 
akan tetapi sudah mulai merambah 
ke dunia bahan bangunan. Beberapa 
produk bahan bangunan sudah mulai 
memanjakan konsumennya dengan berbagai 
macam aplikasi online yang ditujukan 
untuk mempermudah konsumen dalam 
mendapatkan informasi mengenai produk 
mereka. 

DoWnLoAD APLIKASInYA 
DI PLAYSorE ATAU APPS STorE
GRANITO sebagai salah satu produsen 
bahan bangunan bersama produk-produk 
lainnya dari Djabesmen group ikut hadir 
didunia online melalui aplikasi DBO 
Indonesia. Aplikasi ini dapat didownload 
melalui play store untuk sistem operasi 
android sedangkan untuk sistem operasi 
IOS bisa melalui apps store. DBO Indonesia 
menyajikan berbagai informasi seputar 
bahan-bahan bangunan berkualitas dari 
Djabesmen Group seperti wavin, Rucika, 
Djabesmen dan Royal Board.

Aplikasi Mobile DBO Indonesia menyajikan 

berbagai informasi seputar bahan-bahan bangunan 

berkualitas dari Djabesmen Group. DBO Indonesia 

sudah bisa diakses melalui smartphone Anda. Ayo, 

segera download aplikasinya agar tidak ketinggalan 

informasi. 

InSPIrASI BAHAn BAnGUnAn
Anda bisa mengunduh informasi dan spesifikasi 
teknis dari produk-produk Djabesmen Group 
melalui fitur Catalogue produk yang ada 
diaplikasi ini. Informasi produk juga bisa anda 
dapatkan dengan memanfaatkan fitur Gallery 
yang menampilkan semua produk-produk 
yang ada, baik itu Granito, wavin, Djabesmen 
maupun Royalboard. Melalui katalog produk 
Anda bisa mendapatkan informasi sekaligus 
inspirasi bahan bangunan bermutu.

MAnFAATKAn FITUr FInD ToKo
Selain itu konsumen juga dimanjakan dengan 
fitur Find Toko untuk mencari lokasi toko 
terdekat untuk mendapatkan produk-produk 
yang ada diaplikasi ini. Secara otomatis 
konsumen akan ditunjukkan lokasi toko terdekat 
dengan memanfaatkan fasilitas GPS pada 
perangkat mobilenya. 

Untuk informasi lainnya konsumen juga bisa 
langsung menghubungi kami baik itu melalui 
email maupun telepon dengan mengakses fitur 
Contact Us yang ada diaplikasi ini.

DBO INDONESIA

Mobile Apps untuk 
Bahan Bangunan Bermutu



GRANITO menampilkan 
Tile-Tile baru di pameran 
bahan bangunan terbesar 
di Indonesia ini, yakni The 
New Castello dan Mosaic 
Print.

Koleksi Tile baru GRANITO menarik perhatian 
pengunjung pameran Indobuildtech yang digelar 
Juni 2014 lalu. The New Castello dan Mosaic 
Print Exotique disajikan di bagian depan stand 
sehingga terlihat jelas oleh para pengunjung. 
Selain menampilkan beragam corak, GRANITO 
juga memberikan nuansa-nuansa ruang yang 
cocok menggunakan Tile-Tile baru tersebut. 

The New Castello memberikan inspirasi baru 
tentang interior Rustic kepada pengunjung. 
Tile baru ini “naik kelas” dari yang biasanya di 
kamar mandi atau teras (outdoor), kini cocok 
untuk interior yang elegan. Sementara, pada 
panel Mosaic Print Exotique, pengunjung 
pameran sangat menyukai corak dan warna-
warna Mosaic Tile ini. Corak yang unik ini tepat 
sebagai aksen pada ruang minimalis. Tahun 
ini, stand GRANITO tampil elegan sesuai tema 
“Lifestyle Gallery”.  

Tile Baru
GrAnITo
di Indobuildtech 

2014
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EVENTEXHIBITIon

ArSITEK BErBAGI ILMU, 
DI rIAU 
GRANITO turut mendukung acara Sharing Arsitek yang diadakan di Hotel Drego, Pekanbaru 
Riau. Hadirin yang datang dalam acara ini antara lain para arsitek dan mahasiswa. Yang 
menjadi pembicara kali ini adalah Ary Indra dari Aboday Arsitek, Jakarta. Dalam kesempatan ini, 
pembicara berbagi cerita tentang proyek-proyek desain yang pernah ditangani.

Pengunjung pameran melihat-lihat Tile baru GrAnITo, yakni Mosaic Print Exotique (atas) dan new Castello (kanan). 



Himpunan Mahasiswa Interior Desain Binus (HIMDI) mengundang 
GRANITO untuk menjadi salah satu pengisi acara di acara rutin kampus. 
Namun kali ini, acaranya digelar di FX Mall Sudirman, Jakarta, Juni 2014 
lalu. GRANITO mengisi kuliah umum dengan materi Product Knowledge 
yang diikuti oleh workshop. Kuliah umum tidak hanya diikuti oleh 
mahasiswa interior, pengunjung lain yang hadir juga boleh bergabung dan 
ikut workshop. Melalui acara seperti ini panitia berharap agar mahasiswa 
dapat belajar dalam suasana yang berbeda sehingga banyak mendapatkan 
inspirasi. Selain itu, masyarakat umum juga bisa mendapatkan ilmu dan 
informasi tentang interior.

Proses belajar tentu bisa dilakukan di 
mana saja. Termasuk juga di mall, seperti 
yang dilakukan oleh mahasiswa Binus.
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EVENTCAMPUS

KULIAH DI FX MALL JAKArTA

ArSITEK BErBAGI ILMU, 
DI rIAU 

SEMInAr GrAnITo 
DI UnIvErSITAS 
rIAU
GRANITO menyelenggarakan 
Seminar di Universitas Riau, 
Pekanbaru. Acara ini diikuti oleh 
mahasiswa jurusan Arsitektur di 
Universitas tersebut. Seminar 
ini berisi sharing di bidang 
desain, khususnya tentang 
perkembangan teknologi dan 
desain Tile. Masih menjadi 
bagian dari seminar, tim 
GRANITO juga memperagakan 
cara pemotongan Tile dan 
pemasangan Tile kepada 
peserta seminar.

GRANITO berkesempatan 
mengunjungi kampus Institut 
Seni Indonesia (ISI) Surakarta, 
tepatnya di Jurusan Desain 
Interior Fakultas Seni Rupa dan 
Desain. Dalam kunjungan ini, 
GRANITO berdiskusi dengan 
mahasiswa dan dosen desain 
interior tentang perkembangan 
desain di Indonesia, khususnya 
desain Tile atau keramik. 
Setelah memberikan materi 
Product Knowledge,acara 
berlanjut dengan peragaan cara 
memotong Tile yang benar.

Tim dari GrAnITo memberikan materi Product Knowledge kepada peserta seminar. 

Peserta kuliah dapat mencoba secara langsung cara menggunakan alat pemotong Tile.

SHArInG 
GrAnITo  
DI FSrD
ISI SoLo

Mahasiswa Interior Binus
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EVENTGTS

KUnJUnGAn 
LASALLE 
KE GTS

nonTon BArEnG 
PIALA DUnIA

Mahasiswa Desain Interior Lasalle College 
kembali mengadakan kunjungan ke GRANITO 
Tile Studio (GTS) Jakarta. Kunjungan ini 
sekaligus menjadi mata kuliah umum 
sehingga dosen juga turut serta dalam 
rombongan. Selain mendapatkan materi 
kuliah, mahasiswa juga diberikan informasi 
tentang Product Knowledge Tile GRANITO 
oleh tim desain GTS. Mahasiswa Desain 
Interior diajarkan pula cara memotong 
Tile yang benar. Mereka juga diajak untuk 
melihat-lihat fasilitas di GTS.

Foto-foto para pemenang Best Costume saat nonton Bareng Final Piala Dunia di GTS. 

Momen Piala dunia 2014 lalu tidak dilewatkan begitu saja oleh 
GRANITO dan rekan-rekan Sales Counter Toko di sekitar Panglima 
Polim Jakarta. GRANITO menggelar acara Nonton Bareng Final 
Piala Dunia di GTS Jakarta. Kesebelasan yang bertanding di final 
adalah Jerman dan Argentina, otomatis para pendukungnya sudah 
siap dengan atribut masing-masing. Bahkan ada yang mengecat 
wajah dengan warna-warna bendera negara Jerman atau Argentina. 
Kreativitas rekan sales counter rupanya tidak sia-sia. Mereka yang 
tampil unik dan menarik mendapatkan hadiah uang dari GRANITO.

Acaranya tidak hanya 
nonton bola bersama, 
tapi acara ini menjadi 
lebih seru karena 
dibarengi dengan 
lomba kostum.

Suasana acara 
kunjungan 
Mahasiswa Lasalle 
College saat 
berada di GTS 
Jakarta.



GRANITO mengundang biro 
kontraktor dan konsultan 
arsitektur untuk menghadiri 
acara Gathering. Acara 
ini diadakan 3 kota, yakni 
Bandung, Surabaya, dan 
Yogyakarta. 

Gathering ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi 
antara GRANITO dengan biro kontraktor dan 
konsultan di 3 kota tersebut. Dalam acara ini pula, 
GRANITO memperkenalkan Tile-Tile baru kepada 
arsitek dan kontraktor yang hadir. Undangan 
menyambut gembira hadirnya produk baru ini karena 
GRANITO semakin memberikan banyak pilihan Tile 
untuk kebutuhan desain dan bangunan mereka.

Gathering 
Kontraktor 
dan Konsultan

EVENTGATHErInG

BAnDUnG

Di Kota Pahlawan 
Surabaya, Gathering 
Kontraktor dan Konsultan 
Arsitek digelar di Hotel 
Jw Marriott pada tanggal 
14 Juli 2014. Koleksi 
Modern Neutral dan Tile 
baru GRANITO lainnya 
menarik perhatian para 
undangan. Hal ini terlihat 
dari antusiasnya undangan 
menanyakan Tile baru ini 
pada saat sesi tanya jawab.

SUrABAYA

YoGYAKArTA
Tidak jauh berbeda dengan acara 
di Bandung, Gathering di Kota 
Yogyakarta juga diramaikan oleh 
beragam hadiah dan doorprise. Acara 
ini diadakan di Hotel Grand Aston.

Kontraktor dan konsultan 
arsitek di kota Bandung 
hadir di acara Gathering 
yang diadakan di Hotel Hyatt 
GRANITO memaparkan 
Product Knowledge Tile 
kepada arsitek-arsitek yang 
hadir, khususnya Tile-Tile 
baru. Acara juga diramaikan 
oleh aneka macam hadiah 
untuk undangan, seperti jam 
tangan dan telepon genggam. 
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DI BAnDUnG, SUrABAYA, 
YoGYAKArTA
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Kehebohan film Transformer 4 di seluruh dunia 
memberikan ide untuk nonton bareng gratis 
di bioskop. Ide ini kemudian terealisasi pada 
tanggal 29 Juni 2014 di Bioskop XXI Grand 
Indonesia, Jakarta. Acara yang dipersembahkan 
oleh grup DBO ini mengundang sales counter 
toko dan agen di Jakarta beserta keluarganya, 
jumlahnya cukup fantastis! Ada lebih dari 

Film box office Transformer 4 
banyak sekali penggemarnya, 
termasuk para rekan sales 
counter dan agen toko.

nonTon FILM BArEnG

TrAnSForMEr

EVENTGATHErInG

GRANITO menyelenggarakan 
kompetisi futsal yang diikuti oleh 
rekan-rekan sales counter toko di 
3 area di Jakarta, yakni Panglima 
Polim, Pinangsia, dan Percetakan 
Negara. Tiap area menggelar 
babak penyisihan masing-masing 
dan pemenang mewakili areanya 
untuk masuk ke babak final. 

Kompetisi berlangsung 17-26 
Juni 2014. Acara ini diikuti oleh 
25 tim dari seluruh area. Tim 
berhasil mendapat juara adalah 
pemenang 1: Bangunan Jaya 
Pinangsia, pemenang 2: BJ Home 
Percetakan Negara, pemenang 3: 
Bangunan Baru Panglima Polim.

2000 seat yang dipesan untuk para undangan. 
Jumlah yang sekian banyak itu membuat 
lobby bioskop dan jalan menuju ke bioskop 
penuh sesak. Tidak ketinggalan pula, tersedia 
minuman ringan dan popcorn untuk menemani 
acara nonton bareng yang digelar pada hari 
Minggu siang itu. 

LIGA FUTSAL
GrAnITo 2014

Pemenang Liga Futsal GrAnITo 2014, juara 1: Bangunan Jaya 
Pinangsia (atas), Juara 2: BJ Home Percetakan negara (kiri atas), 
Juara 3: Bangunan Baru Panglima Polim (kiri bawah).

Penyerahan hadiah untuk 
pemenang Liga Futsal 
GrAnITo 2014.
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SALESCoUnTEr’S STorY

Pelayanan seperti ini jarang dijumpai pada 
merek lain, rata-rata setelah barang terjual 
pelanggan akan kesulitan menghubungi 
customer service jika ada keluhan. Hal ini 
jika dibiarkan tentu saja membuat pelanggan 
merasa kecewa dan enggan membeli produk 
Tile yang sama. 

“Nah, kalau respon GRANITO serba cepat, 
nggak cuma itu saja, pengiriman barangnya 
juga cepat,” cerita Yona, sales counter di Toko 
Monalisa, Medan, Sumatera Utara. Ini salah 
satu kelebihan GRANITO. “Kapan GTS buka di 
Medan?” tanya Yona. Dia ingin di Medan juga 
ada GTS, seperti Jakarta dan Surabaya.

Sales counter jelita dari Medan ini memuji layanan GRANITO yang 
tidak pernah lamban dalam merespon masalah-masalah di toko, 
termasuk ketika harus menjawab complain dari pelanggan.

Yona:

“Complain Selalu Cepat Diatasi 
oleh Tim Sales GrAnITo”

Rekan-rekan Sales Counter Toko di wilayah Makassar dan sekitarnya 
berkumpul dalam satu event Gathering yang diselenggarakan oleh 
GRANITO. Uniknya, kali ini acara Gathering digelar di kawasan wisata 
pantai, sehingga suasananya berbeda dengan acara serupa yang 
pernah diadakan sebelumnya. Acara diisi oleh paparan Product 
Knowledge, terutama produk-produk Tile terbaru. Aneka games 
diikuti dengan antusias oleh para undangan dan bermacam ragam 
hadiah dibagikan. Pada kesempatan ini pula diumumkan pemenang 
toko-toko terbaik di Makassar. 

Acara spesial ini diadakan kawasan wisata 
laut, tepatnya di Hotel Wisata Pantai 
Galesong Utara, sekitar 45 menit dari 
pusat kota Makassar.

PAnTAI GALESonG 
UTArA, MAKASSAr

SALES CoUnTEr GATHErInG 

Beragam permainan seru di 
acara Gathering. Hadiahnya 
juga tak kalah serunya.



YOUR DESIGN Q & A

Anda punya pertanyaan, pendapat, dan saran tentang produk GRANITO™, 
GRANITO™ Tile Studio (GTS), dan Newsletter GTS? 

Kirimkan dalam bentuk e-mail ke Dept. Customer Support kami di: info@granito.co.id 
atau kunjungi situs kami di www.granito.co.id. Pertanyaan atau saran terfavorit akan dimuat 
di Newsletter GTS dan pengirimnya berhak mendapatkan suvenir menarik dari GRANITO™. 

Tile untuk ruang Luar

Dear GTS,
Saya ingin membuat taman kecil di halaman rumah. 
Kebetulan saat melihat-lihat ke toko material, saya tertarik 
dengan Tile GRANITO tipe Castello Rombo. Pertanyaan 
saya, apakah Tile ini bisa dipasang di luar ruangan atau di 
taman seperti yang saya inginkan? 

(Refly-Jakarta)

GRANITO’S MOMENT

Final lomba membatik 
adalah salah satu acara 
Surabaya Memory 2014 
UK Petra Surabaya yang 
diselenggarakan di Grand 
City Mall. Dalam acara 
ini, GRANITO bekerja 
sama dengan jurusan 
interior Petra dan diikuti 
oleh siswa SMA dan 
SMK di Surabaya. 

FAVORITE MAIL

Salam Kenal,
Saya berencana merenovasi lantai ruang tamu di rumah. Sebelumnya 

lantainya memakai marmer dan sekarang saya ingin mengkombinasikannya 
dengan Tile GRANITO. Apakah hal ini memungkinkan? Apakah Tile GRANITO 
dapat dipasang dengan marmer ukuran besar?
(Andini-Bandung)

Mengkombinasikan Tile GrAnITo
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TILE QUIZ

nama (spasi) Toko/PT

(spasi) Alamat (spasi) Kota (spasi) Jawaban

dan kirim ke 0858 8888 9490

contoh: Asih Toko Maju Baru Jl raya Arteri 21 Jakarta C

Kondisi demikian memungkinkan, Pak Nugraha. Pada dasarnya, Tile 
GRANITO bisa dipasang berdampingan dengan material lainnya, asal 

disesuaikan pada saat pemasangannya. 

Jika dikombinasikan dengan marmer, ketebalan tiap materialnya berbeda, yakni 
Tile GRANITO lebih tipis dibandingkan marmer sehingga perlu disesuaikan. 
Pemasangan Tile-nya pun memakai nat. Selain itu, Tile GRANITO tak perlu 
dipoles lagi seperti marmer. Apabila marmernya berukuran besar, maka yang 
perlu diperhatikan adalah pertemuan antara keduanya sehingga tampak rapi 
dan cantik.

Dapatkan 1 buah Smartphone, 

Tumbler Eksklusif atau Gym 

Bag Keren untuk 100 pengirim 

beruntung yang menjawab 

dengan benar.

Beberapa nama pemenang 

Tile Quiz edisi 20: Reni- 

Jakarta, Yohana-Surabaya, 

Anto-Jawa Tengah, dkk.
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Kirimkan jawaban Anda melalui sms, dengan mengetikkan:

Tentu saja Pak Refly, Tile 
GRANITO terserbut bisa 

digunakan di luar ruangan maupun 
di taman. Bahkan, Anda bisa 
mengkombinasikan Tile dengan batu 
alam atau dengan material yang lain. 
Khusus untuk Tile yang dipasang 
di ruang luar, kita perlu lebih sering 
membersihkannya karena Tile akan 
cepat kotor. Jika tidak, Tile menjadi 
lebih cepat terlihat kusam atau 
berubah warna menjadi lebih gelap.

 

a. Linen
b. Greystone

c. Brick

Apakah nama Tile Salsa jenis 

lama namun sekarang telah 

memiliki ukuran besar (60/60)?

Tile GrAnITo sangat cocok 
untuk ruang teras, taman, dan 
lain sebagainya.

Pertemuan antara kedua material yang berbeda jenis 
harus mendapat perhatian khusus agar tidak merusak 
penampilannya secara keseluruhan, misalnya dengan 
memberi Mosaic Tile yang mempercantik.

Para peserta 
lomba membatik 
Surabaya Memory 
2014. (kiri dan atas)

Karya terbaik dalam 
lomba membatik 
ditampilkan dalam 
pameran. (kanan)

Membatik di Kaos GrAnITo


