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GRANITO Kembali Raih
TOP BRAND 2015

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. 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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Manfaatkan Fitur
ROOM VISUALIZER

Living Room adalah tempat berkumpulnya
keluarga dan teman-teman. Suasana
kebersamaan sangat kental, kenyamanan dalam
berkegiatan bersama menjadi hal yang utama.
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INDOBUILTECH 2015
Jakarta Convention Centre

B

erbagi ide dan inspirasi menjadi pekerjaan sehari-hari di kantor
GRANITO. Inilah yang juga akan kami bagi untuk pembaca setia
Newsletter. Pada edisi 23 ini, kami membagikan ide penataan
Living Room dengan menggunakan GRANITO Polished Tile. Di halaman
5, kami juga membahas interior bertema Polka dot.
GRANITO tahun ini berhasil mendapat gelar Top Brand, seperti tahun
lalu, beritanya ada di halaman 4. Untuk para mahasiswa, GRANITO
datang ke kampus-kampus di Makassar dan Surabaya. Sementara di
Padang dan Sumbawa, GRANITO bertemu dengan para Pemilik Toko
Material. Simak juga liputan acara Buka Puasa Bersama dan Gathering
di Dufan.Yuk kita baca artikelnya!

SALES COUNTER GATHERING
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DUNIA FANTASI ANCOL
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GATHERING KONSULTAN
MAKASSAR

hal. 11

BUKA PUASA
BERSAMA GRANITO

TRENDinterior

living room ideas
S I M P L E , E L E G A N T, C O Z Y

Keluarga Anda penggemar buku?
Jangan lupakan rak buku dan sofa
yang nyaman, furnitur-furnutur ini
wajib ada di ruang keluarga.

Inilah ruang yang menjadi
favorit tiap anggota
keluarga. Ada 3 prinsip
interior yang bisa kita
terapkan untuk mendesain
ruang keluarga yang
nyaman.

L

iving Room, atau ruang keluarga,
merupakan ruang komunal. Tempat
keluarga berkumpul dan berkegiatan
bersama. Ruang keluarga menjaga agar
hubungan antaranggota keluarga tetap baik
satu dengan lainnya. Kerena alasan itulah
mengapa setiap rumah mesti memiliki ruang
keluarga yang nyaman. Berikut adalah 3 prinsip
interior yang dapat membuat tiap anggota
keluarga betah bercengkrama di ruang
keluarga.

Fungsional
Mendesain ruang bukan semata-mata cantik
supaya enak dilihat, tapi juga ruang tersebut
berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Dari daftar
kebutuhan itulah semua bermula. Bentuk
ruang, pemilihan material, bentuk furnitur,
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tips #1:

penataan furnitur, home appliance, storage,
semuanya mengacu pada apa yang keluarga
butuhkan di ruang tersebut. Kegiatan apa
yang akan mereka lakukan bersama-sama di
ruang itu? Desain yang berhasil tentu dapat
mewadahi kegiatan anggota keluarga.

Ruang keluarga
biasanya dipenuhi oleh
banyak barang, demi
memenuhi kebutuhan tiap
anggota keluarga. Pilih warnawarna yang terang untuk
mengurangi kesan
penuh tersebut.

Mood
Berhubungan dengan perasaan, tidak cuma
kebutuhan fisik yang dipenuhi oleh desain kita,
namun juga kebutuhan psikis. Tujuannya agar
tercipta energi positif dalam keluarga, yang bisa
menambah kualitas hubungan antaranggota
keluarga. Menciptakan mood ruang berarti
kita perlu menambahkan emosi pada ruang
tersebut. Caranya, bisa dengan pilihan-pilihan
warna, tekstur material, pola atau motif, atau
menentukan tema ruang tertentu. Tile polished
untuk lantai, misalnya, permukaannya yang
mengkilap dan kesan bersihnya itu bisa
membuat mood kita menjadi positif.

Sentuhan Personal
Keistimewaan hadir karena ada sentuhan
yang sifatnya personal, ini yang membuat
setiap desain unik. Karena pada dasarnya

setiap keluarga memiliki karakter yang tidak
sama satu sama lain. Jika semua kebutuhan
ruang telah terpenuhi, kita perlu memberikan
sentuhan personal pada ruang, yang sekaligus
menunjukkan eksistensi. Sentuhan ini sifatnya
tidak mengikat, bahkan bisa menjelma seperti
kejutan. Misalnya, di ruangan yang minimalis,
Anda bisa memasang lukisan kontemporer
yang berwarna mencolok. Tentu saja, lukisan
itu punya makna bagi Anda, mungkin Anda
sendiri yang melukisnya atau pemberian dari
orang yang penting bagi hidup Anda. Contoh
lain, pada ruang yang bernuansa
monokrom, di satu dindingnya kita
pasangi Tile dengan pola dan warna
yang atraktif. Hal tersebut Anda
buat untuk menunjukkan keluarga
senang dengan kejutan yang
menyenangkan.

ALUMINIUM
COFFEE

STEEL

tips #2:
Tile Polished Salsa
Aluminium, Steel & Coffee
bisa menjadi pilihan material
untuk ruang keluarga.
Permukaannya yang halus
dan mengkilap memberikan
rasa nyaman sekaligus
tampil elegan.
Artwork lukisan dan botol berwarna berhasil memberikan karakter pada ruang keluarga.

newprOduct

PALAZZO ESTATE & AURORA WAFFLE
Selain Tile Polished Salsa, 2 Tile baru dari GRANITO, yakni
Palazzo & Aurora Waffle, juga merupakan Tile Polished yang bisa
Anda pilih untuk penutup lantai atau dinding di ruang keluarga.
Nuansa warna abu-abu muda pada Palazzo Estate ini cocok untuk
ruang-ruang minimalis yang juga tampil elegan. Aurora Waffle
cocok untuk yang bernuansa natural. Kedua Tile, baik Estate
maupun Waffle ini berukuran 60 x 60 cm.

ESTATE

WAFFLE

Memanfaatkan ruang luar sebagai view ruang keluarga juga bisa
membangkitkan mood.
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specialevent

top brand awards 2015

GRANITO Kembali
Raih Penghargaan
Tahun ini GRANITO lagi-lagi memboyong
Top Brand Awards 2015 sebagai merek
Tile yang terpopuler di Indonesia.

S

eperti tahun lalu, di tahun 2015
ini GRANITO lagi-lagi berhasil
mendapat gelar Top Brand
untuk kategori Lantai Granit. Gelar ini
didapat dari data ribuan responden
yang dikumpulkan menggunakan
kuesioner, sebarannya mencakup 11
kota besar di Indonesia. Dari hasil
survey tersebut, GRANITO menjadi
salah satu merek yang paling disukai
oleh responden.
Penghargaan Top Brand ini
menunjukkan besarnya komitmen
GRANITO untuk menghadirkan
produk Tile berkualitas sekaligus memberikan beragam layanan
kepada masyarakat. Acara penyerahan penghargaan Top Brand
ini diselenggarakan di Hotel Mulia, Jakarta, 2 Juli 2015 yang lalu.
Penghargaan diberikan oleh Handi Irawan D, selaku CEO Frontier
Consulting Group, (penyelenggara riset Top Brand).
Para penerima Top Brand Awards 2015.

DESIGNCORNER

Desain Dapur Exotique
D

apur yang
bernuansa minimalis
memerlukan sentuhan
dekoratif yang tepat agar
tidak terlihat monoton.
Bagian yang bisa
diolah, salah satunya
adalah bidang dinding,
sepertidesain di samping.
Pada desain dapur
ini, Mosaic Exotique
dipasang pada seluruh
dindingnya. Mosaic
Exotique memiliki corak
yang unik sehingga
membuat tampilan dapur
minimalis lebih menarik.
Warna Mosaic Exotique
serasi dengan nuansa
dapur, yakni krem
kecoklatan.
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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
Tampak depan dan tampak samping daour.

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

GRANITO-ONLINE
Granito.co.id

Manfaatkan Fitur
Room Visualizer
Fitur Room Visualizer pada website GRANITO
memudahkan kita ketika memilih tipe Tile
yang cocok untuk dinding dan lantai. Tersedia
berbagai tema desain dan ruang-ruang.

Contoh aplikasi Tile lantai
dan dinding menggunakan
Room Visualizer.

Fitur ini sangat mudah dan praktis. Begini cara mengaplikasikannya:

1

Di halaman Home, klik Fitur Visualizer
pada bagian atas situs web.
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Kemudian pilih bagian yang ingin Anda
ubah, bisa lantai atau dinding. Kali ini kita
akan coba mengubah lantai, klik FLOOR.

7

Anda bisa memilih warna nat yang cocok
dengan cara klik CHOOSE GROUT.

2

Pada halaman Visualizer, Anda bisa memilih
ruang apa yang ingin Anda buat, dengan klik
Choose Room.

5

Pada bagian ini, Anda bisa memilih tema
ruang serta jenis lantai yang Anda sukai.
Misalnya pilih THEME Urban Cool.

6

3

Pilih salah satu ruang, misalnya
Bed Room.

Tema Urban Cool memiliki beberapa pilihan
Tile yang bisa Anda pilih. Anda juga bisa
memilih pola pemasangan Tile pada CHOOSE
LAYOUT. Di sini kami memilih pola kotak-kotak
dengan Tile Mosaic Needle Spark dan Salsa
Crystal Steel.
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Tampilan lantai Anda sudah siap dan Anda
bisa mengubah Tile dinding dengan cara
yang sama.

TRENDdESIGN

Polka dot untuk Interior

Granito Tile Studio

M

otif berpola polka dot merupakan salah satu
pola dekorasi yang banyak disukai karena
sifatnya yang playful namun tetap teratur dan
rapi. Polka dot sering dianggap kekanak-kanakan,
namun sebenarnya motif ini bisa juga tampil serius
dan maskulin, tergantung dari pemilihan warna dan
ukurannya. Kelebihan lainnya, polka dot sangat
mudah dipadukan dengan beragam gaya interior,
tinggal menyesuaikan dengan nuansanya.
Untuk aplikasi motif polka dot yang lebih lengkap,
silahkan kunjungi website granito.co.id dan
facebook Granito Tile Studio.
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EVENTcampus

GRANITO Bertemu
Mahasiswa Makassar
Akhir April lalu, GRANITO mengunjungi 2 kampus besar
di Makassar, yakni Universitas Hasanuddin
dan Universitas Muslim Indonesia (UMI).
Tim GRANITO memaparkan product knowledge di
jurusan Arsitektur di kedua universitas tersebut.
Suasana di Unhas (foto atas) dan UMI Makassar (bawah)

P

embicara dari GRANITO memperkenalkan produk Tile GRANITO
kepada mahasiswa, penjelasan yang mendetail tentang
homogenous Tile karena masih banyak mahasiswa yang belum
bisa membedakan homogenous Tile dengan keramik. Tujuan dari
kegiatan ini adalah untuk memberi wawasan kepada mahasiswa tentang
teknologi dan pengaplikasian bahan bangunan, khususnya Tile.

Universitas Muslim Indonesia

Universitas Hasanuddin
GRANITO mengisi salah satu
kelas di Jurusan Arsitektur
Universitas Hasanuddin. Selain
membahas tentang material
Tile, GRANITO juga memberikan
tips bagaimana memilih Tile
yang berkualitas, tergantung
pada peruntukkannya di dalam
ruang.
Mahasiswa aktif berdiskusi
dengan tim GRANITO tentang
material Tile. Pada sesi tanya
jawab, mahasiswa bergantian
bertanya seputar desain Tile.
Hal ini menunjukkan materi yang
disampaikan direspon dengan
baik oleh para peserta kuliah.

Di Universitas Muslim Indonesia, GRANITO menjadi salah satu
pendukung acara Architecture Goes to School, yakni pada event
Seminar Profesi Arsitektur. Seminar ini bertema: Eksistensi Profesi
Arsitek di Era Globalisasi. Acara ini diikuti oleh para mahasiswa dan
dosen-dosen di kampus tersebut.
Pada salah satu sesi seminar, tim GRANITO menjelaskan mengenai
produk Homogenous Tile berikut semua tipe yang ada. Di akhir
sesi, GRANITO memberikan doorprize bagi yang bisa menjawab
kuis. Selain itu, GRANITO juga memberikan suvenir bagi panitia
acara atas kerjasama acara yang telah terselenggara dengan
sukses.

Kuliah Tamu di Universitas Petra
GRANITO juga berkesempatan mengisi kuliah di Universitas Petra, Surabaya. Selain memberikan
materi yang dipresentasikan, tim GRANITO juga mempersilahkan mahasiswa untuk mencoba
mengaplikasikan Tile secara langsung, yakni belajar teknik memotong Tile.
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EVENTexhibition

Indobuildtech 2015
Pada pameran di Jakarta Convention Center ini, GRANITO
mengenalkan tipe-tipe Tile terbaru, seperti Palazzo
dan the new Castello, serta Mosaic Exotique.

P

ameran Indobuildtech 2015 kembali diadakan di Jakarta,
diikuti oleh sekitar 1000 brand material bangunan ikut serta.
GRANITO juga menjadi salah satu peserta pameran teknologi
bahan bangunan terbesar di Indonesia tersebut.
Konsisten dengan tema Living in Style with Ultimate Tile, stand
GRANITO tampil stylish dan modern. Stand ini selalu dipenuhi
pengunjung yang ingin melihat contoh Tile baru, di sini pengunjung
dapat melihat langsung tekstur dan warna Tile dalam ukuran besar.
Pengunjung juga bisa mendapatkan inspirasi tentang pola lantai dan
cara memadukan warna.
Para pengunjung tidak melewatkan counter free design yang
melayani konsultasi desain interior atau masalah-masalah seputar
Tile GRANITO. Komunikasi 2 arah seperti ini bisa menciptakan
kedekatan GRANITO dengan para pelanggan. Selama 5 hari
pameran, banyak sekali masukan dan ide-ide dari pengunjung
pameran yang sangat bermanfaat bagi kemajuan GRANITO.

Stand GRANITO di Pameran Indobuildtech
senantiasa memberikan banyak inspirasi
desain interior kepada pengunjung,
itu sebabnya stand tidak pernah sepi
pengunjung.

Para penerima Top Brand Awards 2015.

Training Aplikasi
Sales Counter Toko

Kunjungan
GRANITO
ke PT Bomar, Makassar

Sales Counter Toko di kota gudeg Yogyakarta diundang oleh
GRANITO untuk menghadiri acara Training Aplikasi. Kegiatan ini
bertujuan untuk memberikan keterampilan seputar aplikasi Tile
kepada sales counter toko. Sebagai sales counter toko, mereka
harus paham hal-hal teknis, seperti bagaimana cara memasang
atau memotong Tile. Sebab, hal tersebut banyak ditanyakan oleh
customer pada saat akan membeli Tile.

GRANITO mengunjungi Kawasan Industri Makassar pada April lalu,
tepatnya ke pabrik PT Bomar. PT Bogatama Marinusa (Bomar)
merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri
seafood. Perusahaan tersebut menggunakan Tile GRANITO untuk
bangunan pabriknya. Saat itu, pembangunan masih berlangsung,
yakni pada tahap pemasangan Tile. Kunjungan ini untuk menjalin
hubungan baik dengan para pelanggan setia.

Yogyakarta
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eventgathering
Gathering bersama konsultan dari

IAI & Inkindo Makassar
Acara Gathering GRANITO bersama Konsultan Arsitek
dan Kontraktor bertujuan untuk mempererat hubungan
yang sudah terjalin sejak lama. Melalui acara ini,
GRANITO juga ingin memperkenalkan produk Tile
yang baru kepada konsultan di berbagai kota.

B

ekerja sama dengan Ikatan Arsitek
Indonesia (IAI) dan Ikatan Konsultan
Indonesia (Inkindo) Sulawesi Selatan,
GRANITO mengadakan acara Gathering
untuk para konsultan arsitek dan kontraktor.
Konsultan di Makassar dan sekitarnya
yang juga menjadi anggota kedua asosiasi
tersebut hadir dalam acara Gathering yang
diadakan di Diamond Ballroom Swissbell Inn
Hotel, 29 April lalu.
Acara diisi dengan pemaparan produk
knowledge oleh tim GRANITO, diikuti dengan
diskusi dan tanya jawab. Para undangan juga
dapat melihat contoh-contoh Tile terbaru
GRANITO, mereka tertarik dengan motif
Mosaic Exotique yang sangat unik.

Gathering Owner Toko
di Sumbawa & Padang

G

RANITO mengajak pemilik-pemilik
toko di Pulau Sumbawa, Nusa
Tenggara Barat untuk menghadiri
sebuah acara Gathering. Acara ini digelar di
salah satu restoran terkenal di Sumbawa.
Sejumlah pemilik toko hadir dan antusias
mendengarkan informasi dari tim GRANITO.
Tim GRANITO memberikan update tentang
tren desain Tile terkini berikut dengan jenisjenis Tile yang baru. Sambil menikmati
hidangan yang lezat, para pemilik toko
berdiskusi tentang masalah bahan bangunan
di daerah mereka. Acara juga dilengkapi
oleh penyerahan suvenir dan hadiah-hadiah
doorprise bagi mereka yang beruntung.

Gathering Owner Toko di Sumbawa

Sementara itu di kota Padang, Sumatera
Barat, Gathering GRANITO bersama Owner
Toko juga digelar. Di kota ini, Gathering
berlangsung meriah dengan banyaknya
hadiah yang dibagikan untuk para undangan
yang beruntung. Gathering ini bertujuan
untuk mempererat hubungan GRANITO
dengan pemilik toko.
Suasana Gathering Owner Toko di Padang.
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“Let’s Do Fun”
SC Gathering ke Dufan
Siapakah yang beruntung bisa jalanjalan gratis ke Dunia Fantasi? Mereka
adalah rekan Sales Counter di Jakarta
yang beberapa waktu lalu hadir dalam
Gathering GRANITO di Dufan.

G

athering sekalgus rekreasi ini sudah lama ditunggu-tunggu
oleh rekan sales counter. Dengan membawa serta keluarga,
sales counter toko berduyun-duyun menuju Ancol, Minggu,
30 Agustus 2015. Setelah mendapat tiket, sales counter bebas
bermain di wahana-wahana yang ada di Dufan. Siang hari, mereka
berkumpul kembali
untuk mengikuti
acara Gathering dan
pembagian hadiahhadiah. Acara berakhir
pada sore hari.

NONTON BARENG DBO

TERHIPNOTIS jurassic WORLD
G

rup Dbo kembali memberikan
tiket nonton gratis untuk
rekan Sales Counter Toko yang
telah berhasil melakukan penjualan
dengan jumlah tertentu. Kali ini
acaranya nonton bareng “Jurassic
World”, film tentang kehidupan
dinosaurus yang hidup kembali di
zaman modern. Acara ini diadakan
di Blitz Megaplex Grand Indonesia.
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EVENTgathering

BUKA PUASA
BERSAMA
GRANITO
Di bulan Ramadhan,
GRANITO mengadakan
acara Buka Puasa
bersama rekan-rekan Sales
Counter Toko wilayah
Bandung, Pekanbaru, dan
Jabodetabek.

R

Hotel Aston
Bandung

ekan-rekan Sales Counter berkumpul sore hari menjelang
berbuka puasa. Meski mereka sedang berpuasa sehari penuh,
tapi seluruh undangan tetap bersemangat datang jauh-jauh
menuju lokasi. Bagi yang berpuasa, tentu saja yang ditunggu-tunggu
adalah hidangan berbuka puasa. Tapi selain menikmati hidangan,
banyak juga acara lain yang menarik.

D

i kota Kembang Bandung, acara
diadakan di Hotel Aston, 5 Juli
2015. Acaranya beragam, dibuka dengan
pemaparan product knowledge GRANITO,
hiburan lagu-lagu Islami, Fashion Show
busana muslim, hingga pembagian
doorprize.

Hotel Aryaduta
pekanbaru

B

uka Puasa bersama GRANITO di
Pekanbaru juga tidak kalah ramainya. Pada
kegiatan ini GRANITO menyuguhkan aneka
hidangan berbuka puasa yang lezat. Hadiah
dan suvenir yang melimpah juga ikut mengisi
acara yang diikuti oleh Sales Counter Toko di
ibukota Riau ini.
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Suasana buka puasa GRANITO di Pekanbaru.

Putri Duyung Cottage, Ancol
JAKARTA

B

uka Puasa bersama GRANITO
untuk wilayah Jabodetabek
digelar di Putri Duyung Cottage,
Ancol, 2 Juli 2015. Sore hari, rekan
Sales Counter Toko dari berbagai
tempat mulai berdatangan. Mereka
juga membawa serta keluarga.
Acara diisi dengan ceramah agama
yang disampaikan oleh Ustad Yuyus
Rusyana.

Foto para pemenang ........

SALESCOUNTER’s STORY

Julita:

“Tile GRANITO Selalu Ready Stock.”

J

ulita, 20 tahun, bekerja di Toko
Mitra Bangunan, Palembang.
Baru-baru ini, dia berbagi cerita
tentang suka duka sebagai
sebagai sales counter toko.
Ternyata, tak semua merek Tile
persediaannya “aman”. Hal ini
cukup merepotkan Julita apabila
ada pembeli yang tertarik dengan
Tile tertentu, tapi ketika dicek di
gudang, barangnya tidak ada. Tak

jarang, calon pembeli kesal ketika
diberitahu barang tidak ada. Kalau
tidak siap barang, sebaiknya
memang Tile tersebut tidak
ditawarkan ke pembeli.
Untuk menghindari kekecewaan
pembeli, sebelumnya ia
selalu mengingatkan, bahwa
barang harus dicek dulu untuk
memastikan ketersediaannya.

“Tapi kalau Tile GRANITO sih
aman, GRANITO selalu Ready
Stock di gudang,” kata Julita.
Ini membuatnya tak ragu-ragu
saat menawarkan Tile GRANITO.
“Kalau GRANITO sih, pengiriman
barangnya selalu lancar dan cepat,
jadi barang ada terus,” jelasnya
lagi. Ia usul agar promo GRANITO
ditambah lagi, agar ia bisa lebih
banyak menjual Tile di tokonya.
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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
Menentukan Jumlah Tile
yang Perlu Dibeli

TILE QUIZ

Dear GTS,
Saya ingin tahu bagaimana cara perhitungan yang
tepat ketika menentukan jumlah Tile untuk satu ruang. Saya
tidak mau terjadi kelebihan atau kekurangan saat beli Tile.
Mohon informasinya. Terima kasih.
(Randy-Jakarta)
Pertama-tama Anda harus
mengukur luas bidang yang akan
dipasangi Tile. Tentukan ukuran Tile yang
akan dipakai, bagilah luas bidang dengan
panjang atau lebar Tile. Anda perlu
melebihkan jumlahnya karena biasanya
ada bagian yang harus dipotong mengikuti
bentuk ruang, misalnya pada pertemuan
dinding dan lantai. Kira-kira penambahannya 5-7% dari volume yang
sudah dihitung. Kemudian, pola pemasangannya juga menentukan
jumlah Tile. Tile bisa dipasang diagonal, paralel, atau dipadukan
dengan Tile lain. Untuk pola-pola khusus, Anda perlu menggambarnya
dengan detail agar bisa menghitung jumlah Tile dengan tepat. Anda
bisa menghubungi Tim desain dari GRANITO yang siap membantu
menghitung kebutuhan Tile.

litas
Bagaimana cara memanfaatkan fasi
Free Design GRANITO?
email:
a. Kirim pertanyaan dan gambar melalui
baya@granito.co.id)
(gts.jakarta@granito.co.id atau gts.sura
fax:
b. Kirim pertanyaan dan gambar melalui
(021-3867708 atau 031-5355922)
c. Jawaban a dan b benar
gan mengetikkan:
Kirimkan jawaban Anda melalui sms, den

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

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

Dapatkan 1 buah Smartphone,
Tumbler Eksklusif atau Gym Bag Keren
untuk 100 pengirim beruntung yang
menjawab dengan benar.
Beberapa nama pemenang
Tile Quiz edisi 22: Roshanty,
Didin (Jakarta), Dwi (Bandung)
Dewi dan Nur (Surabaya).
Daftar nama pemenang Tile
Quiz selengkapnya akan kami
umumkan di GTS News 24.

FAVORITE MAIL

Bolehkan
Memasang Tile
Dinding untuk
Penutup Lantai?

Halo GRANITO,
Akhir-akhir ini saya sedang hunting material penutup lantai dan saya tertarik
dengan motif-motif Tile GRANITO, sayangnya penjaga toko mengatakan jenis yang saya
sukai itu khusus untuk dinding. Bisakah saya pasang sebagai penutup lantai? Apakah
ada hal-hal yang perlu diperhatikan? Terima kasih.
(Dewinta-Palembang)

Yang perlu diperhatikan adalah dari segi estetika apakah perletakannya sesuai dengan desain
ruangan. Tile untuk dinding biasanya memiliki motif tertentu yang cocok untuk dinding.
Apabila akan dipasang di lantai, Ibu harus menyesuaikan motifnya dengan desain interior.
Letakkan Tile bermotif pada posisi yang tepat karena Tile yang sudah terpasang tidak mudah
diubah. Jangan sampai motif tersebut posisinya tidak tepat setelah ruangan diisi furniture.

GRANITO’s MOMENT

Fashion Show ala GRANITO
Pada acara Buka Puasa
Bersama GRANITO dan Sales
Counter Toko di Bandung,
digelar pula lomba peragaan
busana muslim. Lomba
ini diikuti oleh rekan-rekan
Sales Counter Toko di kota
Kembang dan sekitarnya.
Mereka semua tampil modis
dengan gaya baju muslim
yang modern.

12

D e si g n & Co p y wr it e : Rah mi a N urw ul an dari (meeawul an@gm ai l.com )

Ibu Dewinta,
Tile Granito dapat dipasang di semua area, lantai atau pun dinding. Jadi Ibu tidak
perlu khawatir, mungkin penjaga tokonya kurang paham tentang kekuatan Tile GRANITO. Tile
GRANITO merupakan Homogenous Tile yang struktur dan kekuatannyanya sama di seluruh
Tile, berbeda dengan keramik.

