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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.

GrAnITo™ 
TILE STUDIo 
nEWS

nonTon BArEnG DBo
BATMAn & SUPErMAn

Granito Tile Studio

Inspirasi dari Instagram 
GrAnITo: granito_tile

BUKA PUASA 
BErSAMA SALES 
CoUnTEr

Gathering Konsultan
Bali & Surabaya

hal. 6

Pameran Home Expo 
LoMBoK

hal. 6

GATHErInG SALES CoUnTEr

MEDAn, BAnDUnG, 
MALAnG, BLITAr, KEDIrI, 
TULUnGAGUnG

hal. 9 dan11 

BrInG nATUrAL LIGHT To 
YoUr HoUSE

What’s on

hal. 5

Cahaya matahari tidak 
hanya menyehatkan 

tubuh kita, tapi juga bisa 
menciptakan keindahan 

di dalam rumah.

hal. 6

hal. 10

Tanpa cahaya, ruang menjadi tidak bermakna. Sebagai salah 
satu elemen desain, cahaya sangatlah esensial. Pada edisi kali 
ini, GTS newsletter membahas tentang pencahayaan pada 

ruang, khususnya dalam pemanfaatan cahaya alami. Kuantitas cahaya 
matahari tropis yang melimpah di negeri kita teramat sayang apabila 
tidak dioptimalkan manfaatnya di dalam rumah, simak artikelnya 
di halaman 2 dan 3. Simak pula lanjutan artikel menarik tentang 
pedestrian yang menggunakan Tile GRAniTo di Surabaya, di halaman 
7. Liputan acara Gathering Sales Counter Toko di beberapa kota 
dapat Anda baca di halaman 9-11. Event lainnya, seperti partisipasi 
GRAniTo dalam pameran bahan bangunan, kunjungan ke kampus, 
dan acara Gathering bersama konsultan juga dapat Anda liputannya 
pada edisi 25 ini. Selamat Membaca.
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MEnGoPTIMALKAn CAHAYA ALAMI DI rUMAH
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TREnDInTErIor

Memanfaatkan cahaya alami di dalam rumah tidak cukup hanya membuat bukaan yang 
lebar. Ada beberapa hal lain yang perlu diketahui agar manfaatnya lebih optimal.

Rumah yang didesain dengan memanfaatkan cahaya 
alami memiliki beberapa keuntungan sekaligus, yakni 
rumah yang sehat karena tidak lembap, tetap terang 

namun hemat energi karena tidak boros listrik, dan interior 
yang terlihat lebih atraktif. Hal yang utama dalam pemanfaatan 
cahaya alami adalah membuat bukaan-bukaan berupa pintu, 
jendela, atau skylight. Simak beberapa tips dan trik berikut ini 
agar bukaan di rumah Anda dapat lebih optimal.

1. Jangan Menghalangi Bukaan 
Hindari meletakkan furnitur atau benda yang 
tinggi dan besar di dekat jendela karena 
dapat menghalangi masuknya sinar matahari. 
Bingkai jendela sebaiknya berdesain 
sederhana, tidak perlu banyak detail. 

Apabila Anda ingin memasang tirai untuk 
kebutuhan privasi, gunakan jenis tirai yang 
tidak menghalangi sinar matahari masuk 
ke dalam rumah. Caranya, pilih warna 
putih atau pastel dengan bahan yang tipis 
karena sifatnya dapat meneruskan cahaya. 
Sebaiknya pilih tirai yang mudah untuk 
dibuka-tutup sesuai kebutuhan. 

4 CArA PrAKTIS

Jaga agar kaca jendela tetap bersih sehingga tidak terlihat seperti berkabut. 

Lantai ruang ini 
menggunakan Tile Aurora 
Silk 60/60. 

tips #1:
Penggunaan material yang 

reflektif pada lantai, seperti Tile 
Aurora Silk, dapat membantu 

menyebarkan cahaya alami secara 
merata di seluruh ruang.
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Kelembutan 
new AUrorA SILK
Tile Aurora merupakan salah satu koleksi Tile GRAniTo yang memiliki 
permukaan mengkilap (Polished Tile). Pada koleksi terdahulu, Aurora 
telah dikenal dengan 2 tipenya, yakni Waffle dan Latte. Tile ini 
banyak dipakai untuk berbagai ruang yang menginginkan sentuhan 
kemewahan yang unik dan modern.

new Tile Aurora Silk memberikan kemewahan pada ruang karena 
kilaunya yang begitu lembut bagai kain sutera. Berwarna beige dan 
putih dengan corak marmer yang berkelas. Ciri khas batuan marmer 
dikenali dari alur batu alami yang berlapis-lapis. Corak marmer inilah 
yang banyak dicari oleh desainer maupun pemilik rumah yang ingin 
memberikan sentuhan keanggunan pada ruang. 

infoProDUCT

2. Manfaatkan Material Reflektif
Apabila bukaan atau jendela di rumah Anda terbatas ukuran maupun 
jumlahnya, cobalah memanfaatkan cermin atau kaca yang bisa 
memantulkan cahaya. Cermin atau kaca yang diletakkan tak jauh dari 
jendela dapat membantu membuat ruang menjadi lebih terang. 

Bukan cuma cermin, elemen lain yang materialnya bersifat reflektif bisa 
juga Anda gunakan. Misalnya, Tile dengan permukaan yang mengkilap 
(Polished Tile), seperti Body Tile Aurora yang dipasang pada dinding. 
Pilih Tile yang berwarna terang sehingga pantulannya dapat bermanfaat 
untuk menerangi ruang.

3. 
Warna-warna Terang
Warna putih atau pastel dapat memantulkan cahaya lebih banyak 
daripada warna gelap. oleh sebab itu, pertimbangkan memilih jenis 
warna ini untuk interior Anda, terutama pada bidang-bidang yang luas 
seperti dinding, lantai, atau plafon. Di ruang seperti ini, Anda sama sekali 
tak perlu menyalakan lampu pada siang hari sehingga dapat menghemat 
pemakaian listrik. 

4. Bukaan Atas atau Skylight 
Cahaya matahari menyimpan energi yang mampu membuat ruang jadi 
lebih sehat dan nyaman. Jika kondisi ruang sangat terbatas dan Anda 
sulit untuk membuat bukaan berupa jendela, pikirkan kemungkinan 
untuk membuat bukaan jenis lainnya. Bukaan selain jendela biasanya 
dibuat di dinding bagian atas atau di plafon (skylight). Cara ini juga 
efektif untuk mendapatkan cahaya alami di dalam rumah, seperti halnya 
jendela. Desain skylight kini ada beberapa jenis, ada jenis fixed unit yang 
tidak bisa dibuka-tutup, ada jenis operable yang memiliki sistem seperti 
jendela dan bisa dibuka-tutup (roof window). Ada pula jenis tubular, 
yakni berupa tabung pantul yang mengalirkan cahaya ke dalam.

4 CArA PrAKTIS

Foto: istimewa

Foto: istimewa

Body Tile Aurora dengan permukaan yang mengkilap dan berwarna terang 
dapat membantu memantulkan cahaya alami di dalam rumah. Dari kiri ke 
kanan: Aurora tipe Latte, Waffle, dan yang terbaru: Silk.

Aurora Silk 60 x 60 cm

tips #2:
Anda bisa menambahkan cermin atau material 
kaca untuk menambah terang ruang, karena 
material-material ini bersifat memantulkan 

cahaya alami. Material yang mengkilap, seperti 
logam atau Tile Polished juga dapat digunakan.



TiLE&TIPS

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

Padu padan Tile dengan berbagai bentuk, ukuran, dan warna memang 
menarik. Agar paduannya pas dengan ruang, maka sebelum proses 
pemasangan kita perlu mematangkan dulu desain pola Tile-nya.

Seimbangkan Pola Tile dengan bidang kosong
Maksudnya, kita tidak perlu memenuhi semua bidang ruang dengan 
susunan Tile berpola ramai. Pemasangan pola Tile yang diselingi 
dengan bidang-bidang kosong akan menciptakan kombinasi yang 
seimbang. Pola yang ramai sebaiknya tidak terlalu banyak agar tidak 
melelahkan mata yang melihatnya.

Tentukan Bentuk dan Ukuran Tile
Sebaiknya kita sudah menentukan dari awal, kombinasi Tile apa 
yang akan dibuat, apakah kombinasi ukuran (Tile besar, sedang, 
kecil), apakah bentuk (Tile segi empat dan segi tiga), apakah warna 
(hitam, putih, merah), apakah tekstur (polished dan unpolished), atau 
campuran antara elemen-elemen tersebut.

Bermain dengan Skala
Beragam bentuk Tile bisa serasi berpadu dengan cara 
mengkombinasikan antara ukuran Tile yang besar dan kecil, namun 
sebaiknya dalam tema atau nuansa warna yang sama. Terlalu banyak 
kombinasi akan membingungkan dan akhirnya membuat ruang terlihat 
tidak fokus.

Kombinasi Warna Serasi
Jika ingin mengkombinasikan banyak warna pada Tile, maka pilih 
warna yang berdekatan dalam skema warna. Selain itu, bentuk dan 

GRAniTo-onLInE

Tertarik menggunakan teknik cutting tile untuk 
menciptakan pola lantai atau dinding? Simak 
dulu tip-tip berikut.

ukuran Tile-nya sebaiknya sama atau tidak terlalu banyak perbedaaan. Gunakan 
warna kontras pada bagian-bagian kecil saja sebagai aksen ruang.

Bentuk Berbeda tapi Tetap Apik
Jika Anda ingin bermain bentuk Tile, campurkan bentuk-bentuk yang Anda inginkan 
tapi dalam satu warna yang sama. Gunakan pengisi nat dengan warna yang kontras 
untuk mempertegas bentuk-bentuk Tile yang ada.

Padu Padan Tekstur
Cobalah mencampurkan Tile unpolished dengan Tile glossy, dalam satu warna yang 
sama agar terlihat perbedaan teksturnya. Padukan juga dengan Tile yang berbeda 
ukurannya. Kesan elegan bisa Anda dapatkan dari kombinasi ini. 
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Do & Don’ts Cutting Tile

Cutting Tile 
merupakan salah satu 
cara untuk membuat 
kombinasi Tile 
yang menarik pada 
ruang. Pada kamar 
mandi berukuran 
2 x 4 meter ini, Tile 
Lunar tipe Zephyr 
60/60 dipotong 
menjadi  ukuran 10 
cm. Potongan ini 
dipadukan dengan 
Body Tile Aurora 
Latte pada dinding 
dan Salsa Unpolished 
Greystone untuk 
lantainya sehingga 
tampilan kamar mandi 
bisa lebih atraktif. 

Cutting Tile 
di Kamar Mandi

Denah kamar mandi 
(kanan)  dan perspektif 
kamar mandi (bawah).



TREnDDESIGn

Pengisi nat biasa digunakan untuk mengisi celah antar keramik atau Tile. Kini pengisi nat tersedia dalam 
beragam fungsi dan warna yang dapat menunjang dekorasi interior. Contohnya dapat dilihat pada foto-foto 
berikut, pengisi nat yang kontras menciptakan tampilan yang unik. ingin melihat inspirasi desain lainnya? 
Kunjungi website granito.co.id atau akun facebook: Granito Tile Studio.

GRAniTo-onLInE

Nat Sebagai Elemen Dekorasi

GrAnITo raih 
Top Brand 2016

nAnTiKAn ARTiKELnYA Di EDiSi 26!
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Granito Tile Studio

Halaman depan akun Instagram GrAnITo: granito_
tile (foto atas). Untuk mendapatkan ide dan foto 
yang lebih jelas, klik saja foto yang ingin dilihat 
(foto atas kanan). Akun instagram GrAnITo juga 
memberikan aneka kuis berhadiah menarik (foto 
kanan).

granito.co.id/blog/

instagram adalah salah satu jejaring sosial 
yang sangat digemari oleh pengguna media 
sosial. instagram berfokus pada foto dan 
pengeditan foto sehingga menjadi tempat 
penyaluran bagi mereka yang memiliki minat 
pada fotografi. Melalui foto, pengguna dapat 
membagikan ide, informasi, dan bahkan 
berpromosi kepada follower-nya. Jejaring sosial 
ini juga menyediakan efek-efek tambahan untuk 
mengedit foto sehingga tampilan foto jadi lebih 
menarik.

Inspirasi Desain Tile GrAnITo
Akun instagram GRAniTo tidak hanya berisi 
informasi tentang Tile, namun juga beragam 
inspirasi desain Tile dan interior. Untuk 
melihatnya, silahkan mengunjungi akun 
instagram: granito_tile dan klik follow untuk 
menjadi follower akun instagram GRAniTo.

foto-foto interior beserta tips-tips menata ruang 
ada di sini, follower tinggal memilih foto mana 
yang ingin dilihat untuk bisa melihatnya lebih 
jelas. Tidak hanya itu saja, akun granito_tile 
juga mengadakan kuis dengan hadiah yang 
menarik bagi follower yang beruntung. Jadi, 
simak terus update akun granito_tile agar tidak 
ketinggalan. 

Kunjungi akun Instagram GRANITO: granito_tile untuk mendapatkan 

beragam Inspirasi desain interior dan tips-tips dekorasi ruang.

GRANITO Social Media

Beragam Inspirasi Desain Tile 
dari Instagram GRANITO
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EVEnTGATHErInG

April 2016 yang lalu, Tim GRAniTo mendatangi Kampus 
Universitas Petra Surabaya untuk memberikan mata kuliah 
umum kepada mahasiswa jurusan Desain interior. Pembicara 
dari GRAniTo menjelaskan materi tentang produk material 
Tile dan teori tentang desain Tile. Di sesi akhir, mahasiswa 
menyaksikan demo pemotongan Tile yang dilakukan oleh 
salah satu tim dari GRAniTo.

EVEnTCAMPUS

Mahasiswa/i Universitas Petra tampak 
antusias menyaksikan demo langsung 
cara memotong Tile dengan alat pemotong 
khusus.

GrAnITo 
Goes To Campus

Pertemuan GRANITO bersama 
konsultan Arsitektur dan 
kontraktor ini bermanfaat untuk 
saling bertukar informasi dan ide-
ide baru.

GATHErInG KonSULTAn ArSITEKTUr & KonTrAKTor

Surabaya dan Bali

DEnPASAr, BALI

SUrABAYA, JATIM

Awal tahun ini GRAniTo mengundang Konsultan dan Kontraktor dari 
berbagai biro untuk berkumpul dalam acara Gathering Konsultan. Acara 
ini merupakan kegiatan yang rutin diadakan untuk mempererat hubungan 
antara GRAniTo dan para arsitek dan kontraktor. Di Surabaya, acara 
berlangsung di Hotel nur Pacific sementara itu di Bali bertempat di Hotel 
Harris GRAniTo memberikan informasi kepada konsultan mengenai 
produk Tile GRAniTo, khususnya mengenalkan produk-produk terbaru. 
Sebagai partner kerja, GRAniTo senantiasa memberikan produk 
berkualitas yang menunjang pekerjaan para konsultan.



Trotoar dengan paving block kini mulai 
ditinggalkan, arsitek lanskap memilih 
Tile yang lebih berkualitas.

Penataan Tile yang rapi di trotoar ini membuat aktivitas berjalan 
kaki lebih nyaman.

Tile Mosaic dan Castello 
mempercantik desain 
pedestrian di sekitar rSAL, 
Surabaya (Foto atas dan kanan)

Perlu perencanaan yang matang untuk 
menghasilkan desain pedestrian yang 
nyaman. Foto di atas adalah proses 
pemasangan Tile GrAnITo di trotoar 
Jalan A.Yani, Surabaya.

TiLEProJECT
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DESiGnInSPIrATIon

Material Tile dengan permukaan rustic (untuk outdoor) kini banyak 
dipakai untuk bahan penutup lantai pedestrian di kota-kota besar. 
Dengan demikian, trotoar tidak mudah rusak atau mudah dibongkar 
pasang sebagaimana trotoar yang memakai paving block. Semua 
instalasi pemipaan diusahakan tidak lagi berada di bawah trotoar 
melainkan ada saluran khusus sehingga perawatannya kelak tidak 
akan mengganggu pejalan kaki.

Musuh pejalan kaki adalah motor yang seenaknya menyerobot 
menggunakan trotoar. Untuk mengatasinya, pemerintah kota 
mengusulkan agar dibuatkan tiang penghalang di setiap ujung 
trotoar. fasilitas pendukung juga penting, misalnya bangku-bangku 
untuk beristirahat, penerangan yang memadai untuk malam hari, 
dan peneduh yang cukup. Pedestrian yang baik juga mampu 
mengakomodasi penyandang disabilitas, yakni adanya akses khusus 
untuk mereka. 

ruang nyaman bagi Pejalan Kaki

RSUD Dr Moch Ansari Saleh terletak di pusat 
kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada 
saat pembangunannya, pemerintah setempat 
berharap desain rumah sakit bisa menjawab 
kebutuhan masyarakat akan pelayanan 
kesehatan yang layak. Di rumah sakit ini, 
Tile GRAniTo digunakan pada beberapa 
ruang, seperti pada instalasi Rawat Jalan dan 
koridor-koridor penghubung ruang rumah 
sakit. Tile yang digunakan pada rumah sakit 
Ansari Saleh ini adalah Salsa Pearl White 
(polished) dan oasis Pearl White (unpolished)
 Perpaduan Tile polished dan unpolished ini 
menciptakan kombinasi yang menarik.

GrAnITo 
di rS Ansari Saleh, 
Banjarmasin

DESAIN PEDESTRIAN 
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EVEnTEXHIBITIon

film Box office, Batman & Superman: Dawn 
of Justice merupakan film yang menjadi 
pilihan untuk acara nonton Bareng Dbo 
pada Juli 2016 yang lalu. Rekan-rekan Sales 
Counter Toko menyambut gembira acara 
ini. Hal ini terlihat dari ratusan sales counter 
toko dan keluarganya yang memenuhi 
bioskop 21 di Grand indonesia, Jakarta 
Pusat. 

Di antara booth yang lain, Booth 
GRANITO menarik perhatian 
pengunjung karena desainnya yang 
modern dan paduan warna serasi.

Event yang diselenggarakan di Epicentrum Mall Lombok ini merupakan 
pameran bahan bangunan terbesar di nTB. Diikuti oleh puluhan brand, 
pameran juga dimeriahkan oleh beragam acara hiburan, seperti lomba 
menyanyi, dancing, dan menggambar. Puncak acaranya adalah 
penampilan penyanyi yang sedang naik daun, isyana Sarasvati. 
GRAniTo pun ambil bagian dalam acara yang berlangsung 21-27 
Maret 2016 ini. Pengunjung pameran mendatangi booth GRAniTo dan 
banyak bertanya tentang desain Tile.

PAMERAN BAHAN BANGUNAN

Booth GrAnITo
di Home Expo Lombok

nonTon BArEnG DBo
BATMAn SUPErMAn

EVEnTGATHErInG



6 - 9 februari 2016 yang lalu, 
12 Sales Counter Toko yang 
berprestasi di kota Bandung 
mendapat kesempatan untuk 
berlibur ke pulau Bali. Dalam 3 
hari itu, mereka mengunjungi 
berbagai daerah wisata di sana. 
Selain menikmati keindahan alam 
Bali, mereka juga menyaksikan 
pertunjukan budaya tari-tarian 
tradisional serta sajian kuliner di 
pinggir pantai. 

Gathering Sales Counter Toko di Medan tak 
kalah serunya dengan Gathering di kota-
kota lain. Acara diadakan Januari lalu di 
Berastagi, Sumatera Utara. Gathering terlihat 
meriah karena banyak hadiah menarik yang 
dibagikan kepada Sales Counter. Rekan-
rekan Sales Counter juga bisa menikmati 
arena permainan di funland Mikie Holiday. 

9

Keceriaan rekan-
rekan Sales 
Counter Bandung 
di pulau Dewata, 
Bali tampak pada 
foto-foto berikut.

Goes to Bali

SALES CoUnTEr MEDAn

SALES CoUnTEr BAnDUnG

GATHErInG DI BErASTAGI
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Rekan-rekan Sales Counter di kota kembang 
Bandung berbuka puasa bersama di Hotel Aston 
15 Juli 2016 yang lalu. Acara dimulai sore hari 
menjelang berbuka puasa. Gathering diisi dengan 
mendengarkan ceramah dan hiburan bernuansa 
islami. Selain menikmati hidangan buka puasa 
yang menggugah selera, sales counter juga 
mendapatkan aneka hadiah dan suvenir dari 
GRAniTo.

Sementara itu di kota udang, 
Cirebon, acara Ramadhan Voice 
diadakan di Hotel Luxton pada 
bulan Juli 2016 yang lalu. Selain 
berbuka puasa, rekan-rekan 
sales counter juga mengikuti 
aneka macam permainan yang 
berhadiah menarik.

Bulan puasa, gathering sales 
counter tetap berlangsung. Kali 
ini, GRANITO dan sales counter 
di Bandung dan Cirebon berbuka 
puasa bersama dalam acara 
“Ramadhan Voice”.

rekan-rekan Sales Counter Toko daerah Bandung dan 
sekitarnya berbuka puasa bersama dalam acara ramadhan 
Voice.

Permainan-permainan ini ikut menyemarakkan 
acara buka puasa di Cirebon.

EVEnTGATHErInG

BAnDUnG

CIrEBon

“BUKA PUASA BErSAMA”

rAMADHAn VoICE 
SALES CoUnTEr BAnDUnG & CIrEBon
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SALESCoUnTEr’S STorY

Agnes, Sales Counter Toko inessa, Pekanbaru, 
sangat terbantu dengan pelayanan dari GRAniTo. 
“Konsumen di toko tempat saya bekerja merasa 
puas berbelanja Tile GRAniTo di toko inessa,” 
katanya. Bahkan, lebih baik dari brand-brand 
lain. Hal ini karena GRAniTo selalu memberikan 
pelayanan yang lengkap mulai dari distributor 
hingga sampai ke tangan konsumen.

“Selain itu, promo GRAniTo yang diberikan juga 
lebih menarik,” tambahnya. Demikian pula jika ada 
keluhan dari pelanggan, selalu ditanggapi dengan 

cepat. Hal ini membuat produk-produk GRAniTo 
makin disukai oleh masyarakat Pekanbaru. Mereka bisa 
menemukan Tile dengan mudah di setiap toko bangunan 
yang ada di sana. 

Tidak hanya pelayanannya yang baik, ketersediaan 
barangnya pun selalu terjaga. “Stok GRAniTo sih 
masih aman,” kata Agnes, saat ditanya tentang 
ketersediaan barang di Toko inessa. Dia menambahkan, 
waktu pengirimannya pun cepat. Agnes berharap, 
kualitas layanan yang baik ini terus dipertahankan agar 
konsumen tetap memilih Tile GRAniTo.

Agnes:

“GrAnITo Melayani Toko dengan Baik”

GRAniTo mengundang rekan-rekan Sales Counter 
Toko di 5 kota di Jawa Timur. Acara ini merupakan 
acara ramah tamah sekaligus Tim GRAniTo ingin 
memberikan informasi tentang Tile GRAniTo terbaru 
di tahun ini. Digelar bulan Juni 2016 yang lalu, rekan-
rekan Sales Counter Toko menghadiri acara yang 
diadakan di restoran terkemuka di kota masing-
masing. Mereka juga mendapatkan aneka suvenir 
menarik dari GRAniTo.

SALES CoUnTEr GATHErInG
roUnD TABLE 5 KoTA
Gathering di 5 kota Jawa Timur dihadiri oleh 
Sales Counter Toko di Malang, Blitar, Kediri, 
Tulung Agung dan Madiun.

KEDIRI

TULUNG AGUNG

BLITAR

MALANG

MADIUN



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™. 

Apa Penyebab Tile Kopong?

Hallo GTS news,
Bagaimana cara memperbaiki pasangan keramik yang 
kopong dan apakah penyebabnya?
(natalie-Medan)

GRAniTo’S MoMEnT

fAVoRiTE MAIL

Dear GRAniTo,
Saya berencana membeli inspire Granito tipe light 

orchid ukuran 60cm x 120cm yang terdiri dari 4 bagian dan 
dipasang di tengah dinding kamar mandi. Apakah ukuran per 
bagian sama dengan ukuran tile Granito yang 60x60? Apakah 
pemasangannya harus menggunakan nat?
(Yanti-Bogor)

nat untuk Inspire Tipe orchid
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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

ibu Yanti,
Benar sekali, ukuran satu modul 

inspire Granito Tipe Light orchid sama 
dengan Body Tile Granito 60x60. 
Jadi keduanya dapat dikombinasikan 
dengan cara dipasang secara 
berdampingan.

Sebaiknya sebelum dipasang, Tile 
inspire tipe Light orchid digelar dulu 
di lantai untuk memastikan posisinya. 
Pemasangan Tile inspire disarankan 
tetap menggunakan nat, besarnya 
minimum 2 mm dan harus sama 
dengan Body Tile yang dipasang di  
sekelilingnya.

Dapatkan 1 buah Smartphone 

dan suvenir menarik lainnya dari 

GRAniTo untuk 100 pengirim 

beruntung yang menjawab 

dengan benar.

nantikan pengumuman pemenang 

dengan hadiah Smartphone edisi 23 

di GTS newsletter edisi 25.

RiRin dari toko Astina, Solo

Penerima Hadiah Handphone Tile Quiz newsletter Edisi 23

Ini Dia Pemenangnya..!

Rekan-rekan Sales Counter 
Toko di Bandung beruntung bisa 
menyaksikan atraksi budaya di 
Pulau Bali, pada saat berwisata 
ke Bali bersama GRAniTo. 
Sebab, keunikan dari negeri 
sendiri ini telah jarang ditemui 
di tempat lain. Di pulau 
dewata itu, mereka menonton 
pertunjukan tari kecak dan juga 
tari-tarian tradisional khas Bali. 
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Kirimkan jawaban Anda melalui sms, dengan mengetikkan:
Tile yang kopong disebabkan oleh pemasangan yang kurang 
sempurna, biasanya karena adukan semen yang tidak merata 
di bawah Tile atau karena pada saat pemasangannya, Tile 

kurang dipukul dengan palu karet. Cara membetulkannya tergantung 
pada lokasi yang kopong. Tile yang kopong di bagian tepi Tile dapat 
diperbaiki dengan cara memasukkan semen melalui lubang nat. 
Tapi, bila yang kopong di bagian tengah tidak ada cara lain selain 
membongkarnya kemudian dipasang kembali.

a. Lunar oxide

b. Salsa Black

c. Castello Espresso

Tile Granito tipe apakah yang digunakan pada 

Mosaic Collection tipe Modular Stream?

Menyaksikan Budaya Asli Bali


