
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
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Snap-Tag-Win
Ikuti lomba foto berhadiah 
voucher belanja Rp 1,5 juta

GRANITO 
di Proyek
LRT Palembang

Penampilan Baru 
GRANITO di 
Indobuildtech 2018

hal. 12

Belakangan ini tren desain interior 
bergaya Skandinavia sering disebut-
sebut dalam berbagai media. 

Sebenarnya seperti apa sih gaya desain ini? 
Bagaimana cara membuatnya? Kami akan 
membahas Skandinavian style di halaman 2 
dan 3. 

Jangan lewatkan artikel top Brand 2017, 
GrAnito kembali berhasil meraihnya pada 
tahun ini. GrAnito banyak mengadakan event 

bersama kalangan mahasiswa dan konsultan, 
semua tersaji lengkap di halaman 6 dan 
7. Liputan acara Gathering owner toko di 
beberapa kota dapat Anda baca di halaman 
8 dan 9. Sementara itu Gathering Sales 
Counter juga diadakan di berbagai kota, 
liputannya ada di halaman 10 dan 11. Akhir 
kata, selamat membaca.

hal. 4hal. 7 hal. 10hal. 10 hal. 8

Sales Counter 
Gathering
di Jakarta

Gathering Konsultan
Kunjungan GRANITO
ke Kantor Arkonin

Sales Counter 
Gathering
di Jawa Tengah
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trEnDINTERIOR

Skandinavia adalah 3 wilayah di utara Eropa: norwegia, 
Swedia, dan Denmark. namun skandinavia bukan saja tentang 
tempat, tapi juga budaya yang dihasilkan masyarakatnya, 

termasuk gaya desain. Dulu, gaya interior skandinavia dianggap tidak 
menarik. Warna-warna yang dingin, pucat, tone warna yang “kurang 
matang”, tekstur material tanpa finishing belum dilihat sebagai 
sesuatu yang bagus. tapi ada sesuatu yang membuatnya lebih 
menarik, yaitu ketika berpadu dengan gaya kontemporer, tampilan 
skandinavia menjadi lebih modern. 

simple design
Salah satu ciri dari gaya scandinavian adalah desain yang simple, 
tidak ada tata ruang yang rumit pada denahnya sehingga yang 
muncul adalah kesan minimalis. Keindahan itu muncul dari 
kesederhanaan dan sejujuran desain. 

neutral colour 
Ciri lain yang sangat kental ditemukan pada gaya skandinavia adalah 
pilihan palet warna, yaitu warna-warna netral dan pucat seperti 
putih, abu-abu muda, coklat muda. Warna ini diambil dari kondisi 
alam di daerah dingin Skandinavia. Di interior modern, seringkali 
ditambahkan aksen warna cerah untuk menaikkan mood ruang. 

tips #1:

Pilih bahan penutup lantai 

yang bertekstur natural dari 

Artile Collection yang memiliki 

permukaan unpolished.

Scandinavian style sedang menjadi 
buah bibir. Berasal dari negara dingin, 
gaya ini beradaptasi dengan iklim lain 
dan menjadi tren di dunia. 

& KEKINIAN
MODERN
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white walls 
Bidang dinding yang lebar dan dominan berwarna putih juga 
menjadi ciri khas gaya skandinavia. Di tempat asalnya bidang 
lebar putih ini memiliki tujuan tertentu yakni memaksimalkan 
cahaya pada ruang.

minimum window treatment
Bukaan tidak perlu perlakuan khusus, jadi Anda tidak usah 
menambahkan korden atau hiasan-hiasan lain. Selain itu, gaya 
skandinavian juga menghindari penggunaan terlalu banyak soft 
furnishing. Jadi interior akan terlihat minimalis tanpa aksesori yang 
tidak perlu (unclutter).

modern furniture 
Denmark merupakan negara yang memiliki banyak desainer 
furnitur, desain-desain mereka cukup berkontribusi pada 
perkembangan interior modern sejak awal abad 20. itulah 
sebabnya mengapa pada desain skandinavian selalu ditemui 
furnitur dengan gaya modern.

natural teXtures
Di antara warna-warna interior yang netral, ternyata ada beragam 
tekstur pada gaya skandinavian. Semua tekstur dibiarkan apa 
adanya, tanpa finishing atau penambahan yang berlebihan. Kayu, 
batu-batuan, kain, kaca, keramik, logam-logaman, dan lain-lain 
tampil alami. Pilih tile dengan permukaan unpolished seperti 
koleksi Artile. Dengan permukaan tile yang sangat mirip dengan 
batuan asli, sangat cocok untuk gaya skandinavian.

Maison: 
The Natural Wood
GrAnito memiliki varian baru tile Unpolished, dari tipe Artile, yaitu Maison. 
tile ini memiliki karakteristik yang unik, yakni permukaannya yang natural 
menyerupai kayu. Kayu merupakan material yang sangat fleksibel untuk 
dipadukan dengan berbagai gaya, contohnya gaya skandinavian. terdapat 
4 pilihan warna kayu, yaitu White Birch Wood, natural oakwood, Dark 
Mahogany Wood, Brown Pine Wood. tekstur kayunya nyaris mendekati 
sempurna. Semua tile tersedia dala, 3 ukuran: 15/60, 30/60 dan 15/60. 

inFoPRODUCT

Zulu Rosetta Maja

White Birch Wood

Natural Oakwood

Dark Mahogany Wood

Brown Pine Wood

tips #2:

tile Unpolished Maison 

sangat cocok untuk 

digunakan pada interior gaya 

Skandinavian.

MAISON
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DESiGnCORNER

INSTAGRAM

tile GrAnito menjadi salah satu dari 
penyedia material dalam megaproyek Light 

rapid transit (Lrt) di Palembang, Sumatera 
Selatan. Pembangunan Lrt ini telah rampung 
sebelum event pesta olahraga internasional 
Asian Games 2018 diselenggarakan. tile 
GrAnito digunakan pada stasiun-stasiun Lrt 
dengan pola cutting Tile.

Lrt merupakan sistem transportasi baru dan 
cepat guna mengatasi masalah kemacetan dan 
kurangnya moda transportasi yang memadai. 
Di Palembang, Lrt resmi dibuka pada Agustus 
2018.
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GRANITO 
dalam 
Proyek 
LRT PALEMBANG Kemajuan suatu kota ditandai oleh 

berkembangnya sistem transportasi 
modern, seperti Light Rapid Transit 
(LRT) di kota Palembang, Sumatera 
Selatan. Tile GRANITO menjadi 
bagian dari kemajuan itu. 

Kombinasi antara tile polished 
dan unpolished dari tipe salsa 
bisa menjadi salah satu alternatif 

desain. Seperti pada contoh project 
koridor pada Apartemen rosebay 
Surabaya ini, dimana penggunaan tile 
Salsa oasis Pearl White (unpolished) 
yang dipadu padankan dengan Salsa 
Crystal Black (polished) sebagai aksen 
pada koridor apartemen memberikan 
kesan pantulan yang berbeda apabila 
terkena cahaya matahari. tidak hanya 
itu lobby lift yang menyatu dengan 
koridor juga dibedakan areanya dengan 
penggunaan tile dengan warna yang 
sama namun beda permukaannya yaitu 
Salsa Crystal Pearl White (polished) 
dengan Salsa Crystal Black sebagai 
aksennya. 

Kreasi Salsa Unpolished & Polished Tile



trEnDDESIGN

Menambahkan aksen emas pada interior minimalis 
bisa memberi kesan mewah dan elegan. Warna 

mas merupakan kelompok warna vibrant yang 
membawa sifat logam. Cukup sedikit saja, karena 
bila terlalu banyak menerapkan warna ini, maka 
interior akan terlihat berat dan berlebihan. Anda bisa 
memasang lampu gantung emas pada ruang makan 
atau meletakkan hiasan berpoles emas pada meja 
tamu. Dapatkan inspirasi desain lainnya di website 
granito.co.id atau akun Facebook: Granito tile Studio.

INSTAGRAM

Sentuhan Emas untuk Interior
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granito.co.id/blog/ Granito Tile Studio

Ruang tamu, 
ruang makan 
dan ruang 
tidur dengan 
aksen emas, 
walau cuma 
sedikit, warna 
emas bisa 
menjadikan 
ruang menjadi 
mewah.

Banyak keuntungan menjadi follower instagram Granito tile. 
Selain berisi informasi seputar tile, di akun ini juga terdapat 
beragam inspirasi desain yang disertai oleh tips dan trik 

dekorasi yang sangat bermanfaat. tidak hanya itu saja, ada beragam 
diskon menarik yang diberikan oleh GrAnito melalui akun instagram 
ini. Jadi, tak usah ragu lagi untuk follow instagram Granito tile.

Akun Instagram GRANITO Tile berisi 
informasi tentang Tile dan inspirasi desain 
arsitektur dan interior.

Banyak Inspirasi 
di Instagram 
GRANITO Tile

Top Brand Award

Penghargaan top Brand kembali diraih oleh 
GrAnito. Pihak GrAnito sangat senang telah 
berhasil mempertahankan predikat top Brand 

dalam kategori Granite tile selama 6 tahun berturut-turut. 
Dengan penghargaan ini juga, Pt Granitoguna Building 
Ceramics akan lebih termotivasi untuk berkomitmen dalam 
meningkatkan pelayanan dan memberikan produk-produk 
yang inovatif kepada Anda. Kami juga sangat berterima 
kasih, untuk kepercayaan dan dukungan dari para 
pelanggan dan mitra bisnis.

EvEntSPECIAL



6

Mahasiswa Arsitektur Universitas 
Parahyangan mengikuti kuliah umum 
dengan pengisi materi dari GrAnito. 

Dalam kunjungan ke kampus kali ini, GrAnito 
mempresentasikan teknologi tile dan varian 
produk tile yang menjadi unggulan GrAnito. 
Mahasiswa arsitek mengikuti acara dengan 
antusias karena materi yang didapatkan jarang 
mereka temui. Acara semacam ini bermanfaat 
bagi mahasiswa untuk menambah wawasan 
mereka tentang produk material.

EvEntCAMPUS

Archiexpo adalah 
pameran arsitektur yang 

diselenggara oleh Himpunan 
Mahasiswa Program Studi 
Arsitektur Universitas Kristen 
Petra, Surabaya. Acara ini 
digelar selama 3 hari untuk 
memperkenalkan Program 
Studi (Prodi) Arsitektur kepada 
masyarakat luas. GrAnito 
adalah salah satu pengisi stand 
produk yang juga mengadakan 
beragam lomba dengan banyak 
hadiah.

Mahasiswa mengikuti lomba merangkai Tile Mosaic di stand GRANITO.

PRESENTASI PRODUK

Pameran Arsitektur

ARChIExPO 2018

UNIV. PARAHYANGAN 
BANDUNG

KULIAh UMUM

Universitas 
Petra

GRANITO berkunjung ke Universitas 
Parahyangan untuk memberikan 
materi kuliah material. 

GrAnito juga mendapat kesempatan 
untuk presentasi produk di Universitas 

Petra, Surabaya. Mahasiswa Fakultas Seni 
dan Desain mengikuti presentasi tentang 
Artile dan aplikasinya pada bangunan. 
Presentasi produk ini bermanfaat bagi calon-
calon desainer yang sedang menimba ilmu. 
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EvEntGAThERING

GRANITO terlibat dalam salah satu 
event yang digagas oleh perusahaan 
media di Asia. Ada 2 konsultan yang 
dikunjungi.

technology briefing merupakan kegiatan rutin BCi Asia 
sebagai ajang pertukaran informasi antara supplier dan 

konsultan. tujuannya untuk memperbarui pengetahuan 
tentang produk-produk dari supplier. GrAnito menjadi salah 
satu supplier yang terlibat dalam briefing. BCi dan GrAnito 
mendatangi kantor Arkonin di tangerang Selatan. Dalam acara 
ini GrAnito memperkenalkan produk baru Artile kepada para 
arsitek di Arkonin, terutama dari sisi teknologi tile.

Musyawarah asosiasi inKinDo 
(ikatan nasional Konsultan 

indonesia) tingkat provinsi Sulawesi 
tenggara diselenggarakan di hotel 
Grand Clarion, Kendari. Pada acara 
yang digelar Februari lalu ini, GrAnito 
berperan serta sebagai pengisi salah 
satu sesi. Dalam kesempatan ini, 
GrAnito memberikan penjelasan 
produk tile. 

ikatan Arsitek indonesia 
cabang Kalimantan Selatan 

mengadakan Musyarawah 
tingkat provinsi di hotel victoria 
river, Banjarmasin. tema tahun 
ini antara lain membicarakan 
Undang-undang Arsitek yang 
baru disahkan pada 2017 lalu 
dan dampaknya pada arsitek 
di Kalimantan Selatan dan 
sekitarnya. 

BCi dan GrAnito mengundang konsultan arsitektur 
indomegah untuk menghadiri acara technology Briefing di 

restoran Holycow! di neo Soho, Jakarta. GrAnito memberikan 
informasi yang mendalam tentang produk-produk tile kepada 
arsitek dan desainer, terutama produk yang terbaru. Kegiatan 
ini bermanfaat bukan saja untuk mengenalkan produk kepada 
konsultan, tapi juga untuk menjaga relasi dan menciptakan 
diskusi yang positif tentang perkembangan desain arsitektur.

Introducing ArTile

MUSYAWARAH INKINDO KENDARI

ARKONIN

MUSDA IAI KALIMANTAN SELATAN

INDOMEGAH

CONSULTANT GATHERING
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EvEntExhIBITION

Beberapa kali GrAnito 
mengadakan presentasi produk 

ke kantor konsultan arsitek dan 
kontraktor. Presentasi produk 
bertujuan untuk memperbarui informasi 
tentang produk tile. Kali ini GrAnito 
mengunjungi kantor Pt Wijaya Karya 
Surabaya (foto atas). Pt Summarecon 
tangerang (foto kiri bawah), dan kantor 
Suku Dinas Pekerjaan Umum, Gresik 
(foto kanan bawah). 

PRODUCT PRESENTATION Informasi Bahan Bangunan

GrAnito 
berpartisipasi di 

event informasi Bahan 
Bangunan (iBB), di 
Square Ballroom Gedung 
iCBC, Surabaya. Acara 
yang diselenggarakan 
oleh Dinas Dinas 
Perumahan rakyat, 
Kawasan Permukiman 
dan Cipta Karya Provinsi 
Jwa timur ini bertujuan 
untuk memberikan 
informasi kepada 
masyarakat tentang 
produk material. 

ProDUCtKNOWLEDGE

TAMPILKAN IMAGE BARU GRANITO
INDOBUILDTECH 2018

Agustus 2018 yang lalu, GrAnito berpartisipasi di acara pameran bahan 
bangunan indobuildtech di iCE BSD, tangerang. tahun ini, GrAnito 

menampilkan image baru “Artile” yang menonjolkan gaya hidup modern 
dengan desain terkini yang elegan dan berkelas. 

INFO:
Bila Anda membutuhkan informasi tentang produk 
Granito atau Artile dan ingin kami kunjungi. 
Kirimkan saja email Anda ke: 
Genta Swara Mahardika 
Email: genta@granito.co.id
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EvEntGAThERING

Gathering GRANITO bersama para pemilik toko di 4 provinsi.

GAThERING KONSULTAN ARSITEKTUR & KONTRAKTOR

GRANITO & Owner Toko
KEAKRABAN

JAWA TIMUR
Gathering diadakan 

pada bulan 2018 di 
Whyndham hotel, Surabaya. 
GrAnito mengadakan 
Gathering ini sekaligus untuk 
memperkenalkan produk 
baru Artile kepada para 
pemilik toko di Surabaya dan 
sekitarnya. 

DKI JAKARTA
Pelaksanaan Gathering 
selanjutnya di Jakarta, yakni di 
Hotel Holiday inn Kemayoran, 
pada bulan April 2018 lalu.
Pemilik toko bahan bangunan di 
ibukota dan sekitarnya antusias 
menghadiri acara.

BALI
Gathering di Bali diadakan pada 

bulan April 2018. Bertempat 
di Hotel SwissBell rain Forest Bali, 
acara diisi dengan hiburan tari-tarian, 
cara makan bersama dan presentasi 
produk. Gathering bermanfaat 
untuk update informasi seputar tile, 
terutama jenis tile yang baru dirilis.

JAWA BARAT
Acara Gathering selalu dilengkapi 
dengan aneka promo, hadiah, 
dan suvenir yang menarik, spesial 
dibuat untuk para pemilik toko 
yang telah setia memesan produk 
tile GrAnito. Di Bandung acara 
berlangsung di Hotel Courtyard 
by Marriot
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EvEntGAThERING

Acara Sales Counter Gathering rutin diadakan 
di berbagai kota dengan tujuan menjalin 

silaturahmi dan memberi informasi tentang 
produk tile. Kali ini Gathering digelar di Denpasar, 
Surabaya, Jakarta, dan Semarang. Beragam 
kegiatan dan hadiah ada di sini. Gathering ini 
merupakan salah satu acara yang ditunggu oleh 
rekan-rekan Sales Counter toko. 

Gathering 
Sales Counter

DENPASAR

Keseruan Gathering Sales 
Counter juga terjadi di Jakarta, 
acara ini digelar di Ancol, 
tepatnya di Putri Duyung 
Cottage. Aneka permainan seru 
dengan hadiah menarik diikuti 
oleh para rekan Sales Counter 
toko yang ada di Jakarta.

Di Kota Pahlawan Surabaya, Gathering digelar di the 
Crown Hotel. tile baru GrAnito lainnya menarik 
perhatian para rekan Sales Counter. Hal ini terlihat dari 
antusiasnya mereka menanyakan tile baru ini pada saat 
sesi tanya jawab. rekan Sales Counter juga berdandan 
khusus untuk acara ini, sesuai dengan tema acara. 

JAKARTA

SURABAYA

SEMARANG

tidak kalah seru 
dengan kota-kota lain, 
rekan Sales Counter 
toko di Semarang dan 
sekitarnya berkumpul 
di alam terbuka, yakni 
tempat wisat Kopeng, 
Jawa tengah. Suasana 
yang alami menambah 
keseruan acara 
Gathering. 

Di Bali, Gathering Sales Counter diadakan di Hotel neo Denpasar pada April 2018 
yang lalu. Hall tempat acara berlangsung terlihat sangat ramai oleh rekan-rekan 
Sales Counter. 

DI 4 KOTA
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SALESCOUNTER’S STORY

Pengalaman yang panjang membuat Darmi 
sudah sangat familiar dengan produk tile 

GrAnito. Saat ini, ia bekerja sebagai Sales 
Counter di toko Jaya Utama Baliwerti, Surabaya.

Menurut Darmi, “Jual Granito itu tidak terlalu 
susah,” katanya tanpa menjelaskan secara 
mendetail. ia menceritakannya pada saat tim 
GrAnito menemuinya di toko Jaya Utama 
beberapa waktu yang lalu.

“Jadi susah atau gampang?” tanya tim 
GrAnito. ternyata lebih banyak mudahnya, 
ungkap Darmi. ia menjelaskan: “tidak perlu 
menunggu barang terlalu lama, kalaupun dari 
pabrik juga tidak terlalu lama. 

Darmi berharap agar motif-motif tile GrAnito 
lebih diperbanyak karena biasanya customer 
menanyakan motif-motif lain selain motif tile 
yang sudah ada.

Digelar bulan Juli 2018 yang lalu, rekan-rekan Sales Counter toko 
menghadiri acara Gathering GrAnito di 5 kota di Jawa timur, 

yaitu Malang, Kediri, Blitar, tulung Agung dan Madiun. Gathering 
diadakan di restoran terkemuka di kota masing-masing. 

SALES COUNTER GAThERING
5 KOTA JAWA TIMUR

malang

Kediri

madiun

tulung agung 

Blitar

Nonton Bareng: Justice League
GrAnito mengundang owner 

toko di Jakarta untuk menonton 
film bersama di bioskop. Film yang 
dipilih adalah Justice League, salah 
satu film box office yang sudah 
ditunggu-tunggu oleh penggemar 
film. Acara nonton bareng diadakan di 
CGv Grand indonesia. 

Darmi:

Saya Sudah Puluhan Tahun Menjual 
Produk GRANITO



Dear GrAnito,
Saya sedang membangun ruang bermain untuk balita. 
Luasannya 8x8. Apakah ada saran mengenai designnya? 
(Andy-Semarang)

Tile untuk Ruang Bermain

Untuk taman bermain kita bisa bermain dengan design pola lantai dan warnanya. 
Yang perlu menjadi catatan adalah desgn tsb semaksimal mungkin dapat bermanfaat 

untuk meningkatkan kreativitas anak tetapi tetap aman. Beberapa tipe tile Granito yang 
permukaannya unpolished dapat menjadi pilihan. Kombinasi ukuran dan warna tile yang baik 
akan juga akan menambah keindahan ruangan. Berikut contoh designnya

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™. 

GrAnito’S MoMEnt
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Gathering owner toko 
di Jakarta (atas) dan 
Bandung (kanan)

GrAnito mengundang 
owner toko untuk 
menghadiri acara gathering. 
Uniknya di Gathering Jakarta 
dan Bandung, owner toko 
ini dimeriahkan oleh Saung 
Angklung Udjo untuk 
mengenalkan kebudayaan 
seni Jawa Barat.
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tiLE QUIZ

Membersihkan 
Tepi Tile

Dear GrAnito,
Lantai toilet kantor kami 
menggunakan tipe oasis Pearl 
White. Saat ini terlihat agak 
kotor pada bagian tepinya. 
Apakah ada cairan khusus untuk 
membersihkannya?
(Jenny-Jakarta)

Bagian tepi tile yang 
kotor tersebut biasanya 

adalah sisa sabun yang 
mengendap. Pembersihannya 
bisa menggunakan cairan 
pembersih lantai dengan PH 
normal. Gunakan sikat halus 
untuk mengangkat kotoran 
kemudian bilas dengan air 
bersih dan keringkan. lakukan 
pembersihan dengan cara ini 
secara berkala agar tidak ada 
lagi kotoran pada tepi tile.

Menangkan total hadiah 
voucher belanja rp. 1.500.000 
untuk 3 orang pemenang!

Follow instagram 
Granito @granito_tile

Upload foto Anda 
dengan produk 
Granito dengan 
gaya yang menarik

Jangan lupa tag 
@granito_tile dan 
sertakan hashtag 
#Granitotile 
#GranitoPhotoContest

Periode upload foto sampai tanggal 28 Februari 2019

Asyiknya Bermain Angklung 

SNAP, TAG & WIN


