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Optimalkan Manfaat
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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
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Manusia adalah mahluk yang suka menghias tempat
tinggalnya, sudah sejak lama kita menciptakan
elemen dekorasi untuk mempercantik ruang.
Salah satunya adalah Mosaic Tile.

K

ita gemar memanjakan mata dengan aneka rupa dekorasi. Ruang
yang indah dan enak dilihat selalu akan membuat kita merasa
nyaman dan betah berada di ruang tersebut. Pada desain modern,
Tile Mosaic memberikan keindahan yang elegan. Kami membagikan ide
untuk upgrade interior Anda dengan menggunakan GRANITO Mosaic
Collection di halaman 2 dan 3. Untuk tips pemasangannya, ada di halaman
4. Ada pula artikel menarik tentang pedestrrian yang menggunakan Tile
GRANITO di Surabaya,
di halaman 7.
Acara Gathering Sales Counter Toko di 4 kota mengisi rubrik Event
Gathering di halaman 8 hingga 10. Jangan lewatkan keseruan ceritanya.
Tak kalah serunya, ada pula liputan acara nonton bareng film Box Office:
Starwars The Force Awaken di halaman 11. Ikuti Tile Quiz berhadiah
Smartphone, pertanyaannya ada di halaman 12.

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

makassar & BALI

hal. 6

Training Aplikasi
bersama CHEVRON

hal. 8

GATHERING SALES
COUNTER BANDUNG

Akhir kata, Selamat Membaca!

FUN ADVENTURE WATERBOM

GRANITO ke
Kampus Budi Luhur

hal. 8-9

hal. 10

AMAZING OUTBOND
SURABAYA

e

TRENDinterior
Dinding dapur menggunakan
Tile Mosaic Modular “Scatter
Board” 60/60.

tips #1
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Upgrade your house
with
mosaic collection
Tile Mosaic selalu terlihat cantik dan artistik.Namun, bagaimana memadukannya agar
terlihat serasi? Agar tidak bingung, mari kita kenali dulu tipe-tipe Tile Mosaic.

B

anyak orang bermimpi untuk memiliki ruang dengan
Tile Mosaic di salah satu sudut rumah. Tapi tak
sedikit pula yang ragu bagaimana cara memasangnya
agar benar-benar kelihatan indah. Agar tidak salah
pasang, pertama kenali dulu tipenya. Secara umum,
ada beberapa tipe Mosaic Collection yang biasa dijual di toko
material, yakni Spotters, Modular, dan Inspire. Ketiganya memiliki
karakteristik masing-masing yang penggunaaannya disesuaikan
dengan kondisi ruang.

Spotters
Koleksi Tile Mosaic Spotters
memiliki desain terpusat yang
memiliki motif tertentu. Tile ini
bisa dipasang di lantai maupun
dinding, berukuran 60 x 60
cm. Spotters dapat dipasang
tunggal, sebagai focal point
(titik perhatian) pada satu ruang,
fungsinya sebagai aksen pada
ruang tersebut. Contohnya
seperti gambar sebelah kiri ini.
Tile tipe ini juga bisa dipasang dengan pola tertentu, seperti pada
gambar di samping kanan ini.
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Koridor ini menggunakan Tile Mosaic Spotter “Blossom Flower”
berukuran 60 x 60 cm yang diletakkan di beberapa titik pada lantai koridor.

Baik penyusunan tunggal maupun berpola,
keduanya bisa menambah suasana ruang
yang lebih elegan dan berkelas.
Tile Spotters juga bisa dipadukan satu sama
lain secara bersamaan, meskipun tipetipenya berbeda. Contohnya seperti gambar
di samping kiri ini, paduan seperti ini bisa
membuat ruang terlihat unik.

tips #2

Memadukan Tile M
osaic dengan Body
Tile perlu memperh
atikan 2 hal: Pertam
a,
keserasian warna M
osaic dan Body Tile.
Ke
dua,
ketepatan penempa
tan Mosaic dan Bo
dy Tile.
Keduanya sebaiknya
mendapat prioritas
utama
saat mendesain ruan
g.

Modular
Berbeda karakternya dengan tipe Spotters,
tipe Modular terdiri dari potongan Tile
kecil-kecil yang disusun dengan polapola geometris yang lebih simpel. Tipe
Tile ini sangat cocok sebagai aksen pada
gaya minimalis yang minim dekorasi.
Penggunaannya pada dinding biasanya
memenuhi satu bidang, Tile Mosaic Modular
memberikan nuansa ruang yang modern dan
berkelas.
Mosaic Modular “Cubic” 60/60

Inspire
Tipe Inspire memiliki karakter khusus yang
berbeda dengan tipe Tile Mosaic lainnya.
Inspire didesain khusus dengan metode
Cutting Tile menggunakan waterjet dengan
motif-motif baru yang bergaya modern.
Contoh pemasangannya dapat dilihat pada
foto kamar mandi di sebelah kanan, Tile
Mosaic Inspire “Light Orchid” ukuran
60 x 240 cm ini dipadukan dengan body
Tile hitam dan putih.
Mosaic “Bora b” 60/60

infoprOduct

Ciptakan Gaya Urban Chic dengan Mosaic Standard

M

osaic Standard merupakan koleksi Tile
Mosaic dari GRANITO yang berukuran besar,
yakni 120 x 120 cm. Ada beberapa pilihan desain
yang bisa Anda pilih. Tidak hanya bagus untuk di
rumah, tapi Mosaic Standard juga banyak dipakai
pada bangunan komersial atau perkantoran.
Semua Tile ini tersedia di berbagai toko material.
Jika Anda menginginkan desain Mosaic khusus,
tim desain GRANITO bisa membuatkannya, Tile
tipe khusus ini biasa disebut Custom Mosaic.

“Kembang Anata” 120/120

“Aulia Barata” 120/120

“Raja Praya” 120/120

“Conceta Nera” 120/120

“Sahara Giallo” 120/120

“Canary” 120/120

“Candy Floos” 120/120

“Grafiti Stone” 120/120
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tile&tips

Tile Mosaic Terpasang Rapi
Salah satu hal yang menentukan Tile Mosaic bisa tampil optimal adalah pemasangan yang benar dan rapi.

M

emasang Tile Mosaic
tidaklah berbeda
dengan Body Tile jenis
lain. Namun ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan agar
hasilnya sempurna. Berikut
adalah penjelasannya.
Tile Mosaic yang dipasang
berdampingan body Tile yang
lain sebaiknya tidak dipasang
secara bersamaan. Body Tile
harus dipasang terlebih dahulu,
yakni sekitar 2 hari sebelum Tile
Mosaic dipasang. Jadi, body Tile
sudah mengering sempurna.
Sementara itu, kosongkan bagian
yang akan dipasangi Tile Mosaic.
Agar memudahkan pemasangan,
rendahkan permukaannya, kirakira 3 mm di bawah permukaan
Body Tile. Fungsinya untuk
tempat meletakan adukan semen
sehingga Mosaic sejajar dengan
body Tile, tidak lebih rendah atau
lebih tinggi daripada permukaan
lantai di sebelahnya.

Membuat Permukaan
yang Sejajar
Karena tidak dipasang secara
bersamaan, maka permukaan
antara Body Tile dan Mosaic
harus dibuat sama. Caranya,
setelah Mosaic diletakkan pada
tempatnya, ratakan Mosaic
dengan menggunakan tripleks
tebal atau keramik. Pukul
perlahan tripleks atau keramik
dengan palu hingga permukaan
Mosaic benar-benar rata dengan
body Tile. Setelah rata, diamkan
Mosaic selama 2 hari.

Kosongkan bagian yang akan dipasangi
Tile Mosaic.

Meratakan permukaan Tile.

Mengaplikasikan bahan pengisi nat.

Membersihkan sisa bahan pengisi nat.

Mengisi Lubang Nat
Pengisian lubang nat dilakukan
setelah pasangan Spotter
mengering. Tekan bahan pengisi
nat dengan alat perata nat agar
lubang terisi padat. Segera
setelah selesai mengisi nat,
bersihkan sisa-sisa bahan agar
tidak mengering di permukaan
Mosaic.

DESIGNCORNER

Paduan Tile Palermo
dengan Mosaic Floos
Tile Mosaic memberikan
kesan dekoratif yang bisa
menciptakan suasana
tertentu pada ruang, seperti
ruang di depan lift sebuah
hotel ini.
Mosaic standard tipe Floos
ini tak hanya berfungsi
dekoratif tapi juga sebagai
penanda tempat orang
masuk dan keluar dari lift.
Sementara itu, body Tile di
sekitar lift menggunakan
Tile Palermo yang serasi
dengan Mosaic Floos.

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

Perspektif lobby

Surabaya
Denah lift
lobby hotel
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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
Aplikasi Belanja Online DBO Indonesia

Optimalkan DBO Apps
pada Smartphone Anda
Selain memudahkan agen dan toko untuk berbelanja material
secara online, aplikasi DBO juga memiliki layanan yang berguna
bagi customer.

A

plikasi Dbo atau Djabesdepo
Bangunan Online bisa Anda
download secara cuma-cuma,
sudah tersedia versi Android maupun
iOS. Aplikasi ini kini makin disukai
karena bagi agen maupun toko,
proses pembelian material menjadi
lebih mudah dan cepat. Pengguna
menyebut layanan ini bagaikan
“supermarket material online”.
Sebelum bertransaksi, Anda harus
mendaftar dulu untuk mendapatkan
username dan password.

Padat Informasi
Tidak cuma memudahkan agen dan
toko, aplikasi Dbo juga dilengkapi
dengan informasi produk dan fitur
pencarian toko di kota-kota besar di
Indonesia. Layanan ini bermanfaat
bagi customer end user yang sedang
membangun rumah.

Tampilan laman untuk
bertransaksi secara online.
Pesanan Anda yang telah
Anda pilih akan muncul di
fitur Order.

Tampilan laman untuk bertransaksi secara online. Anda bisa
langsung memilih tipe Tile GRANITO yang akan Anda pesan.

Your
YourName
Name
Company
Company

Tampilan laman untuk fitur
Find Toko, Anda bisa mencari
toko terdekat yang ada di
kota Anda.

Ada beberapa pilihan brand di laman
depan aplikasi, tiap brand jika diklik,
memiliki 4 kanal, yakni Catalogue,
Gallery, Find Toko, dan Contact
Us. Untuk mendapatkan info tentang
produk, Anda perlu masuk ke fitur
Gallery. Jika ingin mencari toko, klik
saja fitur Find Toko.
Tampilan laman Gallery,
berisi aneka produk material.

granito
di apartemen
basSura
Homogeneous Tile GRANITO tipe Salsa
Crystal Pearl White 40/40 digunakan pada
proyek apartemen Basura di Jakarta Timur,
yakni pada 7 tower apartemen. Customer
Support GRANITO meninjau pemasangan Tile
pada Januari 2016 lalu, untuk memastikan
Tile terpasang dengan benar.

TRENDdESIGN

Jangan Buang Peralatan Dapur Usang

S

ecara berkala, kita perlu mengganti
peralatan dapur dengan yang baru
karena sudah kurang baik untuk
memasak. Namun, kadang-kadang kondisinya
masih baik sehingga sayang untuk dibuang.

Kami memberikan ide pemanfaatan peralatan
dapur untuk dekorasi interior. Tampilannya
kini tidak lagi terlihat usang, dengan
menambahkan lilin, bunga, atau tanaman
hias, peralatan dapur menjadi unik. Tertarik

mencoba? Dapatkan inspirasi lebih banyak
lagi dengan membuka website granito.co.id
dan di halaman facebook Granito Tile Studio.

www.granito.co.id/blog/

Granito Tile Studio
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EVENTtraining

GRANITO Berkunjung
ke Kampus Budi Luhur
Tim GRANITO berkesempatan memaparkan product knowledge
di jurusan Arsitektur Universitas Budi Luhur, Jakarta.

S

eusai menjelaskan aneka produk
Tile beserta kelebihannya di
hadapan para mahasiswa, tim
GRANITO memberi peragaan cara
memotong Tile yang benar. Tile GRANITO
sangat kuat menyerupai batu alam
sehingga untuk memotongnya harus
menggunakan alat pemotong khusus.
Desainer atau arsitek bisa berkreasi memadukan macam-macam jenis
Tile, oleh sebab itu perlu mengetahui teknik pemotongannya agar Tile bisa
sesuai dengan desain yang dibuat. Tim GRANITO juga menunjukkan cara
memasang Tile dengan benar. Pemasangan Tile sangat penting untuk
diketahui karena ini merupakan hal mendasar untuk bisa mendapatkan
tampilan permukaan lantai atau dinding yang rapi.

Training Aplikasi
bersama

Chevron
GRANITO mengunjungi kantor Chevron
Pekanbaru. Selain memberikan materi
yang dipresentasikan, tim GRANITO juga
mempersilahkan karyawan untuk mencoba
mengaplikasikan Tile secara langsung, yakni
belajar teknik memotong Tile dan memasang Tile.

6

designinspiration

Pedestrian Taman Surya
BALAI KOTA SURABAYA

Berada di depan Gedung Balai Kota
Surabaya, Taman Surya kini tertata rapi
dan terbuka untuk seluruh warga.

T

aman Surya telah direnovasi beberapa kali, awalnya Balai
Kota memiliki pagar besar yang mengelilingi gedung dan
taman yang luas. Tahun 2013, pagar tersebut dibongkar
dan digantikan oleh tanaman. Pagar hanya tersisa pada bagian
depan. Walikota Tri Risma Harini menginginkan warga bisa
berinteraksi dengan bebas di area Taman Surya, namun tetap
tertib menjaga kebersihan dan keindahan.

Pedestrian yang Luas & Nyaman
Dibukanya sebagian area taman membuat ruang di luar pagar
Balai kota menjadi lebih luas. Tahun 2014, paving block yang
menutup jalur pedestrian diganti menggunakan Tile GRANITO. Tile
dipasang dengan pola tertentu sehingga tampilannya menarik.
Di sini warga bisa berjalan kaki sambil meilihat-lihat pusat kota
Surabaya. Kerapihan taman dan desain pedestrian Taman Surya
membuat tempat ini terasa nyaman. Untuk merawat pedestrian
dengan Tile ini, Dinas Kebersihan menggunakan berbagai jenis
mesin pembersih, seperti Green
Machine 414, mobil penyedot pasir
dan penyemprot pedestrian. Selain
itu, digunakan pula alat pel khusus,
yakni Pedestrian Scrubber Dryer
untuk mengeringkan lantai. Jadi
meskipun berada di luar ruangan,
lantai tetap wangi dan bersih.
Air Mancur
Para pengunjung juga bisa menikmati Air Mancur vertikal yang
berada di depan pagar Balaikota. Di sini anak-anak bisa bebas
bermain air tanpa dipungut biaya. Tempat ini sangat ramai saat
hari libur tiba.

JANGAN
LEWATKAN..!
Tile GRANITO banyak
dipasang pada pedestrian
di berbagai kota. Simak
artikel di edisi 25 tentang
desain pedestrian kota.

Trotoar untuk pejalan kaki atau pedestrian di
Taman Surya Balai Kota Surabaya ditata dengan
apik menggunakan Tile GRANITO tipe Castello.

Tiletips

Air mancur di Taman Surya depan balaikota Surabaya, khusus didesain untuk tempat rekreasi warga.

Taman yang Ramah
bagi Penyandang Disabilitas
Selain mengganti pagar, Walikota Risma
juga ingin Taman Surya ini bisa diakses
oleh seluruh warga, tak terkecuali warga
penyandang disabilitas. Oleh sebab
itu, kontur taman dibuat datar dan
mengurangi adanya undak-undakan.
Material lantai yang semula paving block
juga diubah memakai Tile sehingga
memudahkan mereka yang menggunakan
kursi roda.

Mosaic
untuk Eksterior
Bisakah memasang Mosaic di luar
ruang? Tentu bisa. Memasang Tile
Mosaic di luar ruang pada prinsipnya
tidak berbeda dengan memasangnya di
dalam ruang. Perbedaannya ada pada
material, semen. lem, dan pengisi nat
yang kuat untuk eksterior dengan kondisi
cuaca yang berubah-ubah. Tile Mosaic
untuk eksterior sebaiknya pilih Tile yang
bertekstur tidak licin untuk menghindari
bahaya terpeleset.
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eventgathering

Gathering SALES COUNTER

FUN ADVENTURE
Gathering Sales Counter di Makassar
dan Bali berlangsung di taman rekreasi
air Waterbom. Suasana yang berbeda
dibandingkan dengan Gathering yang
pernah diadakan sebelumnya.

sales COUNTER

Makassar
R

ekan-rekan Sales Counter di Sulawesi Selatan berkumpul
di Bugis Waterpark Makassar, pada bulan Oktober 2015.
Acara Gathering ini merupakan kegiatan yang rutin diadakan
untuk mempererat hubungan antara GRANITO dan rekanrekan Sales Counter Toko. Taman Rekreasi Air ini dipilih
menjadi tempat Gathering kali
ini karena tempat ini memiliki
wahana permainan air terlengkap
di Makassar.. GRANITO juga
mengadakan aneka games
berhadiah menarik yang semakin
menambah keceriaan suasana.

Sales Counter Bandung
Jalan-jalan ke Kampung Gajah

K

ampung Gajah merupakan
kawasan wisata yang berada di
Cihideung, Kabupaten Bandung.
September 2015 lalu, GRANITO
menggelar acara Gathering Sales
Counter Toko se-Bandung di tempat ini.
Acara Gathering berlangsung di Resto
Patin yang berada di dalam kawasan
Kampung Gajah.
Sales Counter Toko menuju Kampung
Gajah menggunakan transportasi
bus. Dalam Gathering Sales Counter
Bandung ini terdapat berbagai
permainan seru dan lucu dengan
hadiah yang banyak. Rekan-rekan Sales
Counter Toko juga membawa serta
keluarga dan kerabat yang membuat
suasana Gathering semakin ramai.
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WATERBOM
SALES COUNTER

Bali
G

athering Sales Counter Toko di
Bali tak kalah serunya dengan
Gathering di kota-kota lain. Acara
diadakan September lalu
di Waterbom, Kuta-Bali.
Acara Gathering Sales
Counter untuk area Bali
berlangsung di tempat
wisata air Waterbom,
tepatnya di area taman.
Gathering semakin meriah
karena banyak permainan
yang berhadiah menarik.

Suasana Gathering Sales Counter Toko di Bali, banyak permainan lucu dan seru yang digelar
di Waterbom Bali ini.

Rekan-rekan Sales Counter
Toko di Bandung mengikuti
jalannya acara Gathering
di Kampung Gajah.

Berbagai permainan
yang menuntut kerja
sama yang kompak.
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EVENTgathering

amazing
Outbond
sales
counter
surabaya

Gathering Sales Counter Toko
di Surabaya diselenggarakan di
tengah-tengah hutan pinus yang
dikemas dalam kegiatan Outbond.

R

ekan-rekan Sales Counter di kota Pahlawan
Surabaya mendapat pengalaman berbeda pada
Gathering kali ini. Nuansa hutan dan alam terbuka
membuat suasana Gathering lebih akrab. Terlebih lagi,
banyak kegiatan yang menuntut kekompakkan tim. Hal ini
membuat Gathering penuh rasa kebersamaan. Amazing
Outbond ini digelar Oktober 2015 lalu di OBECH Rafting,
Pacet, Mojokerto, Jawa Timur.

Rekan-rekan Sales
Counter Toko
mengikuti kagiatan
outbond sambil
menikmati suasana
alami hutan pinus.
(foto kiri dan bawah)
Suasana saat
makan siang
bersama (foto
kanan).

Berbagai kegiatan di area
outbond ini bermanfaat
dalam membentuk
karakter dan kerja sama
tim yang solid.
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NONTON BARENG DBO INDONESIA

STARWARS THE FORCE AWAKEN
Acara nonton bareng film
Starwars bersama DBO
Indonesia ini digelar di 2 kota,
yakni Jakarta dan Surabaya.

S

tarwars The Force Awaken merupakan
film paling laris di tahun 2015. DBO
kembali mengajak rekan-rekan Sales
Counter Toko di Jakarta dan Surabaya
untuk menonton film Starwars di bioskop.
Di Jakarta, acara nonton bareng diadakan di
Blitz Megaplex Grand Indonesia. Sementara
itu di Surabaya, acara ini berlangsung di XXI
Grand City Mall.
Pada kesempatan ini pula, DBO mengenalkan
website dan aplikasi DBO Indonesia yang
berisi informasi lengkap bahan bangunan dan
menjadi supermarket bahan bangunan online.

SALESCOUNTER’s STORY

Mirawati:

“Kualitas GRANITO Lebih Bagus”

S

aat berkunjung ke Bandung, tim GTS News
bertemu dengan salah satu Sales Counter
Toko Home Gallery. Namanya Mirawati, dia
bukan Sales Counter biasa, tapi punya kemampuan
lebih dalam menjual material di Home Gallery. Apa
rahasianya?
“Produk GRANITO itu lebih bagus, sangat presisi,
dan lebih tahan noda,” kata wanita kelahiran 3 Juni
ini. Kalau produk memiliki kualitas yang baik, tidak
sulit bagi Mirawati untuk menjual ke customer. Ada
customer yang sudah mengerti mana Tile yang
bagus mana yang kualitas menengah, dan lain-lain.

Harga yang lebih tinggi, tidak menjadi persoalan
karena sekarang customer makin pintar. Mereka
paham harga yang baik juga menawarkan kualitas
yang tidak mengecewakan.
“Kalau motif Tilenya ditambah variasinya, tentu
akan lebih menarik lagi,” usulnya pada GRANITO.
Bukan hanya produknya yang bagus, menurut
Mirawati, layanan distributor ke toko juga baik.
“Pengadaan stoknya lebih cepat dibanding produk
lain,” katanya. Dia berharap agar semakin ke
depan kualitas produk dan layanan GRANITO lebih
ditingkatkan lagi.
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Anda punya pertanyaan, pendapat, dan saran tentang produk GRANITO™,
Granito™ Tile Studio (GTS), dan Newsletter GTS?

YOUR DESIGN Q & A

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™.

Cara Memotong Tile GRANITO
Dear GTS,
Apakah ada cara khusus untuk memotong tile Granito agar hasil
potongan rapi dan tidak gerepes-gerepes?
(Samuel-Surabaya)

Tile Granito dapat dipotong menggunakan alat potong
dorong khusus untuk granit. Alat potong ini sangat efektif
dan efisien. Tidak menggunakan listrik, tidak berdebu dan mudah
digunakan. Dengan mata pisau yang baik dan teknik yang benar,
hasil potongannya akan lurus dan tidak gerepes. Sedangkan untuk
memotong bentuk lengkung tetap harus menggunakan grinda/circular
saw. Pastikan mata grinda tajam agar hasilnya sempurna.

FAVORITE MAIL

Bagaimana Cara
Membersihkan Tile Mosaic?
Dear GRANITO,
Minggu lalu saya memasang Tile Mosaic GRANITO tipe Raja Praya
di ruang rapat kantor. Tampilannya mewah dan membuat ruang
lebih nyaman. Apakah ada kiat khusus untuk perawatan Tile ini agar
bisa tetap terlihat bagus (tidak cepat kusam)?
(Agus-Harapan Indah, Bekasi)

TILE QUIZ
Manakah tipe mosaic Granito dibawah ini yang
apabila dipasang akan membentuk motif garis?
a. Coastline Stick
b. Clamshell Dome
c. Needle Spark
Kirimkan jawaban Anda melalui sms, dengan mengetikkan:

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

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.

Ini Dia Pemenangnya..!

Selain itu, apabila suatu kali Mosaic terkena noda, sebaiknya
langsung dibersihkan saat itu juga. Dan jika ada pengisi nat yang
rusak/terlepas, maka harus cepat diisi kembali agar tidak ada
celah yang bisa menyimpan kotoran.

GRANITO’s MOMENT

The Flying Fox
Dalam acara Gathering
Sales Counter Toko di
Surabaya, panitia acara
antusias untuk mencoba
Flying Fox. Pada permainan
ini, kita bisa meluncur dari
pohon menggunakan tali
baja. Permainan ini baik
untuk melatih keberanian,
ketegasan dan kecepatan
dalam mengambil keputusan.
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Novi-Toko Istana Indah, Baliwerti Surabaya
Penerima Hadiah Handphone
Tile Quiz Newsletter Edisi 22

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 )

Bapak Agus,
Perawatan Mosaic
tidaklah rumit, sama
saja seperti Body Tile.
Intinya sehari-hari harus
dijaga kebersihannya,
yakni cukup dipel dengan
pembersih lantai dan
air bersih. Yang perlu
diperhatikan adalah pilih
cairan pembersih lantai
yang tidak mengandung
HCl.

