
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. 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

www.granito.co.id

Sales Counter Gathering
di Beberapa Kota 
di Jawa dan Sumatera.

Kunjungi Twitter GrAnITo: 
@granito_tile
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Sebagai brand yang sudah dipercaya sejak lama, GrAnito 
mengeluarkan brand baru Artile yang terinspirasi dari kebutuhan 
lifestyle para customer yang setia menggunakan brand ini. 

Simak artikel lengkap tentang Artile di halaman 2 dan 3. Jangan 
lewatkan beragam inspirasi dari sosial media di halaman 5. Kegiatan 
GrAnito bersama mahasiswa desain dan para arsitek/kontraktor 
profesional tersaji di halaman 6 dan 7. Liputan acara Gathering 
owner toko di beberapa kota dapat Anda baca di halaman 8. tak 
ketinggalan pula, liputan acara Gathering Sales Counter yang kami 
sajikan di halaman 9-11. Selamat membaca, semoga GtS news 27 
ini menginspirasi para pembaca sekalian.

Produk baru GRANITO ArTile dibuat dengan 
teknologi terkini yang berpadu dengan cita rasa 
seni yang tinggi.

New Brand 
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trEnDInTErIor

ArTile hadir dengan 
gaya desain modern 
masa kini yang sejalan 
dengan semangat 
muda generasi Milenial.

Era milenial ditandai dengan pesatnya 
perkembangan teknologi digital. 
Kehidupan yang serba digital ini 

mempengaruhi lifestyle masyarakat yang 
semakin bertambah dinamis. Menyikapi 
fenomena ini, GrAnito menciptakan 
brand baru yang dapat memenuhi 
kebutuhan desain masyarakat milenial. 
Dengan pengalaman sebagai produsen 
Homogeneous tile selama 20 tahun, 
GrAnito meluncurkan produk inovatif 
Artile yang menggunakan aplikasi 
teknologi inkjet terkini yang sesuai dengan 
kebutuhan customer. 

Artile memiliki 4 varian tile, yakni Cosmo, 
Forte, terrain, dan Mirage. Semua varian 
ini memiliki permukaan yang natural, 
dengan salah satu cirinya bertekstur Matt. 
Mari kita simak beragam gaya desain 
terkini dengan menggunakan Artile. 

Stylish with ArTile
MInIMALIST DESIGn

tips:
Warna netral dan gaya desain 

yang simpel menjadi trend desain 
terkini yang banyak disukai 

oleh kaum milenial. tile baru 
GrAnito Artile memiliki varian 
yang cocok untuk menciptakan 

gaya ruang seperti ini.
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Tepat untuk Interior 
dan Eksterior Kekinian

Apa Saja Karakteristik Desainnya?

1KEMBALI MInIMALIS
Salah satu ciri masyarakat saat ini adalah gaya hidup yang 

cepat berubah dan suka traveling. Untuk mendukung gaya 
hidup seperti itu, maka style rumah yang paling cocok adalah 
minimalis yang serba fungsional, berbasis teknologi, namun 
tidak sulit perawatannya. 

Minimalis bukan berarti kosong melompong, melainkan barang 
yang ada di dalam ruang itu hanyalah barang yang dibutuhkan. 
Kaum milenial tidak menyukai detail dan ornamen yang kurang 
bermanfaat pada ruang. Desainnya serba simpel, furniture 
simpel, namun nyaman untuk berkegiatan sehari-hari.

2SoCIAL MEDIA FrIEnDLY
Meskipun bergaya minimalis, namun desain ruang 

sebaiknya tetap mempunyai karakter atau ciri khas yang 
menunjukkan siapa penghuninya. Hal ini penting karena tempat 
tinggal mereka akan terlihat dari status social media yang setiap 
hari di-update. Sudut-sudut ruang perlu ditata sedemikian rupa 
sehingga tampak kekinian dan layak ditampilkan di laman social 
media.

3PEMILIHAn WArnA
Desain yang simpel tanpa ornamen menyebabkan akan ada 

bidang-bidang luas yang kosong, seperti dinding dan lantai. Hal 
ini menyebabkan betapa warna dan tekstur menjadi fokus yang 
penting. Pilih warna netral untuk mempertahankan simplicity. 
Untuk memberikan aksen, bermain-mainlah dengan warna unik 
pada salah satu bidang lantai atau dinding.

Keempat varian Artile, yakni Cosmo, Forte, 
terrain, dan Mirage bisa dipasang di ruang 
dalam/interior maupun ruang luar/eksterior. 
Produk Artile merupakan jawaban atas 
kebutuhan customer saat ini, yakni simpel, 
serba praktis, tidak over-budget, namun tetap 
bergaya kekinian. 

Motif-motif Artile memberikan karakter 
tegas dan kesan natural pada ruang. Hal ini 
disebabkan karena motif Artile menyerupai 
batuan di alam, seperti batuan Limestone 
atau marmer. 

Dengan permukaannya yang natural dan 
warna-warna netral, tile ini fleksibel untuk 
digunakan ruang mana pun di rumah Anda. 
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Bukan karena selera umum atau bahkan selera 
desainernya.

Beberapa Pendekatan 
dalam Mendesain
interior City Chic memerlukan pendekatan 
yang mendalam pada setiap manusia yang 
tinggal di kota besar. Kita perlu mengenali 
apa saja kegiatannya, hobinya, dan seleranya 
dalam memilih barang. tentunya setiap 
pribadi memiliki selera yang berbeda-beda, 
selera inilah yang akan menjadi kata kunci 
dalam mendesain. 

Seperti pada gaya desain yang lain, yang 
pertama kali harus diutamakan adalah fungsi 
ruang. Apa kegunaan ruang tersebut, apa saja 
kegiatan di dalamnya, agar ruang tersebut 
dapat memenuhi kebutuhan penghuninya. 
Jadi ruang tidak hanya terlihat cantik, tapi juga 
berfungsi dengan baik sesuai selera penghuni 
dan nyaman ketika berada di dalamnya. 

Jika kebutuhan penghuni telah terpenuhi, maka 
kita bisa beranjak pada pemilihan material yang 
berkualitas. Hal ini penting, karena produk 
berkualitas akan membuat desain terwujud 
dengan sempurna. Misalnya, seperti produk tile 
GrAnito, kualitas tile-nya selalu diutamakan 
sehingga akan menunjang keindahan desain. 

City Chic interior mengadopsi gaya hidup kaum urban 
yang modern dan memiliki karakter unik.

Manusia yang tinggal di kota besar 
memiliki ritme kehidupan yang 
dinamis namun spesifik. Karena 

aneka kesibukannya, mereka menginginkan 
gaya hidup yang praktis dan serba instan 
dengan memanfaatkan teknologi terbaru. 
namun di antara kegiatan yang supercepat 
itu, mereka tetap ingin menonjolkan keunikan 
masing-masing dan menjadi populer karena 
gaya unik mereka itu, yang salah satunya 
dikenal dengan City Chic Style.

Karakteristik Desain City Chic
interior City Chic merefleksikan gaya hidup, 
keinginan-keinginan, dan selera pribadi kaum 
urban. Karena setiap orang memiliki selera 
yang tidak seragam, maka biasanya tampilan 
desain City Chic tidak sama satu dengan yang 
lain. Keunikan setiap pribadi dimunculkan 
dalam desain.

Ciri-ciri lainnya adalah desain yang berdasar 
pada kepraktisan dan kemudahan para 
penghuni dalam beraktivitas, seperti desain-
desain modern pada umumnya. 

Dengan ada sentuhan unik setiap pribadi, 
maka desain city chic akan memberikan 
energi positif bagi pemiliknya karena ada 
kesesuaian antara desain dengan pribadinya. 

CITY CHIC InTErIor

trEnDInTErIor
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GrAnito-onLInE

Seperti sinar matahari yang 
memancar, warna kuning 
memberikan rasa optimisme 

dan keceriaan. Kuning biasa 
dikenal juga sebagai warna yang 
membangkitkan selera makan. oleh 
sebab itu, kuning merupakan warna 
yang tepat untuk mencerahkan dapur 
di rumah, terutama yang berukuran 
sempit dan kurang mendapat cahaya 
matahari.

Sunny Yellow Kitchen
Dalam memilih warna, kita perlu 
memahami tentang intensitas, sebab 
ada banyak sekali jenis warna kuning. 
Misalnya, kuning yang vibrant baik 
untuk aksen sehingga cukup sedikit saja 
penggunaannya pada ruang. Kuning pastel 
cocok untuk warna dinding karena mirip 
dengan warna putih. Kuning sangat bagus 
jika dikombinasikan dengan warna-warna 
kayu. Dapatkan tips dan ide desain interior 
lainnya di website: granito.co.id/blog. 
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granito.co.id/blog/ Granito Tile Studio

Granito Tile Studio

@granito_tile

Cuitan Ide dan Inspirasi
dari Twitter Granito

twitter merupakan salah satu aplikasi 
sosial media yang digandrungi oleh 
pengguna internet di seluruh dunia. 

Dibandingkan sosial media lain, postingan 
di twitter berupa foto, video dan teks yang 
terbatas hanya 140 karakter saja. Karena 
keterbatasan ini twitter justru disukai karena 
dapat memberikan informasi dengan cepat, 
singkat, dan padat.

Akun Twitter GrAnITo
Sosial media twitter telah dimanfaatkan oleh 
beragam kalangan sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing pemilik akun. Di dunia 
desain interior dan arsitektur, akun twitter 
biasa dipakai untuk berbagi ide desain atau 
informasi event yang berhubungan dengan 
desain. 

GrAnito memiliki akun twitter resmi, 
yakni @granito_tile yang berisi ide-ide 
dekorasi dan desain interior. Follower bisa 
mendapatkan banyak inspirasi dari gambar-
gambar atau tautan (link) yang dibagikan 
oleh akun ini. tautan tersebut biasanya 
menuju ke website GrAnito atau ke 
halaman-halaman web desain interior. Akun 
ini juga berisi berita-berita kegiatan desainer 
dan produk-produk terbaru GrAnito. 
Untuk lebih jelasnya, silahkan follow akun 
GrAnito di @granito_tile 

GRANITO memberikan beragam ide dekorasi desain interior 
kepada followernya di aplikasi sosial media: Twitter. Saat 
ini jumlah karakter pada Twitter telah bertambah jadi 280 
karakter sehingga penulisan ide-ide menjadi lebih leluasa.

GRANITO Social Media
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EvEntCAMPUS

SUrABAYA, JATIM

Mahasiswa jurusan desain 
arsitektur atau desain interior 

membutuhkan banyak informasi 
tentang teknologi dan trend material 
terkini. informasi ini bermanfaat bagi 
mereka pada saat belajar mendesain, 
terutama untuk mengenali karakter 
dan cara pemgaplikasiannya pada 
desain. Untuk itulah tim GrAnito 
hadir di kampus dan memberikan 
mata kuliah kepada mereka. Selain 
teori-teori dasar tentang tile, tim juga 
memperagakan cara pemasangan dan 
pemotongan tile.

GrAnito mengisi salah satu stand pameran 
Kalteng trade Expo 2017 di Palangkaraya, 

Kalimantan tengah, tepatnya pada bulan April 
yang lalu. Acara yang diadakan di Arena Pameran 
temenggung tilung ini ramai diikuti oleh peserta 
dari berbagai daerah, tujuannya untuk menarik 
investor di daerah Palangkaraya dan sekitarnya.

Konsultan arsitek dan kontraktor 
di Pacitan diundang oleh 

GrAnito untuk menghadiri acara 
Gathering Konsultan. Acara ramah-
tamah ini digelar di Parai teleng 
ria Beach resort, 25 Januari 2017. 
Para undangan sangat antusias 
dengan cara tersebut karena 
banyak mendapatkan informasi 
tentang material, khususnya tile. 
informasi tersebut amat bermanfaat 
bagi konsultan karena membantu 
pekerjaan mereka dalam mencari 
material yang berkualitas.

UNIVERSITAS 
PETRA SURABAYA

PAMErAn MATErIAL BAnGUnAn

PALANGKARAYA

KULIAH TAMU GrAnITo

Tim GRANITO memiliki agenda rutin 
untuk memberikan mata kuliah umum di 
berbagai universitas. Kali ini, kuliah umum 
diadakan di Universitas Petra.

EvEntExHIBITIon

PACITAN, JAWA TIMUR
GATHErInG KonSULTAn

Acara Gathering 
konsultan di Pacitan 
juga diwarnai oleh 
aneka hiburan dan 
pembagian doorprize. 
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EvEntGATHErInG

GRANITO menjadi pendukung 
forum konsultan yang diadakan 
INKINDO di kota Padang, 
Surabaya, dan Sanur.
inKinDo (ikatan nasional Konsultan indonesia) 
memiliki anggota yang berjumlah ribuan dan 
tersebar di 34 provinsi. Asosiasi konsultan se 
indonesia ini rutin mengadakan event tahunan 
dan dalam beberapa tahun terakhir bekerja sama 
dengan GrAnito untuk membuat acara Gathering 
Konsultan. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan 
profesionalitas setiap anggota forum.

Acara GrAnito bersama inKinDo 
di Pulau Bali diadakan pada bulan 
Februari 2017. Di sini acara dikemas 
dalam bentuk talkshow Bedah Kontrak 
Jasa Konsultasi dan diikuti oleh 
anggota inKinDo cabang Bali. Acara 
digelar di Sanur Paradise Plaza Hotel, 
Sanur. 

April 2017, acara Forum inKinDo 
diadakan di Hotel imelda, Padang 
Sumatera Barat. Sama seperti 
di Surabaya, acara berbentuk 
seminar dengan tema utamanya 
adalah sosialisasi UU no.2 Jasa 
Konstruksi. Dalam satu sesi, 
GrAnito mengisi acara dengan 
mengenalkan produk tile dan 
aplikasinya pada bangunan. 

Akhir Maret lalu, pertemuan anggota inKinDo 
cabang Jawa timur dikemas dalam bentuk 
acara Seminar yang diadakan di Hotel ibis 
Jemur Sari, Surabaya. Seminar yang berjudul 
teknologi Penutup Lantai ini juga bertujuan 
untuk mensosialisasikan Undang-undang 
no.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
yang wajib dipahami oleh setiap anggota. 
Seminar mendatangkan beberapa pembicara, 
termasuk dari tim GrAnito yang mengisi sesi 
teknologi Penutup Lantai. 

ForUM InKInDo 

GATHERING KONSULTAN

SANUR, BALI

PADANG, 
SUMATERA BARAT

SURABAYA, JAWA TIMUR
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EvEntGATHErInGEvEntGATHErInG

Acara Gathering kali ini mengundang para pemilik Toko Material yang ada di Bandung dan sekitarnya.

Gathering owner toko se Jawa Barat 
diadakan di Hotel Four Point, Bandung, 

pada bulan April yang lalu. Acara ini 
mengambil tema: introducing City Chic, yang 
merupakan tema baru GrAnito pada tahun 
ini. Para undangan diperkenalkan dengan 
tile-tile baru GrAnito, yakni Dune, Stone, 
dan touch. 

Pada meja-meja bundar yang ditata apik, 
para Pemilik toko Material ini terlihat 
antusias untuk mengetahui style terbaru 
tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya 
pertanyaan tentang tile dan apa 
keunikannya. Acara juga dilengkapi dengan 
aneka hiburan dan pemberian hadiah bagi 
toko yang berprestasi.

GrAnito mengajak para anggota Kamar Dagang 
indonesia cabang Jember Jawa timur untuk 

menghadiri acara Gathering. Gathering ini bertujuan untuk 
menjalin silaturahmi dengan para pengusaha di Jember 
dan sekitarnya. GrAnito juga berkesempatan untuk 
mengenalkan produk tile kepada para undangan.

oWnEr ToKo JAWA BArAT
GATHErInG GrAnITo BErSAMA

GATHErInG GrAnITo 
BErSAMA KADIn JEMBEr
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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

tiLEProJECT

Anandamaya residences terletak di 
jantung kota Jakarta, tepatnya di Jalan 

Jenderal Sudirman. Apartemen ini terdiri 
dari 3 tower dengan total unitnya sebanyak 
509 buah dengan berbagai fasilitas yang 
mewah. GrAnito terpilih menjadi produk 
Homogenous tile yang digunakan pada 
proyek ini karena kualitasnya yang tinggi 
dan memberikan kesan elegan yang cocok 
dengan desain apartemen.

Anandamaya residences didesain oleh 
award-winner SCDA Architects. Sedangkan 
untuk lansekapnya dirancang oleh Bill 
Bensley dari Bensley 
Design Studios, yang karya-
karyanya dapat ditemukan 
di resort-resort terkenal di 
Bali, thailand, vietnam, dan 
Singapura. 

Selain menawarkan konsep 
kemewahan baru di ibukota, 
Anandamaya residences juga 
memasukkan unsur green, 
berupa lingkungan lansekap 
yang rimbun.

Tile GRANITO digunakan pada 
Proyek Apartemen Anandamaya 
Residences, Jakarta.

Anandamaya Residences

Pemasangan Tile GrAnITo di Proyek 
Apartemen Anandamaya residences.

Gaya industrial yang saat ini 
sedang trend untuk diterapkan 

pada interior kafe, juga coba 
diterapkan untuk area ruang makan 
dari sebuah kantor. Pemilihan 
material yang berkesan natural 
dan “tampil apa adanya” (kesan 
raw material) menjadi kunci dari 
industrial style ini. Lunar Solar 
dan Lunar terra yang memiliki 
permukaan dove atau matt, dan 
berkesan natural sengaja dipilih 
sebagai material penutup lantai dari 
ruang makan atau kantin dari kantor 
ini. Untuk mengimbangi kesan kaku 
dari industrial style ini, maka pola 
lantai disusun sedemikian rupa 
membentuk pola lengkung agar 
berkesan lebih dinamis dengan 
memadukan warna dari Lunar Solar 
dan Lunar terra.

Lunar Solar dan Terra
untuk Tema Industrial

Denah ruang makan yang terhubung dengan teras.
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EvEntGATHErInG

Simak foto-foto keseruan rekan-rekan 
Sales Counter Toko di Surabaya dan 
Denpasar.

tak kalah dengan kota-kota lainnya, Sales Counter toko 
di Surabaya dan Bali bersilaturahmi bersama dalam acara 

Gathering yang diprakarsai oleh GrAnito. Beragam acara 
menarik mengisi kegiatan rutin ini. 

SUrABAYA & DEnPASAr

DENPASAR

rekan-rekan Sales Counter 
di Bali berkumpul di Harris 
Hotel & Conventions Hall untuk 
menghadiri Gathering bersama 
GrAnito.

SALES CoUnTEr GATHErInG

SURABAYA

Di kota pahlawan, Surabaya, acara Gathering Sales Counter 
diseleggarakan di Suroboyo Carnival, tepatnya pada 
tanggal 15 Januari 2017. Sales Counter toko diperkenalkan 
pada tipe tile baru oleh tim GrAnito. Selain itu, beragam 
acara hiburan ikut memeriahkan acara Gathering.
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SALES COUNTER GATHERING KENDARI

Suatu siang, tim GrAnito mendatangi toko 
bangunan Muncul Keramik di kota Gresik Jawa 

timur, untuk menemui salah satu Sales Counter 
toko di sana. namanya tutik ningsih, tim GrAnito 
ingin bertemu dengannya untuk sedikit berbincang-
bincang tentang pengalamannya menjual tile 
GrAnito.

tutik merupakan Sales Counter toko yang 
berprestasi karena bisa menjual tile dalam jumlah 
besar. Dia membagikan sedikit tips, menurut dia 
jika kualitas tile bagus, tidaklah terlalu sulit bagi dia 

untuk menjualnya. Lagipula, customer banyak yang 
sudah mengenal GrAnito. “Misalnya, customer 
sudah mengerti kalau tile GrAnito kilapnya lebih 
tahan lama,” katanya. ia menambahkan, “nggak 
ada kekurangannya, kalau tile GrAnito.”

Apalagi ditambah dengan servis ke toko yang 
baik pula, seperti ketersediaan barang selalu 
terjaga dan pengiriman barang selalu tepat waktu. 
Aneka discount dan promo tile yang menarik juga 
menjadi hal yang penting, karena customer selalu 
menanyakan potongan harga saat membeli.

Tutik:

“Kilap Tile GrAnITo Tahan Lama”

SALESCoUnTEr’S STorY

Acara Gathering Sales Counter telah 
diadakan selama lebih dari 10 tahun, 

namun kemeriahannya dari tahun ke tahun 
semakin bertambah. Sales Counter toko 
selalu antusias menghadiri acara Gathering. 
Contohnya, seperti Gathering di taman 
Simalem ini. 

Beragam permainan di ruang terbuka 
menambah keseruan acara. Apalagi jika 
tempatnya indah dan sejuk. Silaturahmi 
Sales Counter dan tim GrAnito 
berlangsung akrab dan penuh canda.

SALES CoUnTEr MEDAn

WISATA KE TAMAn SIMALEM
Gathering Sales Counter 
Toko di wilayah Sumatera 
Utara bertempat di Taman 
Simalem Resort yang 
lokasinya tak jauh dari 
Danau Toba.



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 noda Semen yang 
Menempel pada Permukaan Tile

Dear GtS news,
Saya baru saja memasang tile Castello di area garasi rumah. 
Pemasangan sudah benar dan rapi, namun yang jadi permasalahan 
adalah bekas semen di permukaan tile sulit sekali dibersihkan. 
Bekas tersebut telah mengering dan sekarang menempel dengan 
kuat pada tile. tukang saya sudah mencoba membersihkannya 
menggunakan cairan HCl, tapi ternyata malah merata ke tile 
sampingnya. Apakah ada saran untuk mengatasinya?
(Agus-BSD)

GrAnito’S MoMEnt

FAvoritE MAIL

Dear GrAnito,
Saya memiliki usaha klinik dan saat ini sedang 

membangun tempatnya. rencananya saya ingin memasang 
tile Granito untuk selasar di klinik tersebut. tapi di antara 
banyak tipe tile, kira-kira tipe apa yang sesuai untuk selasar 
klinik yang memberi kesan bersih?
(Meiske-Makassar)

Tile yang Tepat untuk Klinik 
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tiLE QUIZ

nama (spasi) Toko/PT

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

dan kirim ke 0821 1111 4755

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

Gunakan warna-warna 
cerah dan mengkilap 

untuk membuat kesan bersih. 
Beberapa tipe tile Granito 
dapat menjadi pilihan, misalnya 
Pearl White, Frost White atau 
tipe lain yang sedikt bercorak, 
seperti honey atau waffle. 
Untuk memberi kesan yang 
berbeda dapat dikombinasikan 
dengan cutting dari tile warna 
gelap, misalnya black. 

Dapatkan 1 buah 

Smartphone dan suvenir 

menarik lainnya dari 

GrAnito untuk 100 

pengirim beruntung yang 

menjawab dengan benar.

nama: Hasan Basri

toko: inessa Jaya 

Keramik, Pekanbaru 

Penerima Hadiah 

Handphone tile Quiz 
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GrAnito dan pemilik toko material berwisata ke raja Ampat, 
Papua. toko. indahnya pemandangan dan biota bawah laut di sana 
memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pemilik toko.

Ini Dia 
Pemenangnya..!
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Kirimkan jawaban Anda melalui sms, dengan mengetikkan:

Cairan pembersih yang ibu gunakan sebenarnya sudah 
benarm tetapi caranya yang kurang tepat. Semen akan 

luruh bila diberikan cairan yang mengandung HCL. Pastikan noda 
semen terangkat dengan kain lap atau sponge kemudian bilas 
dengan air bersih. Cara lain yaitu dengan sistem kering. tile yang 
terkena noda semen dalam keadaan kering disikat dengan sikat 
halus. Sapu bersih debu semen yang terangkat kemudian bilas 
dengan air bersih.

a. Artile
b. Ambience

c. Aurora
d. Mosaic

Sebutkan brand atau merek baru yang 

dikeluarkan oleh Granito saat ini ?

Menikmati alam 
dan budaya raja Ampat


