
Gaya hidup urban kian menjadi tren di kalangan 
masyarakat modern, termasuk di bidang 
interior dan arsitektur. Urban Style menawarkan 
kenyamanan baru yang sangat praktis. 

Kami kembali hadir menemani pembaca setia GTS Newsletter. 
Tema Urban Style menjadi topik utama pembahasan trend 
interior kali ini. Simak detailnya di halaman 2 dan 3.

Website baru GRANITO juga tersaji pada edisi ini di halaman 5. Juga 
beragam aktivitas GRANITO bersama mahasiswa arsitektur dan 
desain interior. Simak pula kegiatan GRANITO dalam bentuk Gathering 
bersama berbagai kalangan, seperti konsultan arsitek, kontraktor, 
asosiasi, institusi, pemilik toko dan agen, serta rekan-rekan Sales 
Counter Gathering di berbagai kota di Indonesia. Kami juga tetap 
menghadirkan Quiz berhadiah di halaman 12. 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) 3867708
GTS Surabaya:  
gts.surabaya@granito.co.id/
fax: (031) 5355922

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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TRENDInTErIor

Ciri dari Urban Style antara lain: tema-tema 
industrial, material ekspos, minimalis furniture, 
clean, minim perawatan, artwork, memakai 
material fabrikasi.

nEW CASTELLo: 
nEvICA, MoSCATA, 
nUvoLA

nEW CASTELLo: 
ArGEnTo, PIETrA

Urban Style dalam interior mengambil 
ide dari gaya hidup orang kota yang 
serba dinamis dan kekinian. Awalnya 

mulai populer ketika revolusi industri mencapai 
puncaknya, kala itu terbentuk kota-kota baru 
dengan pabrik-pabrik yang banyak menyerap 
pekerja. Gaya hidup orang mulai berubah, 
semula berada di desa dan bertani, saat itu 
mereka mulai berduyun-duyun ke kota dan 
menjadikan kota tumbuh semakin cepat. Gaya 
urban tidak hanya disukai tapi sudah menjadi 
kebutuhan orang yang hidup di kota.

Material Ekspos
Salah satu ciri dari interior Urban adalah 
material yang tampil apa adanya, sesuai 
dengan karakter material tersebut. Material 

tips #1:

Ruang Urban Style memiliki kesan 
luas, tinggi, dan terang, seperti 

pabrik, jadi tidak penuh oleh furnitur, 
udara mengalir bebas, dan banyak 

memanfaatkan cahaya alami.

 CrEATE

UrBAn STyLE

yang digunakan adalah material buatan pabrik, 
seperti Tile, aneka bahan logam-logaman, 
kaca, plastik, kain, kayu olahan, dan bahan 
fabrikasi lain.  

Semua material ini juga tampil industrial, 
seperti halnya desain pabrik yang 
mengutamakan fungsi dan produktivitas. 
Desain yang minimalis tanpa banyak polesan 
membuat material terlihat seperti karakter 
aslinya, tanpa ditutupi atau dikamuflase 
dengan bahan lain.

Unpolished Tile sangat cocok dengan semangat 
urban karena tekstur dan warna-warnanya 
dapat membawa suasana industrial yang kental. 
Gunakan jenis Tile ini untuk lantai dan dinding.

Material lantai bertekstur seperti batuan alami.
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UnPoLISHED SALSA 
Tile Lokal dengan Sentuhan Modern

MonoCHroME
InDUSTrIAL UrBAn STyLE

Macam-macam material yang dipadukan dalam tema Urban Style memiliki warna 
asli dari material tersebut. Umumnya, material ini berwarna monokrom, seperti putih, 
abu-abu, dan hitam, seperti yang kita temui pada warna alami batu, aluminium, 
ataupun kaca. Warna-warna material seperti berkesan dingin sehingga menciptakan 
kesan luas pada ruang. Untuk menyeimbangkannya, gunakan material berwarna 
hangat, seperti batu bata atau kayu. Kita juga bisa memilih furnitur yang berwarna 
lebih cerah untuk menambah mood ruang. 

ALUMInIUM

STEEL

BrICK

Ivory

BLACK

CoFFEE

GrEySTonE

PEArL WHITE

Tile Salsa telah dikenal dengan koleksi Tile Polished yang 
menjadi favorit masyarakat dalam memilih material lantai. Kini 

GRANITO memproduksi Salsa jenis Unpolished yang juga memiliki 
keindahan yang sama dan tampil lebih natural. 8 Unpolished Tile 
baru ini telah diproduksi di dalam negeri oleh GRANITO. Tipe Tile 
Salsa Unpolished ini adalah Ivory, Pearl White, Brick, Greystone, 
Black, serta Tile baru Steel, Coffee, dan Aluminium.

Saat ini Tile Unpolished menjadi salah satu pilihan untuk 
menciptakan gaya ruang yang elegan. Apabila dulu hanya untuk 
kamar mandi dan teras, maka sekarang Tile Unpolished banyak 
dipakai untuk ruang lain di dalam rumah. 

NEWProDUCT

Elemen Rustic pada Lantai & Dinding
Unpolished Tile memiliki permukaan rustic yang terlihat modern. Apabila 
dipadukan dengan elemen industrial lain, seperti aluminium, stainless steel 
atau kaca, paduan ini akan menciptakan keseimbangan dalam interior. Tile 
rustic dapat tampil elegan pada interior, seperti yang tampak pada foto-foto 
di halaman ini.

Modern & Clean
Sisi fungsional juga menonjol pada interior urban, semua elemen yang ada 
di ruang umumnya tidak memiliki sisi dekoratif yang berlebihan. Material 
yang digunakan juga minim perawatan mengingat kehidupan kaum urban 
yang cukup sibuk sehingga tidak punya banyak waktu untuk perawatan 
rumah yang rumit. Akibatnya, interior tampil clean, karena pemilihan material 
dan furniturnya diusahakan yang serba praktis, tidak banyak detail ataupun 
benda tambahan yang kurang bermanfaat. Untuk elemen dekoratif, biasanya 
cukup meletakan 1 atau 2 artwork modern sebagai aksen untuk seluruh 
ruang, seperti lukisan, patung, atau bunga.

tips #2:

Paduan 
material yang 
terekspos 
ini membuat 
ruang terlihat 
monokrom.

Artwork berupa lukisan dapat memberi efek 
dekoratif pada ruang.

TEKS

Tile Castello dan Unpolished Salsa 
bisa menjadi pilihan material untuk 

lantai dan dinding pada interior 
Urban Style. Tekstur dan tampilan 

Tile sangat cocok dengan tema 
interior ini.

nEW

nEW

nEW



SPECIALEvEnT

Jakarta
GrAnITo™ TILE STUDIo Jakarta
Jl. M.I. Ridwan Rais 10-18 (Gambir) Jakarta
Ph (021) 386 7707 Fax (021) 386 7708
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

Berdiri pada tahun 2011, forum ini aktif bertukar pikiran dan berbagi 
pengetahuan di dunia maya. Namun sejak tahun lalu komunitas ini 
juga menggelar pertemuan di dunia nyata alias kopi darat agar lebih 
mempererat hubungan antar anggota. Pada April lalu Sketchunesia 
menggelar gathering di GRANITO Tile Studio, Panglima Polim Jakarta. 

Gathering yang bertajuk: Sharing Bersama Sketchunesia ini diisi oleh 
presentasi dari beberapa anggota yang ingin share hasil karyanya 
kepada anggota yang lain. Presentasi karya desain disampaikan oleh 
Klara Theresya dan Fahrudin Yunianto. Tak hanya itu saja, ada juga 
sharing dari Sadyo Adhi, Plugin, Tips and Trick, dan Podium Render. 
Peserta gathering juga mendapat kesempatan untuk memperoleh 
kupon berhadian License Podium dari www.softwareasli.com. 

GRANITO-onLInE

Forum Sketchunesia merupakan 
komunitas bagi pengguna aplikasi 
3D SketchUp di Indonesia. 
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sharing bersama

SketchUnesia

Pengisi Sharing 
Bersama 
Skecthunesia 
menerima plakat dari 
panitia acara.

Desain ruang Kerja
“White House” 

Salah satu keluarga yang berada di Blitar-
Jawa Timur, adalah peminat produk 
GRANITO selama bertahun-tahun. Mereka 

mempunyai ide yang sangat kreatif, yaitu dengan 
menjadikan ruang kerja yang dijadikan satu dengan 
ruang santai berkumpul keluarga dengan konsep 
“Washington White House”. Kecintaan pemilik 
rumah dengan negara Paman Sam tersebut ingin 
lebih ditonjolkan di area rumahnya terutama di area 
kerja dan santai ini. Penghuni rumah menginginkan 
mosaik dengan motif ciri khas Amerika. GRANITO 
menawarkan jasa desain gratis untuk mosaik yang 
didesain khusus tersebut. Pemilihan warna-warna 
juga disesuaikan dengan bentuk logo dan tidak jauh 
dari warna aslinya.

Hasilnya anda lihat seperti di foto ini. Sangat 
menarik dan benar-benar seperti di ruang kerja 
Presiden Obama bukan? Kreasikan mosaik untuk di 
rumah anda dengan GRANITO!



TRENDDESIGn

Keunikan Tile dan aplikasi 
khas Meksiko ini dikenal 
dengan sebutan Talavera. 

Ciri khasnya, Tile polos yang 
berwarna-warni berpadu dengan 
Tile bermotif ramai, juga dengan 
warna terang. Paduan seperti ini 
menciptakan suasana yang ceria 
pada ruang. Agar terlihat serasi, 
sebaiknya Anda memilih furnitur 
yang ringan dan berwarna putih. 
Paduan banyak motif Tile ini juga 
cocok bila digabungkan dengan 
warna-warna natural. Untuk inspirasi 
desain yang lebih lengkap, kunjungi 
laman facebook: Granito Tile Studio.

GRANITO-onLInE

Padu Padan Tile ala meksiko
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Tampilan room visualizer, Anda dapat mengubah 
jenis Tile untuk lantai maupun dinding. 

Granito Tile Studio

Beragam informasi tentang Tile 
dan ide-ide desain interior ada di 
website GRANiTO. Di sini, Anda bisa 

mendapatkan inspirasi untuk mempercantik 
ruang. Dengan tampilan yang baru, 
pengunjung web dapat lebih nyaman saat 
browsing karena desain web yang lebih 
simpel. Sesuai dengan tagline pada web, 
yakni Let Us Transform Your World!

Beberapa fitur baru pada website ini 
antara lain:

MEnDESAIn SEnDIrI 
DEnGAn TILE vISUALIzEr
Melalui fitur ini Anda bisa membuat desain 
sendiri dengan menggunakan Tile GRANITO. 
Khusus untuk dinding dan lantai, desainnya 
dapat Anda ubah-ubah dengan beberapa 
pilihan Tile, yang sesuai dengan tema yang 
Anda inginkan. Anda juga bisa memilih 
ruang-ruang di rumah, seperti ruang tamu, 
ruang dapur, kamar tidur, kamar mandi, dan 
teras. Dengan fitur baru ini Anda bisa melihat 
tampilan Tile setelah diaplikasikan pada 
ruang.

Di awal tahun ini website GRANITO 
tampil gres. Bukan hanya tampilannya 
saja yang baru, tapi juga ada berbagai 
fitur baru yang patut disimak.

BLoG yAnG SArAT InForMASI
Fitur baru lain pada website GRANITO adalah 
Blog yang berisi beragam informasi tentang 
desain, mulai dari kegiatan-kegiatan arsitektur, 
berita tentang desain terkini, hingga artikel 
menarik yang memberikan banyak ide tentang 
desain. Artikel-artikel dapam blog ini juga 
dilengkapi dengan banyak contoh desain yang 
sangat menginspirasi. 

TErHUBUnG DEnGAn SoCIAL MEDIA
Website baru GRANITO tersedia dalam 
2 bahasa, Indonesia dan Inggris, serta 
terintegrasi langsung dengan media sosial. 
Anda bisa  membagikan artikel-artikel yang 
ada di website ke Facebook, Twitter, Google 
plus, dan Pinterest. Pada bagian atas website 
ada logo-logo yang terhubung langsung 
dengan Facebook, Linkedin, dan Youtube milik 
GRANITO. Tak hanya itu saja, melalui website, 
Anda bisa chatting dengan tim GRANITO untuk 
berdiskusi tentang Tile. Layanan Free Design 
yang sudah ada sejak lama masih tetap tersedia 
pada website yang baru.

granito.co.id

Yang baru 
di Website graniTO

Penampilan baru website granito.co.id, lebih fresh dan banyak fitur baru.



Maret 2015 lalu, GRANITO mengadakan pelatihan 
atau workshop mendesain Mosaic di Universitas 
Petra Surabaya. Membuat desain Mosaic 
yang diikuti oleh mahasiswa jurusan interior ini 
menggunakan software khusus di komputer. 
Kemampuan mendesain dan mengaplikasikan 
software ini akan menjadi bekal yang berguna 

bagi mahasiswa. Mendesain Mosaic itu sendiri 
nampaknya tidak terlalu sulit, namun mahasiswa 
memerlukan ketelitian sekaligus kepekaan dalam 
membaca tren desain saat ini. Tidak sekadar 
menghasilkan desain yang enak dilihat, tapi juga 
memiliki tema yang bagus dan desain tersebut 
bisa diaplikasikan pada interior.

GRANITO mengadakan 
lomba menyusun Mosaic 
bagi pelajar. Sebelumnya 
GRANITO juga membuat 
workshop mendesain Tile 
Mosaic bagi mahasiswa.

Pelajar dari berbagai SMU di Surabaya 
mengikuti acara Colour Style dengan 
antusias. Acara ini merupakan kerja 

sama antara GRANITO dengan universitas 
Petra Surabaya. Colour Style berlangsung 
di Ciputra World Surabaya, Maret 2015 
lalu, sebagai bagian dari Surabaya Young 
Designer Spectacles, ajang desain tahunan 
yang telah rutin digelar oleh mal tersebut.

Para peserta terlihat sibuk mewujudkan 
desain masing-masing. Pada awalnya 
mereka membuat desain Tile terlebih dahulu 
di komputer, lalu setelah desainnya jadi, 
mereka menyusun potongan Tile sesuai 
dengan tema desain yang sudah dibuat. 
Namun, aplikasi desain pada Tile tidaklah 
semudah yang dibayangkan. Bahkan ada 
peserta yang terpaksa mengubah desainnya 
karena sulit diwujudkan, yakni tidak adanya 
tile bentuk lengkung seperti yang ia inginkan. 

Mosaic
Colour
Style

Workshop Desain Mosaic
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EVENTCAMPUS

surabaYa

Kuliah Tamu di Universitas Udayana 
Bertempat di kampus Universitas Udayana, 

Bali, GRANITO memberikan materi kuliah 
untuk para mahasiswa Arsitektur. Pada 

kesempatan kali ini GRANITO menyampaikan 
beragam ilmu dan keterampilan, khususnya yang 
berkaitan dengan Tile. Di sesi awal, GRANITO 
mempresentasikan apa itu Tile dan kegunaannya 
dalam dunia arsitektur. Disampaikan pula 

kelebihan-kelebihan produk GRANITO yang perlu 
diketahui oleh mahasiswa. Pada sesi selanjutnya, 
GRANITO juga menunjukkan cara memotong Tile 
dengan alat khusus. Mahasiswa boleh mencoba 
memotong sendiri. Di akhir acara GRANITO 
membagikan aneka suvenir dan doorprise untuk 
para peserta.

Beberapa hasil desain para peserta workshop desain Mosaic.

Suasana pada saat lomba menyusun Mosaic di Ciputra World.



GTS baru kini berada di pusat 
kota Jakarta.
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EVENTGATHErInG

GrAnITo 
di rEI Expo 
MAnADo
Pada pameran perumahan Real Estat 
Indonesia (REI) Expo Manado akhir 2014 
lalu, GRANITO menjadi salah satu peserta 
pameran. Acara yang digelar di Manado Town 
Square (Matos) ini berlangsung selama 15 hari 
dan diikuti oleh banyak pengembang. Warga 
Manado memadati REI Expo karena ajang ini 
merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk 
membeli rumah dengan harga terjangkau. 
Pengunjung pameran berdatangan ke stand 
GRANITO karena selain memamerkan aneka 
macam jenis Tile, GRANITO juga memberikan 
banyak promosi khusus saat pameran. 

Mulai Juni 2015, GRANITO Tile Studio (GTS) yang 
semula berada di Panglima Polim, kini berpindah 
tempat di Kantor Pusat GRANITO, yakni di Lantai 3 
Gedung Alia, jalan M.I. Ridwan Rais 10-18 (Gambir), 
Jakarta. Dengan fasilitas yang sama, GTS baru ini 
memiliki ruang yang lebih luas dan nyaman. Sementara 
itu, untuk event, GTS menyediakan ruang terbuka di 
lantai 8 dengan view kota Jakarta. 

GTS Pindah 
ke Gedung Alia 

nonTon BArEnG 
Fast & Furious 7
April lalu, GRANITO mengundang Sales Counter di kota Bandung 
untuk nonton bareng di Blitz Megaplex Bandung. Fast & Furious 7 
merupakan film yang banyak ditunggu oleh para penggemar film, 
khususnya mereka yang hobi otomotif. Bukan cuma nonton gratis, 
undangan juga mendapatkan suvenir dan hadiah doorprise dari 
GRANITO.
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Melalui Gathering yang telah rutin 
diadakan, GRANITO menjalin 
hubungan yang baik dengan 

konsultan arsitek dan kontraktor di seluruh 
Indonesia. Kali ini GRANITO mengundang 
konsultan di Bandung dan Kupang untuk 
bertemu dan membahas trend terkini di bidang 
arsitektur dan bahan bangunan, khususnya Tile. 

BAnDUnG
Konsultan arsitek dan kontraktor di kota 
kembang, Bandung berkumpul dalam satu 
acara Gathering yang diselenggarakan oleh 
GRANITO. Puluhan undangan hadir dalam 
acara yang diadakan di Hyatt Bandung. 

Kota Bandung dan Kupang mendapat giliran sebagai 
tempat penyelenggaraan Gathering untuk Konsultan 
Arsitek dan Kontraktor.

GATHErInG KonSULTAn

Suasana saat 
Gathering Konsultan di 
Kupang.

Gathering di kota Bandung.

di Bandung & Kupang

EVENTGATHErInG

Kunjungan GrAnITo 
ke Pekanbaru
Sekitar 30 konsultan hadir dalam acara Gathering GRANITO 
di Pekanbaru. Para konsultan yang hadir adalah mereka yang 
menangani proyek-proyek di Chevron. Dalam kesempatan 
ini, GRANITO memaparkan produk Tile baru dan berdiskusi 
dengan konsultan. Keesokan harinya, GRANITO juga 
mengadakan training aplikasi untuk agen di Pekanbaru.

KUPAnG
Di Nusa Tenggara Timur, Gathering diadakan di kota Kupang, pada 31 Maret 
2015 lalu. Sama seperti gathering-gathering sebelumnya, acara diisi dengan 
pemaparan produk baru GRANITO dan diselingi dengan tanya jawab dari para 
konsultan.



Melalui Gathering, GRANITO menjalin 
hubungan yang erat dengan INKINDO 
(Ikatan Nasional Konsultan Indonesia), 
sebuah asosiasi perusahaan konsultan 
independen. 

INKINDO memiliki dewan pengurus di setiap daerah di 
Indonesia. Kali ini, GRANITO mengadakan Gathering bersama 
anggota INKINDO dari Banjarmasin, Palembang, dan Surabaya. 

Tim dari GRANITO mengenalkan Tile-Tile produksi GRANITO yang 
telah digunakan di berbagai macam proyek di seluruh Indonesia. 
Tile GRANITO tidak hanya unggul dari segi desain tapi juga 
kekuatan dan lebih tahan lama. 

EVENTGATHErInG

BAnJArMASIn

DI 3 KoTA

Gathering GRANITO bersama INKINDO juga diselenggarakan 
di Surabaya, Jawa Timur. Acara Gathering ini dihadiri 
oleh anggota INKINDO JAwa Timur, khususnya di wilayah 
Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Acara berlangsung di Hotel 
Narita, Surabaya. Gathering dihadiri sekitar 100 konsultan. 
GRANITO menyampaikan Product Knowledge kepada para 
konsultan. Setelah itu para konsultan ini mengikuti Panel 
Diskusi Sistem Manajemen Mutu Jasa Konsultan.

SUrABAyA

PALEMBAnG
April 2015 lalu, GRANITO 
mengadakan Gathering 
bersama INKINDO Sumatera 
Selatan. Acara ini digelar di 
Hotel Horison Palembang dan 
diikuti oleh anggota INKINDO 
Sumatera Selatan. Pada 
Gathering kali ini GRANITO 
memperkenalkan produk-
produk Tile terbaru sekaligus 
bersilaturahmi dengan para 
konsultan di Palembang dan 
sekitarnya. 

Di kota intan, GRANITO menjadi bagian dari acara Rapat Kerja Dewan 
Pengurus Provinsi INKINDO di Banjarmasin. Rapat kerja dilaksanakan 
untuk menyusun kegiatan Inkindo pada periode yang baru. Acara ini 
dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota INKINDO di tiap provinsi 
tersebut, selain itu hadir pula tamu-tamu dari berbagai instansi yang 
diundang untuk mengikuti rapat. Rapat Kerja Provinsi ini dilaksanakan 
di Gedung INKINDO Kalimantan Selatan pada akhir 2014 yang lalu. 
Dalam satu sesi, GRANITO berkesempatan untuk mengisi acara, yakni 
memaparkan product knowledge kepada seluruh peserta rapat kerja. 

Gathering 
Bersama 
InKInDo

9

Kunjungan GrAnITo 
ke Pekanbaru
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Rekan-rekan Sales Counter di Surabaya 
dan sekitarnya mendapat kesempatan 
untuk Gathering sekaligus berwisata ke 

Taman Safari Prigen, Pasuruan. Tak cuma dari 
Surabaya, Sales Counter dari Malang, Nganjuk 
dan Kediri juga turut serta. Peserta gathering 
adalah para Sales counter yang berprestasi. 

Sebanyak 7 bus yang mengantarkan 
rombongan menuju Taman Safari. Acara ini 
diadakan pada tanggal 7 Desember 2014.

Taman Safari Prigen merupakan taman 
wisata satwa yang terbesar di Asia. Seluruh 
rombongan berkeliling dengan bus sambil 
menikmati satwa dan habitatnya. Hewan-
hewan yang ada di Taman Safari Prigen dirawat 
dengan baik sehingga mirip seperti berada di 
habitat aslinya.

GRANITO dan 200an 
Sales Counter beserta 
keluarganya mengadakan 
acara Gathering di Taman 
Safari, Prigen. Beragam 
keceriaan hadir dalam 
acara tersebut.

SC JAWA TIMUr

GATHErInG 
KE TAMAn 
SAFArI PrIGEn

EVENTGATHErInG

LoMBA yEL-yEL
Setelah melihat-lihat aneka satwa, sales counter 
berkumpul di satu area untuk mengikuti acara 
gathering. Pada sesi ini mereka berlomba-
lomba jadi yang terbaik dalam ajang lomba 
Yel-yel. Selain itu, banyak pula games yang seru 
dengan hadiah yang melimpah. 

GRANITO juga memberikan penghargaan 
bagi toko-toko yang berprestasi. Tak hanya 
itu, beragam doorprise juga dibagikan. Sales 
counter antusias mengikuti seluruh rangkaian 
acara. Beragam pertunjukan khas taman safari 
juga menjadi salah satu hiburan bagi rekan-
rekan sales counter dan keluarganya. 

Sales Counter Toko mengikuti lomba 
yel-yel.
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SALESCoUnTEr’S STory

Keberuntungan memang tidak bisa diduga. 
Tengok saja Ipah, Sales Counter dari 
Toko Kiki Jaya di Percetakan Negara, 

Jakarta Pusat. Ipah berhasil memenangkan Tile 
Quiz di GTS Newsletter dan mendapatkan hadiah 
Smartphone. Ia masih ingat ketika ditelepon oleh 
pihak GRANITO. “Padahal saya baru pertama kali 
ikut kuis ini, nggak menyangka bisa menang,” 
ungkapnya dengan wajah berseri. 

Ipah mengucapkan banyak terima kasih kepada 
GRANITO. Selama ini, dia selalu bersemangat 
ketika menjual produk GRANITO, karena selain 
produknya bagus, servis yang baik dan cepat 
dari tim sales. Kepada pelanggan di tokonya, 
Ipah selalu menyarankan mereka untuk datang ke 
GTS untuk berkonsultasi tentang desain. Supaya 
hasilnya saat Tile dipasang nanti lebih maksimal. 

Ipah:

“Saya Beruntung 
Bisa Menang Tile Quiz GrAnITo.”

Brastagi merupakan kota kecil yang cantik di dataran tinggi Karo, 
Sumatera Utara. Di sinilah GRANITO menggelar acara Gathering 
bersama Sales Counter. Acara dimulai pada Sabtu sore di Hotel 

Mikie Holiday. Gathering diisi dengan beragam acara, mulai dari presentasi 
pengenalan produk Tile, hingga aneka hiburan dan games. GRANITO juga 
membagikan banyak doorprise untuk para sales counter toko.

Keesokan harinya, para sales counter bebas bermain di taman wisata 
keluarga Funland. Ada beragam wahana permainan yang menantang 
di tempat ini. Dari pagi hingga sore, mereka puas bermain Jelly Swing, 
Dolphin bay, Bon Voyage dan lain sebagainya. 

Tanggal 7-8 Februari lalu, rekan-rekan 
sales counter di Medan dan sekitarnya 
ikut acara Gathering di Mikie Holiday dan 
Funland di Brastagi. Sekitar 100 sales 
counter turut serta.

rAMAI-rAMAI
GATHErInG DI BrASTAGI

SALES CoUnTEr MEDAn

Setelah acara Gathering pada Sabtu 
sore, Sales Counter bebas bermain di 
Funland pada hari Minggu.



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™. 

Membersihkan Unpolished Tile
Dear GTS,

Seminggu yang lalu, kami baru saja selesai merenovasi lantai di 
rumah. Kami menggunakan Tile Castello karena menyukai teksturnya 
yang alami. Bagaimana cara perawatan Tile ini agar tetap cemerlang, 
pembersih apa yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk jenis lantai 
ini?

(Rini-Tangerang)

GRANITO’S MOMENT

Taman wisata keluarga Funland di Brastagi sungguh 
tempat yang menyenangkan bagi Sales Counter di 
Medan dan sekitarnya. Lihat saja ekspresi keceriaan 
mereka saat bermain. Benar-benar Fun!

FAVORITE MAIL

Salam Kenal,
Saya merencanakan mengganti ubin GRANITO yang lama (ukuran 40 x 40 cm) 

dengan ukuran 60 x 60 cm. Pertanyaannya apakah tidak bermasalah apabila ubin baru 
tersebut langsung dipasang di atas ubin lama?
(respati-Surabaya)

Teknik Pemasangan 
Tile on Tile
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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

Tile GRANITO bisa dipasang di atas 
ubin lama, istilahnya Tile on Tile. 
Cara ini lebih praktis ketimbang 

Anda harus membongkar Tile lama. 
Ada 2 hal yang perlu Anda perhatikan. 
Pertama teknik pemasangannya, Tile 
yang lama harus dalam keadaan baik dan 
masih merekat kuat pada lantai. Ini untuk 
menghindari adanya masalah di kemudian 
hari.

Hal kedua yang juga sangat penting 
adalah jenis semen perekatnya. Anda 
sebaiknya menggunakan semen instan 
khusus untuk memasang keramik di atas 
keramik. Jenis semen ini memiliki daya 
rekat yang lebih baik daripada semen 
biasa. Tile yang dipasang di atas ubin 
lama juga akan menaikkan permukaan 
lantai sebesar 4-5 cm. Oleh sebab itu, 
biasanya Anda perlu juga memotong 
atau mengangkat daun pintu agar tidak 
bertabrakan dengan Tile.

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:

Untuk perawatannya tidak 
berbeda dengan Tile atau 

keramik pada umumnya, yakni dengan 
pembersih khusus lantai yang dijual 
di berbagai toko atau supermarket. 
Namun ada beberapa jenis yang perlu 
Anda hindari, misalnya pembersih yang 
berwarna terang karena dikhawatirkan 
bisa mempengaruhi warna Tile. Bahan 
kimia seperti ammonia juga tidak 
dianjurkan karena bisa mengubah 
warna pengisi nat. Hindari pula dengan 
sikat atau penggosok baja karena juga 
bisa merusak pengisi nat.

a. Pearl White dan Nuvola

b. Steel dan Coffee

c. Tasso dan Pietra

Apakah 2 nama Tile 

Unpolished Salsa terbaru dari 

GRANITO?

Pertemuan antara kedua material yang berbeda 
jenis harus mendapat perhatian khusus rcantik.

Benar-benar Fun di Funland


