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Granito Tile Studio

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

hal. 7

G

aya Rustic Chic menjadi tema edisi kali ini. Tim desain
GRANITO memberi tips menata ruang bergaya Rustic Chic
menggunakan Unpolished Tile, yakni Tile yang mempunyai
permukaan tidak mengkilap. Simak 3 tipsnya di halaman 2 dan 3.
Jangan lewatkan artikel Top Brand 2016, 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.

Gathering Konsultan

Padang, Palembang,
Batam, & Yogyakarta

hal. 10-11

Sales Counter Gathering
di Beberapa Kota

Akhir kata, selamat membaca.
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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GATHERING OWNER TOKO

hal. 8 dan 9

DENPASAR, BANDUNG,
BANJARMASIN, PADANG,
& KENDARI
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BERKREASI
TIPS
M E N G G U N A K A N

UNPOLISHED TILE

tips #1:

U

npolished Tile memiliki permukaan Tile yang
bertekstur tidak mengkilap. Tile jenis ini cocok
untuk beragam gaya interior. Kali ini, tim desain
akan memberikan 3 ide berkreasi dengan Unpolished Tile
untuk mewujudkan interior Rustic yang kini sedang tren.

ya Rustic
Untuk mewujudkan ga
ih material
dalam rumah Anda, pil
Tile
yang cocok misalnya
rrone
Unpolished Castello Ma
berukuran
dan Vento, keduanya
60 x 60 cm.

SHUTTERSTOCK

Interior rustic
kembali disukai
karena dengan
sentuhan yang
tepat, tampilannya
jadi lebih modern
dan elegan.

Gaya Rustic biasa dikenali dengan adanya beragam
tekstur alami, bentuk-bentuk organik, warna natural, serta
elemen dekoratif yang diambil dari alam. Untuk lebih
detailnya, simak beberapa tips dan trik berikut ini.

BERI AKSENTUASI MODERN
Tile Unpolished yang permukaannya tidak mengkilap dan
memiliki tekstur unik sangat cocok untuk gaya rustic.
Salah satu ciri dari gaya rustic adalah kaya akan tekstur
asli dari suatu material, seperti halnya Tile Unpolished
GRANITO yang menyerupai batuan alami. Namun gaya
rustic seringkali terlihat monoton dan kuno. Oleh sebab
itu, jangan lupa memberikan aksen berupa elemen
dekorasi yang modern supaya kesan kuno tersebut tidak
terasa dominan.
Aksentuasi modern dapat berupa furnitur, lampu, atau
artwork yang diletakkan di dinding. Penambahan aksen
juga dapat mempertegas karakter ruang.
FOTO: ISTIMEWA
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tips #2:
Gaya rustic juga da
pat
diwujudkan dengan
permainan
Tile Mosaic, misalny
a tipe
Modular Cream Ston
e dan
Zigzag Stone

TAMBAHKAN WARNA CERAH
Material bertekstur alami sebagian besar memiliki warna-warna
alam, seperti abu-abu, coklat, atau hitam. Itulah sebabnya kita perlu
menambahkan warna lain yang lebih cerah, sehingga ruangan tidak
terlihat kusam. Berikan sedikit warna pada ruang, seperti warna
merah pada sarung bantal. Hal sederhana ini dapat menambah
mood ruang menjadi lebih hangat.
Contoh-contoh
motif yang
cocok untuk
gaya Rustic.

Selain warna, kita juga bisa menambahkan corak tertentu untuk
membuat ruang lebih ceria. Memberi motif yang unik pada salah
satu elemen ruang dapat menghindarkan ruang dari suasana yang
membosankan.

FOTO: ISTIMEWA

HINDARI TERLALU BANYAK DETAIL

Apabila Anda menginginkan ruang yang minimalis, gaya Rustic tetap
bisa diwujudkan. Caranya, kita cukup memakai 2 hingga 3 tekstur
alami pada beberapa elemen, misalnya sedikit pada bagian dinding,
pada salah satu meja, atau pada bagian lantainya. Hindari pula
detail-detail yang rumit.

Interior Rustic biasanya kaya akan tekstur alami di setiap elemen
interior hingga ke sudut-sudut ruang. Namun sebaiknya kita
menghindari hal tersebut, karena terlalu banyak elemen atau barang
dengan tekstur yang menonjol akan membuat ruang terasa “berat”.

SHUTTERSTOCK

INFOPRODUCT

Tile Unpolished Baru:

NEW CASTELLO

The New Castello,
Palazzo, dan Salsa
Baru-baru GRANITO memperbarui koleksi Tile
Unpolished, yakni Tile tipe Palazzo dan Salsa. Tile
Unpolished memiliki karakteristik yang unik, yakni
permukaannya yang natural menyerupai batuan alam.
Batuan alam memiliki pesona tersendiri yang bisa
menghadirkan suasana rustic, sekaligus fleksibel
untuk dipadukan dengan berbagai macam gaya
modern.
Terdapat 2 warna baru juga untuk Castello, yakni
Castello Marrone dan Castello Vento, keduanya
berukuran 60 x 60 cm dan 40 x 40 cm. Tile Palazzo
yang biasa kita kenal dengan
kilapnya, kini hadir pula
NEW SALSA
dengan 3 permukaan baru
(new surface) dengan tekstur
Unpolished, yaitu Palazzo
Dune, Palazzo Stone, dan
Palazzo Touch. Sedangkan
Tile Salsa kini hadir juga
dengan 2 permukaan tekstur
unpolished, yakni, Salsa Dune
dan Salsa Stone. Permukaan
baru tersebut hadir di semua
Salsa Dune Coffee
warna Salsa dan Palazzo.

Castello Marrone

Castello Vento

Palazzo Dune Estate

Palazzo Stone Estate

Palazzo Touch Estate

Salsa Dune Honey

Salsa Stone Coffee

Salsa Stone Honey

NEW PALAZZO
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EVENTSPECIAL

Granito Raih Top Brand

Di tahun 2016 ini, Top Brand Award katagori
Granite Tile kembali diraih oleh GRANITO.

P

enghargaan Top Brand diberikan kepada brand atau
merek-merek terbaik tahun ini berdasarkan pilihan
konsumen. Tim survey Top Brand Award melakukan
riset terhadap konsumen Indonesia, tepatnya di 11 kota besar,
yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar,
Pekanbaru, Balikpapan, Denpasar, Palembang, dan Samarinda. Hasil
survey Top Brand memiliki 3 parameter, yakni top of mind share, top
of market share, dan top of commitment share.
GRANITO sebagai peraih Top Brand Award katagori Granite Tile
merupakan brand material bangunan yang menjadi favorit konsumen
di Indonesia. Jika masyarakat membutuhkan Tile, maka yang paling
dicari adalah brand Granito, karena mutu dan tampilannya sangat
cocok dengan selera konsumen Indonesia. Predikat Top Brand ini
murni pilihan konsumen karena tidak ada tim juri atau tim ahli yang
memutuskan pemenang penghargaan.

Top Brand Award tidak hanya diraih GRANITO pada tahun ini tapi
juga di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa brand
GRANITO selalu diingat dan dicari oleh konsumen Indonesia.

DESIGNCORNER

Kombinasi Serasi
antara

Unpolished & Polished Tile

R

uang makan di rumah
merupakan tempat
berkumpulnya sebuah
keluarga. Kegiatan makan bersama
ini membutuhkan ruang yang
nyaman. Ruang makan di rumah
ini terhubung dengan dapur bersih
dan teras, sehingga tampak lapang.
Untuk lantainya, tim desain memilih
kombinasi Tile Polished dan
Unpolished. Pada dapur dan ruang
makan, lantainya dipasang Tile Salsa
Crystal Frosty White 60/60, sedangkan
pada terasnya diberi Tile Salsa Oasis
Coffee 60/60. Perbedaan tekstur ini
menandai perbedaan ruang makan
dan teras. Sementara itu, dinding
dapur diberi aksen menggunakan Tile
Mosaic Modular Tipe Ardor B.

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

Denah ruang makan yang terhubung dengan teras.

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
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GRANITO-ONLINE
GRANITO Social Media

Dapatkan Ide Desain
di Facebook Granito

Granito Tile Studio

GRANITO memiliki akun fanpage di Facebook yang menyediakan
beragam ide desain arsitektur dan interior. Kunjungi segera:
Granito Tile Studio dan dapatkan berbagai inspirasi desain.

A

kun Fanpage di Facebook mirip
seperti blog yang berisi informasi dan
inspirasi desain arsitektur dan interior.
Di akun Granito Tile Studio, kita bisa mencari
ide untuk penataan interior di rumah. Jika
kita menyukai Fanpage ini, jangan lupa
mengklik tombol Like dan menjadi salah satu
penggemar Granito.

AKUN PROFILE GRANITO
Selain akun Fanpage, GRANITO juga
memiliki akun Profile di Facebook,
bernama Granitoguna Building Ceramics.
Berbeda dengan Fanpage, akun ini berisi
tentang update kegiatan-kegiatan Granito.
Kegiatannya beragam, seperti pameran,
event gathering, dan event lainnya. Agar
tidak ketinggalan, ikuti terus update Granito
dengan cara add friend dan menjadi follower
akun Granitoguna Building Ceramics.

Beberapa contoh
postingan di Facebook
Fanpage Granito Tile
Studio.

TILEPROJECT

Granito di Stasiun Kereta Api

Tampilan Facebook Granitoguna Building Ceramics.

Tile GRANITO terpasang di beberapa Stasiun Kereta
Api di beberapa kota besar, seperti Yogyakarta,
Solo, dan Surabaya. Foto di samping adalah Stasiun
Gubeng, Surabaya, seperti yang tampak pada
foto sebelah kiri ini. Di lantai stasiun, dipasang Tile
Mosaic Spotter, tipe Graffiti Stone, tepatnya di
dekat ruang tunggu. Tile Mosaic ini mempercantik
lantai stasiun kereta api, menjadi aksen di antara
warna lantai yang dominan warna putih.

granito.co.id/blog/

TRENDDESIGN

Granito Tile Studio

Mengenal Memphis Style
G

aya Memphis diperkenalkan pertama kali
oleh sekelompok arsitek, desainer interior,
dan furnitur di Italia pada tahun 1981-1987.
Ciri khasnya adalah permainan bentuk-bentuk
geometris yang berwarna-warni, terinspirasi dari
gaya art deco dan pop art yang telah populer

sebelumnya. Meskipun masanya telah berlalu
selama 3 dekade, namun gaya Memphis kerap
menjadi inspirasi bagi desainer masa kini.
Dapatkan inspirasi desain lainnya di website
granito.co.id atau akun Facebook: Granito Tile
Studio.
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EVENTCAMPUS
MAHASISWA ARSITEKTUR BINUS GELAR

ARCHITECTURE GRANDFEST
Himpunan Mahasiswa
Arsitektur Universitas
Bina Nusantara
menggelar acara
tahunan Architecture
Grand Festival 2016.

E

vent arsitektur tahunan ini diadakan di Taman Ismail Marzuki
Jakarta. Acaranya sendiri telah dimulai sejak 3 bulan
sebelumnya, yakni sayembara desain arsitektur. Selain
sayembara arsitektur ada pula lomba fotografi arsitektur serta
beragam talkshow dan seminar. GRANITO juga mengisi salah satu
talkshow di acara ini, yakni presentasi tentang produk Tile.

PRESENTASI PRODUK

Universitas
Ciputra
S

elain di Bina Nusantara, GRANITO
juga mendapat kesempatan untuk
presentasi produk di Universitas Ciputra,
Surabaya. Mahasiswa Arsitektur Interior
mengikuti presentasi tentang desain Tile
dan aplikasinya pada bangunan. Presentasi
produk sangat bermanfaat bagi calon-calon
desainer yang sedang menimba ilmu.

KULIAH UMUM

Universitas Gajah Mada
M

ahasiswa Arsitektur Universitas
Gajar Mada, Yogyakarta
mendapat kuliah umum dari GRANITO.
Mereka diperkenalkan dengan
produk Tile GRANITO dan aplikasinya
pada desain. Setelah tim GRANITO
selesai menjelaskan spesifikasi
Tile, acara berlanjut ke training
aplikasi. Mahasiswa mempelajari
cara memotong Tile GRANITO
menggunakan alat potong khusus.

Mahasiswa selain
mendapat ilmu, juga
menerima hadiah dan
suvenir dari GRANITO.
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EVENTGATHERING
CONSULTANT GATHERING

Berlangsung di 4 Kota
Acara pertemuan dengan
konsultan arsitek dan kontraktor
diisi dengan diskusi tentang
perkembangan desain bangunan.

DI YOGYAKARTA

J

uli 2016, GRANITO mendapat kesempatan untuk bertemu
dengan para konsultan di Palembang dalam acara Munas
INKINDO. Konsultan yang hadir merupakan anggota dan
pengurus INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia)
di Sumatera Selatan. Dalam satu sesi, GRANITO mengisi
acara dengan mengenalkan produk Tile dan langsung
mempraktekkan cara aplikasinya pada bangunan.

BATAM, KEPULAUAN RIAU

G

RANITO turut mengambil bagian dalam acara IAI Expo
2016 di Pulau Batam, bulan Juli yang lalu. Selain
berpameran, GRANITO juga mengisi salah satu sesi diskusi
dengan para konsultan. GRANITO mengenalkan produk Tile
terbaru kepada peserta diskusi. Presentasi produk seperti ini
rupanya cukup mendapat perhatian arsitek dan kontraktor
sehingga mereka bisa mengenal produk dengan lebih detail.
Dalam acara yang berlangsung selama 3 hari ini, tidak hanya
konsultan yang hadir, tapi juga masyarakat umum yang
memerlukan konsultasi desain.

PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

J

uli 2016, GRANITO mendapat
kesempatan untuk bertemu
dengan para konsultan di
Palembang dalam acara Munas
INKINDO. Konsultan yang hadir
merupakan anggota dan pengurus
INKINDO (Ikatan Nasional
Konsultan Indonesia) di Sumatera
Selatan. Dalam satu sesi,
GRANITO mengisi acara dengan
mengenalkan produk Tile dan
aplikasinya pada bangunan.

PADANG, SUMATERA BARAT

D

i kota Padang, Gathering
diadakan pada pertengahan
2016. Konsultan arsitek dan
kontraktor di Padang dan
sekitarnya diundang untuk
menghadiri acara. Diskusi tentang
produk Tile dan trend desain
menjadi materi utama acara
ini. Peserta Gathering banyak
bertanya tentang kualitas Tile dan
varian-varian Tile yang ada.
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EVENTGATHERING

GATHERING GRANITO

Bersama Owner Toko

GATHERING KONSULTAN ARSITEKTUR & KONTRAKTOR

Simak suasana Gathering GRANITO bersama para pemilik toko di beberapa kota.

DENPASAR

G

athering di Bali diadakan pada
bulan Juli 2016. 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.

Gathering pemilik toko di Bali

BANDUNG

BANJARMASIN

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 The Trans
Luxury Hotel.

Banjarmasin menjadi tujuan
untuk melaksanakan Gathering
selanjutnya. Di kota seribu sungai
ini, Gathering diadakan di Hotel
Golden Tulip Banjarmasin.
Pemilik toko bahan bangunan di
Banjarmasin dan sekitarnya antusias
menghadiri acara.
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PADANG

KENDARI

Acara Gathering ini juga
merupakan bentuk ungkapan
terima kasih dari GRANITO
karena para pemilik toko telah
mencatatkan kinerja yang baik
pada tahun 2015. Di Padang
Sumatera Barat, acara ini
dihadiri oleh puluhan undangan.

Di Sulawesi Tenggara, Gathering
berlangsung di Hotel Swiss Bell
Kendari. Para undangan yang
penjualannya baik pada tahun
sebelumnya mendapatkan
bonus berupa emas batangan.

EVENTEXHIBITION

Pameran REI Expo

Banjarmasin
P

GRANITO Goes To The Mall

ameran properti terbesar di Kalimantan Selatan
Real Estate Indonesia (REI) Expo berlangsung
di Duta Mall, Banjarmasin. Acara yang dibuka oleh
Gubernur KalSel pada 5 Oktober 2016 ini sudah
ditunggu oleh warga Banjarmasin dan sekitarnya
karena menawarkan aneka hunian dengan harga
yang menarik. GRANITO menjadi salah satu pengisi
pameran properti ini. Sebagai salah satu material
bangunan yang berkualitas, stand GRANITO selalu
dipadati pengunjung. Aneka promo yang ditawarkan
juga menjadi perhatian pengunjung pameran.

S

eptember 2016 yang lalu,
GRANITO berpameran di AEON
Mall, Bumi Serpong Damai. GRANITO
menjadi bagian dari acara Home
Interior Expo yang berlangsung 1
minggu. Dalam event ini, GRANITO
memberikan layanan desain dan
voucher potongan belanja bagi
pengunjung AEON mall.
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EVENTGATHERING
SALES COUNTER GATHERING

Wisata ke

Taman Safari
Gathering kali ini terasa unik
karena berlangsung dalam
suasana hutan belantara di area
Taman Safari Puncak.

T

aman Safari Indonesia di Cisarua Puncak menjadi
tujuan acara jalan-jalan Sales Counter Gathering
2016. Sales Counter di Jakarta dan sekitarnya
beserta keluarga beramai-ramai mengunjungi tempat
wisata satwa yang menjadi favorit anak-anak ini. Terletak
di Puncak, Bogor, Taman Safari dirancang sedemikian rupa
sehingga menyerupai habitat asli satwa, sekaligus tempat
yang nyaman untuk rekreasi bagi keluarga.
Memasuki area wisata, peserta
melihat beragam satwa liar
menggunakan bus selama
kurang lebih 45 menit. Setelah
puas berkeliling taman melihat
aneka satwa, peserta gathering
mengunjungi Exhibits area untuk
melihat satwa dari jarak dekat.
Kemudian peserta disuguhi
beragam pertunjukan menarik.
Rekan-rekan Sales Counter
mendapatkan banyak hadiah dan
suvenir dari Granito, melalui kuiskuis serta undian doorprize.

Peserta Sales Counter Gathering ke Taman Safari Indonesia berfoto bersama.

SELAMAT BAGI PARA PEMENANG KUIS & DOORPRIZE
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SALES COUNTER GATHERING

AREA SULAWESI

KENDARI

Gathering tidak cuma di adakan di
Pulau Jawa. Di Sulawesi, Gathering
berlangsung di Kendari, Manado, dan
Makassar.

G

RANITO mengundang rekan-rekan Sales Counter Toko di 3
kota di Pulau Sulawesi. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, acara
diisi dengan pengenalan produk Tile yang diikuti dengan acara
makan bersama.

MAKASSAR

Sementara itu, di Manado acara digelar di RM. Pondok Hijau dan
dihadiri oleh sales counter toko di kota tersebut. Terakhir, gathering
Sulawesi diadakan di Makassar, yakni di RM. Pualam Makassar.

MANADO

SALESCOUNTER’S STORY

Yanti:

“Tile GRANITO Kualitasnya Bagus”

P

roduk Tile GRANITO selalu mengedepankan
kualitas, hal ini telah dipahami dengan baik
oleh para rekan-rekan Sales Counter Toko. Salah
satunya adalah Yanti, seorang Sales Counter dari
toko Adika Sentosa.
“Dibandingkan Tile lain, kualitas Tile GRANITO
lebih bagus,” kata Yanti pada saat tim GRANITO
mengunjungi toko Adika Sentosa. Itu sebabnya
mengapa customer di toko tersebut tanpa ragu
selalu memilih Tile GRANITO, meskipun sudah
ditawarkan merek lain.

“Kalau kualitas barang bagus, pembeli pasti
cari terus,” tambahnya. Yanti merasa tidaklah
terlalu sulit menjual Tile GRANITO karena tak
perlu repot meyakinkan pembeli. Tidak cuma itu,
ketersediaan barang selalu terjaga. Pengiriman
barang selalu tepat waktu sehingga tidak terjadi
kekosongan barang.
Yanti menyarankan agar GRANITO lebih
sering meluncurkan produk baru supaya
barangnya lebih variatif, karena customer selalu
menanyakan alternatif motif-motif Tile.
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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™.

Beli Tile Secara Bertahap
Hallo GTS News,
Saya sedang merenovasi rumah secara bertahap dan
merencanakan menggunakan tile GRANITO tetapi pembeliannya
bertahap. Waktu saya datang ke toko untuk membeli GRANITO,
sales counternya mengatakan agar saya stok dulu agar
lantai tidak belang. Yang ingin saya tanyakan, apakah tidak
mungkin saya mendapatkan tile yang warnanya sama apabila
pembeliannya bertahap dalam waktu satu bulan?
(Melly-Jakarta)
Ibu Melly, tile dengan kode tonality/seri tertentu yang ibu beli
sekarang memang belum tentu tersedia stoknya beberapa hari
kemudian. Hal ini disebabkan dalam satu kali produksi tile GRANITO
akan menghasilkan beberapa tonality/seri yang jumlahnya masingmasing terbatas. Antara tonality yang satu dengan yang lainnya
sebaiknya memang tidak dipasang pada area yang sama tetapi
bisa dipasang pada lantai berbeda. Pembelian tile dapat dilakukan
berdasarkan quantity per lantai atau ruangan yang memungkinkan.

FAVORITE MAIL

TILE QUIZ
di
GRANITO mengeluarkan produk baru
duk baru
akhir tahun 2016, yang manakah pro
tersebut ?

a. Castello Rombo (60x60cm)
b. Salsa Dune Black (60x60cm)
c. Jawaban a dan b, salah
d. 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
aya
contoh: Asih Toko Maju Baru Jl Ray

C

Dapatkan 1 buah
Smartphone dan suvenir
menarik lainnya dari
GRANITO untuk 100
pengirim beruntung yang
menjawab dengan benar.

Membersihkan Unpolished Tile

Ibu Lestari,
Sebaiknya noda apapun harus langsung dibersihkan
agar tidak meresap ke pori-pori tile. Apabila sudah terlanjur
kotor maka harus dicari penyebabnya. Noda yang paling sering
ditemui di dapur adalah minyak dan tumpahan bumbu/saus.
Noda ini bisa diangkat dengan deterjen. Sabun pencuci piring
yang ada dipasaran cukup ampuh mengangkat noda minyak.

Ini Dia
Pemenangnya..!
ANDRI dari toko
Cahaya Keramik IBCC Bandung
Penerima Hadiah
Handphone Tile Quiz
Newsletter Edisi 25

Caranya campurkan sabun pencuci piring dengan air kemudian
aplikasikan di area yang kotor. Gunakan sikat halus untuk
mengangkat kotoran, bilas dengan air bersih kemudian
keringkan dengan lap atau kain pel bersih.

GRANITO’S MOMENT

Berani Terima Tantangan Mystery Guest?
GRANITO memiliki program
baru, yakni Mystery Guest.
Dalam program ini, tim
GRANITO akan berkeliling
toko selayaknya konsumen
yang sedang mencari Tile
yang cocok untuk rumahnya.
Toko yang dapat menjual
Tile GRANITO dengan
baik, dialah yang pantas
mendapatkan hadiah.

Toko Istana Indah
Surabaya berhasil
memenangkan tantangan
Mystery Guest

D es i g n & C o p y wri t e: R ahm ia Nurw ul andari ( meeaw ul an @gma il. com )

Dear GRANITO,
Saya adalah pemilik catering. Dapur utama menggunakan
keramik Granito tipe Pearl White unpolished/ tidak kilap
yang sudah terpasang 1 th. Saat ini kondisinya agak kotor
dan sulit dibersihkan. Apakah ada cara khusus untuk
membersihkannya? (Lestari-Bandung)
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