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KOMUNITAS SKETCHUP
Workshop di GTS Jakarta

GRANITO™
TILE STUDIO
NEWS
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

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
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GTS Surabaya

Pindah ke Alamat Baru

Mosaic memiliki motif yang unik dan warna
yang beragam. Gunakan Mosaic untuk
mewujudkan ruang-ruang cozy yang bergaya.

D

engan koleksi Mosaic,
Spotter, Modular, dan
Inspire dari GRANITO,
interior yang modern dan stylish
dapat diwujudkan di rumah Anda.
Bagaimana caranya? Agar lebih
jelas, simak artikel dan tipnya di
halaman 2 dan 3.
Pada edisi ke 20 ini, Newsletter
GRANITO kembali hadir dengan
beragam inspirasi dan cerita. Ada
informasi tentang situs bahan
bangunan online: dbo.co.id dan

Anda bisa membaca detailnya di
halaman 5. Sementara itu, kegiatan
mahasiswa desain, baik di kampus
dan GTS juga ada dalam edisi ini.
Simak laporan mengenai kegiatan
sales dan pameran pada halaman
6. Beragam acara Gathering tersaji
di halaman 9 hingga 11. Khusus
pada halaman 10, ada ulasan dan
foto-foto lengkap tentang kegiatan
jalan-jalan GRANITO bersama
Sales Counter ke Taman Safari.
Selamat membaca.

hal. 5

Situs Bangunan Online

Klik saja: dbo.co.id

hal. 9

LOMBA DISPLAY TILE
DI PEKANBARU

CIPTAKAN SUASANA COZY DENGAN

mosaic GRANITO

hal. 10
hal. 2 & 3

JALAN-JALAN GRANITO
Taman Safari Cisarua

TRENDinterior

ciptakan suasana cozy dengan

mosaic GRANITO
Mosaic merupakan potongan chip Tile berukuran kecil yang
dirangkaikan kembali membentuk motif tertentu. Koleksi Mosaic
GRANITO antara lain Spotter, Mosaic, Inspire, dan Modular.
Mosaic juga dapat membentuk suasana tertentu pada ruang.

P

ertanyaannya, bagaimana caranya agar Mosaic
Paduan Mosaic dengan Mosaic
tampil cantik di dalam ruang kita? Untuk
Ada berbagai cara untuk mendapatkan paduan
menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal
Mosaic yang serasi. Misalnya dengan memadukan
yang perlu Anda ketahui, yaitu:
beberapa Mosaic dalam satu ruang. Misalnya
• Sesuaikan motif Mosaic dengan tema
pada foto ruang makan di atas, ada banyak
interior sehingga tetap serasi. Mosaic
tips #1:
motif Mosaic berada dalam bidang lantai
yang tepat akan memperkuat suasana
GRANITO memiliki
yang sama. Kunci dari penataan Tile
ruang.
beragam jenis Koleksi
dengan banyak motif adalah pilihan
• Warna Mosaic cenderung beragam,
Mosaic yang bermotif unik
serta
berwarna-warni.
warna Tile-nya. Jadi, meskipun motifnya
jadi pilih warna-warna yang cocok
Motifnya
yang
dekoratif
beragam, warnanya tetap serasi, adanya
dengan elemen interior lainnya.
cocok sekali untuk
warna hitam dan putih justru membuat
• Pilih ukuran Mosaic yang sesuai
interior modern
nuansa menjadi netral.
dengan besaran ruang, tidak terlalu
kontemporer.
besar sehingga jadi terpotong.

Candy Floss

Chequer Block

Kembang Anata
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Clampshell Dome

Bora B

Blossom Flower

Fleuretta Vola B

Paduan Mosaic dengan Body Tile

TIP&TRIK

Tile Mosaic yang disandingkan dengan Body Tile
juga tak kalah cantiknya. Body Tile yang bermotif
polos membuat Mosaic tampil lebih menonjol
dan menjadi pusat perhatian. Hal ini karena
Mosaic berfungsi sebagai aksen, terutama bila
bidang lantai dengan Body Tile lebih luas. Warna
juga menjadi patokan dalam memilih Body Tile
yang cocok untuk Tile Mosaic. Pilihlah warna
yang serasi antara keduanya.
Kita juga harus menentukan
posisi yang tepat untuk
tips #2:
memasang Mosaic.
Tile baru GRANITO The
Sebelumnya, kita
New Salsa dengan 4 pilihan
warna yang berbeda, cocok
sudah harus tahu
sekali bila dipadukan dengan
fungsi ruangan dan
koleksi Mosaic, misalnya Grafitti
ada benda apa saja
Stone di bawah. Kilap Body
di
dalamnya. Misalnya
Tile membuat ruang jadi
seperti gambar di bawah
lebih elegan sekaligus
cozy.
ini, Mosaic berada di ruang
duduk, yakni di bawah sofa.
Mosaic pada lantai ruang duduk ini
berfungsi sebagai penanda ruang, seperti halnya
jika kita memakai karpet.

MEMBENTUK SUASANA RUANG
Suasana ruang (atmosphere) merupakan persepsi emosi kita terhadap ruang, yakni aneka
macam rasa yang kita tangkap melalui panca indera. Bagaimana cara membentuk suasana
ruang? Berikut ini adalah elemen-elemennya.
• MATERIAL: Suasana terasa apabila kita menyentuh dan melihat material. Misalnya, Tile
dengan terkstur yang halus berkilau membuat kita merasa ruang tersebut cozy, mewah,
dan bersih.
• PENCAHAYAAN: Gelap, terang, dan warna cahaya menimbulkan kesan tertentu pada
ruang. Cahaya tidak hanya berperan untuk menerangi ruang, tapi juga menciptakan emosi.
• BENDA: Kombinasi antara beberapa obyek benda di dalam ruang, selain menghasilkan
fungsi pada interior, juga membuat suasana berbeda dibandingkan jika ruang tersebut
kosong.
• SUARA & AROMA: Kelembutan bunyi dan wewangian yang segar merangsang indera kita
untuk lebih rileks dan menikmati ruang. Saat itulah suasana yang nyaman mulai terasa.

newprOduct

Steel

GUNAKAN NEW AURORA
Aluminium

Coffee

Honey

Grafitti Stone

Untuk Suasana Ruang
yang Lebih Ekspresif
Alur random yang dimiliki oleh Tile New Aurora dapat
menghasilkan tampilan alami tapi tetap elegan. Bila
dipadukan dengan beragam koleksi Mosaic GRANITO, Aurora
akan memberikan nuansa yang lebih ekpresif. Alur seperti
ini merupakan corak asli batuan marmer yang terjadi secara
alami sehingga ada bagianbagian yang coraknya tidak
merata. Kondisi ini justru
menciptakan ekpresi yang
tidak datar pada ruang
dan membuat suasana
tampil beda. Ketiga varian,
Universe, Galaxy, dan
Cosmos memiliki keunikan
corak masing-masing.
Galaxy

Universe

Cosmos
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specialevent
SKETCHUNESIA

Ramai-ramai
Belajar Sketch Up
di GTS Jakarta

GTS Jakarta mengadakan
Workshop satu hari untuk para
desainer yang ingin belajar
software Sketch Up. Arsitek
Virgo Oktaviano menjadi
pengajarnya.
Sketchunesia adalah Komunitas Sketch Up di
Indonesia. Setiap anggota komunitas bebas
bertukar pikiran dan berbagi ilmu tentang teknik
menggambar 3 dimensi dengan menggunakan
software Google Sketch Up. Mereka berbagi
melalui forum di internet, social media,
maupun saling bertemu langsung, seperti yang
diselenggarakan di GTS Jakarta baru-baru ini.
Komunitas
Sketchunesia
berfoto bersama
usai workshop.

Anggota komunitas mulai mendatangi
GTS pada sore hari, sementara workshop
berlangsung sejak pukul 6 sore hingga larut
malam. Beragam teknik diajarkan, meskipun
waktunya terbatas. Membludaknya peminat
workshop menunjukkan begitu banyak anak
muda yang ingin belajar software Sketch Up ini.
Peserta workshop Sketch Up di GTS Jakarta.

DESIGNCORNER

Rania

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
Tile Rania pada
dinding dapur

Denah dapur

Aksen Mosaic Rania untuk Dinding Dapur
GRANITO memiliki beberapa pilihan motif cantik untuk mempercantik dinding dapur. Misalnya,
Mosaic Rania seperti pada desain dapur di samping kanan ini. Rania mempunyai motif etnik
khas Maroko yang unik dengan warna-warna tanah. Sesuai dengan desain dapur yang simpel
dan bernuansa warna muda.
Mosaic Rania pada dinding dapur menjadi daya tarik utama karena berfungsi sebagai aksen
dalam dapur minimalis.
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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

GRANITOONLINE
dbo.co.id

Lebih Mudah & Cepat
dengan

DBO Indonesia

Melalui Situs dbo.co.id dan aplikasi android/iOS DBO Indonesia,
beberapa brand yang berkualitas, seperti GRANITO, Wavin, Royal
Board dan Djabesmen siap melayani pelanggan secara online.
Dengan internet, segalanya kini begitu mudah
dan cepat untuk diakses oleh siapapun dan di
manapun. Di situs web dbo.co.id dan aplikasi
android dan iOS: Apps DBO Indonesia, kita bisa
mendapatkan berbagai keuntungan, seperti:

• Lokasi toko-toko yang menjual produk DBO
di seluruh Indonesia tersaji dengan jelas dan
lengkap.

• Informasi produk-produk material bangunan
di Indonesia yang bermutu.

Situs web dan aplikasi DBO ini masih akan terus
berkembang hingga semakin lama semakin
lengkap. Berbagai produk dan informasi
material bangunan lainnya siap mengisi DBO
Indonesia. Layanan online ini bertujuan untuk
membuat pelanggan semakin mudah dan
praktis dalam memenuhi kebutuhan akan
material bangunan di Indonesia.

• Inspirasi desain, trend arsitektur dan material
dengan cara mendownload ebook katalog
yang ada di dalam situs web dan apps.
• Fitur transaksi yang mempermudah proses
jual beli toko dan agen (supermarket online)
sehingga pembelian dapat lebih cepat dan
akurat.

MASIH TERUS BERKEMBANG

gtsinfo

GTS Surabaya Pindah ke Alamat Baru
Mulai pertengahan 2014 ini, GTS Surabaya menempati alamat baru, yakni di Gedung
Graha Pacific, lantai 11. Gedung ini terletak di jalan Basuki Rachmat no.87-91. Dengan
tempat baru ini, GTS Surabaya tampil lebih fresh dan tetap memberi segudang inspirasi
bagi pengunjung. Ayo, kita kunjungi GTS Surabaya yang baru. Di sini, pengunjung tetap
bisa mendapatkan layanan free design.

TRENDdESIGN

LIVIA MARIN

Granito Tile Studio

Meleleh Bagaikan Es Krim
Seniman Livia Marin menciptakan desain keramik yang berbeda dari bentuk yang biasa kita
lihat. Dalam koleksi desainnya, Broken Things, kita bisa melihat cangkir, mangkuk, dan poci-poci
yang sebagian ‘meleleh’ bagai es krim. Lelehan tersebut memenuhi meja, namun kita masih bisa
menemukan motif dan warna yang sama seperti di bagian yang utuh. Untuk mendapatkan informasi
mengenai perkembangan dunia desain modern, kunjungi saja akun Facebook: Granito Tile Studio.
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EVENTEXHIBITION

Partisipasi GRANITO

dalam
BCI Asia Interchange Session
BCI Asia Interchange Session merupakan
event yang diadakan di berbagai kota besar
di Indonesia. GRANITO sebagai salah satu
sponsor ikut meramaikan acara.
GRANITO menjadi salah satu pendukung
acara seminar BCI Asia Interchance
Session di berbagai kota, yakni Malang,
Makassar, Denpasar, dan Balikpapan.
Interchange Session merupakan event yang digagas oleh BCI Asia, yakni
ajang untuk mempertemukan arsitek dan produsen material bangunan dalam
suasana yang santai. Kedua pihak ini saling berdiskusi, arsitek menceritakan
perkembangan dunia desain, ide-ide, dan apa saja kebutuhan mereka.
Sedangkan, pihak produsen memberi informasi tentang teknologi di bidang
material. Forum seperti ini sangat berguna demi kemajuan kedua pihak.

MALANG
Tim GRANITO mengisi salah satu sesi dalam seminar
BCI Asia Interchange Session di Atria Hotel &
Conference, Malang, Jawa Timur. Perwakilan dari
GRANITO memaparkan Technology Review produk Tile
kepada arsitek-arsitek yang hadir. Acara yang bertema
“Sustainability Design Project Update” ini merupakan hasil
kerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia cabang Malang.

MAKASSAR
Arsitek dan desainer di
Makassar menghadiri
Seminar BCI Asia
Interchange Project
di Hotel Swiss Belinn.
Pada kesempatan ini,
arsitek Yu Sing juga
hadir untuk berbagi
pengalaman dalam
mendesain bangunan.
GRANITO sebagai salah
satu sponsor acara turut
mengisi salah satu sesi
Technology Review.

gtsevent

PRESENTASI
PRODUK BARU
GTS Jakarta kedatangan tamu dari Sales
Counter di area Panglima Polim. Mereka
mengunjungi GTS untuk menghadiri
acara Presentasi produk Tile terbaru yang
disampaikan oleh Tim Desainer GRANITO.
Beragam Tile ikut dihadirkan dalam ruangan
agar peserta dapat mengenali langsung
seperti apa wujud dari Tile-Tile baru yang ada.

BALIKPAPAN
Di Balikpapan, Kalimantan Timur, Seminar BCI Asia
Interchange Project digelar di Grand Jatra Hotel, Januari
2014. Lebih dari 100 arsitek dan pengembang hadir
memenuhi Jati-sungkai Meeting Room menyaksikan
sharing teknologi dan desain arsitektur.
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EVENTcampus

Sketch on Tile GRANITO
DI PAMERAN INTERIOR DESIGN ART BINUS

Sketsa ini digambar
oleh mahasiswa di
atas Tile GRANITO
pada sebuah cafe di
Jakarta.

Lomba Sketch on Tile merupakan bagian dari acara
Interior Design Art Exhibition yang diadakan oleh
Himpunan Mahasiswa Desain Interior Universitas
Indonesia. Lomba terbuka untuk diikuti oleh
masyarakat umum, siapa saja yang tertarik boleh
ikut. Selain lomba sketsa, ada juga lomba lainnya,
seperti fotografi, jurnalistik, dan lain sebagainya.

GRANITO BERPARTISIPASI
DALAM PAMERAN

CIPUTRA WORLD
GRANITO mendapat kesempatan untuk
berpameran di pusat komersial termegah
di Surabaya, Ciputra World.
Selama 1 minggu,
GRANITO berpameran
di Mall Ciputra World
Surabaya. Stand
GRANITO ramai
didatangi pengunjung,
mereka bertanya dan
melihat-lihat beragam
Tile yang ada. Dengan
tema Living in Style,
stand GRANITO
menampilkan TileTile terbarunya untuk
desain interior yang
modern dan minimalis.
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EVENTGTS

aneka furniture ETNIK

Gelar Duduk di GTS
Mahasiswa program studi Desain Interior Bina Nusantara memamerkan hasil
karya mereka di GTS Jakarta. Acara ini bernama Gelar Duduk, karena sebagian
besar materi pamerannya adalah tempat duduk, dan juga beberapa furnitur yang
lain. Dengan tema “Semangat Tradisi Indonesia”, kursi-kursi yang dipamerkan
mengambil unsur material yang khas Nusantara dengan desain tradisional. Terlihat
dari pemilihan material seperti rotan, kayu, dan bentuk-bentuk unik dari berbagai
daerah di Indonesia.

PAMERAN ARSITEKTUR

URBAN PLAYGROUND
Urban Playground merupakan pameran arsitektur, sketsa,
dan fotografi karya mahasiswa Arsitektur Universitas Bina
Nusantara. Pameran berlangsung selama bulan Januari 2014 di
GTS Jakarta. Sebelumnya, pameran yang sama juga digelar di
Taman Menteng Jakarta.
GRANITO kerap berpartisipasi dalam event-event desain dan
arsitektur. Dalam event Urban Playground, selain memfasilitasi
tempat pameran, GRANITO juga memberi kesempatan para
mahasiswa untuk mempresentasikan karya-karya mereka di
GTS. Beberapa dosen dari Binus juga ikut bertukar pikiran
tentang Green Design dan penerapannya pada bangunan. Acara
ini juga dihadiri oleh masyarakat umum dan media.
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eventgathering

RETAIL GATHERING
PEKANBARU
Puluhan pemilik Toko di Pekanbaru
dan sekitarnya menghadiri
undangan Retail Gathering. Tim
GRANITO memperkenalkan Tile
terbaru pada undangan.
Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar di
Indonesia yang giat membangun. Properti merupakan
sektor yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari semakin
banyak toko-toko material di kota tersebut. Para pemilik
toko material di Pekanbaru berkumpul dan beramah tamah
bersama GRANITO dalam satu event Gathering. Pada
kesempatan ini, pemilik Toko banyak mendapatkan informasi
tentang Tile terbaru dan juga bagaimana penerapannya
dalam desain. Beragam doorprise juga ikut dibagikan dalam
acara ini.

LOMBA DISPLAY TILE GRANITO

JUARA 1 : TOKO ROTARI PERKASA

JUARA 2 : TOKO ISTANA KERAMIK

JUARA 3 : TOKO SINAR TERANG

Dalam rangkaian acara Retail Gathering
Pekanbaru, diumumkan pula pemenang
Lomba Display Tile.
Lomba display Tile telah diadakan beberapa lama sebelum
Gathering. Lomba ini dibuat untuk mengapresiasi para pemilikpemilik Toko Bangunan yang telah berkreasi membuat display
yang menarik di toko masing-masing. Kepada seluruh peserta,
GRANITO memberikan bingkisan berupa suvenir. Sedangkan
untuk para pemenangnya, diumumkan pada saat Retail
Gathering di Pekanbaru. Pemenangnya adalah juara 1 : TOKO
ROTARI PERKASA, juara 2 : TOKO ISTANA KERAMIK, dan
juara 3 : TOKO SINAR TERANG. Selamat kepada para
pemenang.
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EVENTgathering

jalan-jalan BERSAMA granito

TAMAN SAFARI CISARUA
Ratusan rekan-rekan sales counter dan keluarganya
bertamasya ke Taman Safari Indonesia di Cisarua, Bogor.
Saat berjalan-jalan ke Taman Safari, rekan-rekan sales counter tak hanya melihat
aneka satwa dari seluruh penjuru dunia, mereka juga dihibur oleh beragam
fasilitas di sana. Menunggang gajah atau kuda, misalnya, berfoto bersama
anak-anak satwa di baby zoo, atau jalan-jalan ke Rumah Setan. Anak-anak
memiliki banyak pilihan permainan, seperti bom-bom car atau bebas bermain di
playground. Rekan-rekan sales counter juga menyaksikan pertunjukan akrobat,
operet, dan game di panggung terbuka Balai Riung Safari. Tak ketinggalan, 7
Tile baru GRANITO ikut diperkenalkan. Beragam hadiah dan doorprise semakin
menyemarakkan acara jalan-jalan di Taman Safari.
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GATHERING SURABAYA

SILATURAHMI
PENGEMBANG
& KONTRAKTOR

MINI GATHERING

SALES COUNTER
CIREBON
Sales counter di Kota Udang ini
menghadiri acara Mini Gathering di
Restoran Pringgondani, Cirebon.
GRANITO mengundang sales counter Cirebon untuk makan bersama
sekaligus menjalin keakraban antarsales counter, maupun dengan
pihak GRANITO. Dalam kesempatan ini, GRANITO menyampaikan
presentasi produk Tile GRANITO yang diikuti oleh tanya jawab para
undangan. Aneka suvenir dan doorprise juga dibagikan di sela-sela
acara Gathering.

GRANITO mengundang Pengembang Ciputra Grup dan
beberapa perusahaan kontraktor di Surabaya untuk
menghadiri acara Gathering di sebuah rumah makan.
Acara ini untuk menjalin silaturahmi antara GRANITO dan
pengembang serta kontraktor yang telah menggunakan
Tile GRANITO untuk berbagai proyek di Surabaya dan
sekitarnya. Selain makan bersama, acara juga diisi diskusi
para undangan mengenai perkembangan dunia properti dan
teknologi material.

SALESCOUNTER’s STORY

Idar:

“Kiriman Tile ke Toko
Tidak Pernah Terlambat”
Layanan yang bagus membuat Idar bersemangat dalam menjual Tile
GRANITO di toko tempat ia bekerja.
Idar, 40 tahun, memuji layanan distributor
GRANITO ke toko tempat ia bekerja, Toko Sinar
Timur di bilangan Percetakan Negara Jakarta
Pusat. Menurutnya, layanan sudah bagus
sehingga tidak ada keterlambatan kiriman Tile.
Sebab, kalau terlambat, stok akan kosong dan
hal ini seringkali membuat customer kecewa.
“Barang selalu ready, itu kelebihan produk
GRANITO,” kata Idar.

Tidak cuma itu, Idar juga memuji adanya GTS
(GRANITO Tile Studio), karena di GTS tersedia
macam-macam kombinasi pemasangan. Idar
selalu menyarankan agar konsumen datang
ke GTS. “Karena ada konsumen yang kurang
paham pemasangan Tile. Di GTS, mereka bisa
melihat langsung dan dapat ide,” jelasnya.
Menurut Idar, customer di tokonya menyukai
Tile GRANITO karena kilapnya terlihat nyata.
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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™.

YOUR DESIGN Q & A
Membersihkan Area yang Kusam

Dear GTS,
Saya menggunakan tile Granito warna black 40x40 pada dinding
kamar mandi sekitar 3 bulan yang lalu. Yang jadi permasalahan
adalah area sekitar wastafel terlihat kotor dan kusam padahal sudah
dibersihkan setiap hari.
Apakah kotoran tersebut bisa dibersihkan?

TILE QUIZ
Mosaic Modular Midway Bar
60 x 60 cm di samping ini
terdiri dari Tile berikut, kecuali:
a. Palazzo Palermo
b. Castello Espresso
c. Salsa Crystal Black
gan mengetikkan:
Kirimkan jawaban Anda melalui sms, den

(Andy-Citra Grand)

Nama (spasi) Toko/PT
aban
(spasi) Alamat (spasi) Kota (spasi) Jaw
dan kirim ke 0858 8888 9490

Hai Andy, terima kasih atas
pertanyaannya. Kotor dan
kusam tersebut kemungkinan besar
disebabkan oleh percikan cairan
sabun dari wastafel. Apabila wastafel
sering digunakan maka harus lebih
sering juga dibersihkan. Caranya sikat
tile dengan cairan pembersih keramik
yang ada di pasaran kemudian dibilas
dengan air bersih dan jangan lupa
untuk mengeringkan tile kembali.

a Arteri 21 Jakarta C
contoh: Asih Toko Maju Baru Jl Ray

Dapatkan Tumbler Eksklusif
atau Tas Pinggang Keren untuk
100 pengirim beruntung yang
menjawab dengan benar.

Rutinlah membersihkan Tile dari
percikan sabun di kamar mandi.

Beberapa nama pemenang Tile
Quiz edisi 19: Taufik, Agus Setiadi
(Bandung), Martada,Yeni Pitriani
(Bali), Yuniarti (Kebumen), Nicholas
(Semarang), Hani (Purwokerto) Lidya
(Solo), Bambang (Magetan), Jimy
(Pekanbaru), Erni, Eko, Hilda (Medan).

FAVORITE MAIL

Pilihan Nat untuk Tile Warna Gelap
Salam Kenal,
Minggu lalu kami telah membeli Tile GRANITO tipe Salsa Steel yang berwarna abu-abu tua
untuk ruang makan dan dapur. Namun kami masih bingung memlilih warna natnya, apakah harus
warna gelap juga? Apakah ada pengaruhnya bila kami memilih warna yang terang untuk natnya?
Terima kasih.
Keluarga Radian-Surabaya

Kalau menggunakan warna yang lebih terang boleh-boleh saja, akan tetapi kebersihan ruang
harus benar-benar dijaga karena warna nat yang lebih terang akan lebih mudah kotor. Hal ini
tentu akan mengurangi keindahan ruang. Tile yang dipasang dengan nat yang lebih terang akan
kelihatan unik karena kotak-kotaknya terlihat kontras. Namun syaratnya, pemasangan harus
benar-benar rapi supaya efek kotaknya tidak kelihatan miring atau tidak sejajar

GRANITO’s MOMENT

Parade Tile
GRANITO
Saat acara Jalan-jalan ke Taman
Safari, salah satu acaranya
adalah memperkenalkan Tile Baru
GRANITO. Uniknya, perkenalan
ini dilakukan oleh para lelaki
bertopeng yang membawa Tile
berputar-putar panggung terbuka
Balai Riung Safari.
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Sebaiknya menggunakan nat yang warnanya senada dengan Body Tile karena akan
memberikan kesan rapi. Nat warna senada juga memberi efek luas pada ruang.

