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LET’S ROCK IT

KerAmIK merupAKAn salah satu material yang paling banyak 
digunakan untuk berbagai kebutuhan desain dan konstruksi bangunan. 
Seiring dengan perkembangan tren, keramik untuk aplikasi di ruang 
luar dengan warna-warna natural seperti krem dan abu-abu serta motif 
ataupun tekstur menyerupai batu alam menjadi pilihan favorit masyarakat 
dewasa ini. Selain menciptakan suasana teduh dan nyaman, aplikasi 
keramik ini mempunyai banyak keunggulan lain seperti lebih tahan 
terhadap jamur, tidak luntur, baik corak maupun warnanya, serta mudah 
memasangnya. Salah satu “pemain” di industri keramik yang memiliki 
spesialisasi motif batu alam ini adalah Centro dari Kemenangan Group. 
Menurut Jusmery Chandra, Presiden Direktur PT Puri Kemenangan Jaya, 
perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta ini meluncurkan seri keramik 
terbaru yang disebut Rock Series di akhir tahun 2014. 

Keunggulan seri Rock Series ini adalah permukaan ubin yang tidak 
rata, bahkan bergelombang cukup “dalam” sehingga menampilkan 
tekstur yang unik dan cocok dipakai di area outdoor seperti di dinding 

luar, pagar, lantai teras, dan jalan setapak. Jenis produk ini juga dapat 
digunakan di area indoor yang kerap terkena air seperti dinding dan 
lantai di kamar mandi. Demikian pula cocok dipakai untuk bangunan 
komersial seperti restoran, kantor, dan apartemen. Rock Series 
diproduksi dalam satu ukuran yaitu ukuran 20 cm x 40 cm dan memiliki 
enam pilihan kelompok motif. Setiap kelompok terdiri dari tiga pilihan 
warna yaitu krem, abu-abu, dan hitam. Misalnya, kelompok Kintamani 
memiliki motif menyerupai gelombang sedangkan motif kelompok 
Jimbaran justru bermotif kotak-kotak. Sementara itu, kelompok Ubud 
motifnya berupa belah ketupat. 

Namun, konsumen dengan minimum quantity tertentu dapat memesan 
warna ataupun motif khusus (customized) dari Rock Series ini sehingga 
konsumen memiliki kebebasan untuk berkreasi dan berekspresi dalam 
desain yang diinginkan. Apabila dibandingkan dengan pemakaian 
batu alam asli, produk ini harganya relatif lebih terjangkau, mudah 
pemasangannya, dan minim perawatannya. Pemakaian produk ini juga 

Alam merupakan sumber inspirasi yang tak ada habis-habisnya. Hal ini terjadi pada produk keramik 
terbaru Centro Ceramics yang terwujud melalui perpaduan harmonis antara keindahan alam dan kemajuan 

teknologi mutakhir.

Dinding dilapisi oleh keramik Rock Series motif Kuta.
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mengurangi eksploitasi penambangan batu yang termasuk 
sumber daya alam tak terbarukan dan dapat menghemat 
konsumsi energi. Dengan demikian, keramik bermotif 
batu alam ini dapat dikategorikan sebagai produk ramah 
lingkungan (green product) dan mendukung kampanye 
gaya hidup “hijau” atau green living yang sedang digalakkan 
oleh berbagai pihak, mulai dari Pemerintah, produsen 
sampai masyarakat luas. Limbah yang berasal dari proses 
pembuatan body mass keramik juga dapat diolah sehingga 
tidak merusak lingkungan. 

Meskipun belum lama berkecimpung di bidang ini, Centro 
sudah dikenal sebagai produsen keramik yang inovatif, 
terutama dalam hal model produk sehingga menjadi salah 
satu “pemimpin pasar” di industri keramik. Hal ini tentu saja 
didukung oleh proses research and development agar Centro 
dapat memproduksi produk yang variatif. Sejak pertama kali 
diluncurkan pada tahun 2008, Centro telah memproduksi 
berbagai macam produk diantaranya seri Maestro, 
Masterpiece, Crazy Series, Lock & Lock, New Cenit, dan seri 
Hybrid. Hebatnya lagi, Centro selalu mengeluarkan produk 
terbaru yang meskipun masih dalam tahap pengembangan 
tetapi langsung menjadi pusat perhatian saat dipamerkan di 
ajang pameran “Keramika”. Dengan demikian, Centro dapat 
mengakomodasi berbagai kebutuhan konsumen, baik konsumen 
di dalam negeri maupun konsumen di luar negeri.  Untuk 
informasi lebih lanjut, konsumen dapat menghubungi :

pT purI KemenAnGAn JAYA
Gedung Kemenangan Jaya

Jl. Percetakan Negara Raya C 261-263
Rawasari, Jakarta 10520

Customer care : 021-96970007
www.centroceramic.com

Jimbaran

Dinding dilapisi oleh keramik Rock Series motif Uluwatu. Dinding dilapisi oleh keramik Rock Series motif Jimbaran.
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