LOCK THE STYLE, GET THE LOOK
Pen u l is I m e lda A nwa r

Fo to g ra fe r A kh ka m u l H a ki m

Apabila hunian Anda ingin tampil gaya dan unik, cobalah memakai keramik seri Lock&Lock dari Centro. Selain
tampil menyerupai batu alam, bagian pinggir ubinnya tidak rata sehingga saat dipasang, setiap ubin saling
bertautan dan menghilangkan sambungan antara ubin.
Keramik identik dengan berbagai kualitas unggul seperti awet, kuat,
tahan terhadap jamur, dan tidak luntur warna ataupun coraknya. Keramik
juga memiliki varian tekstur dan motif yang beragam menyerupai karakter
batu alam sehingga aplikasinya memberikan kesan natural. Pada keramik
seri Lock&Lock dari Centro, juga dilengkapi dengan kreasi yang estetis
dan kemajuan teknologi mutakhir karena bagian pinggir setiap ubinnya
tidak rata, bahkan berkesan seperti “bergerigi”. Saat dipasang, “gerigi”
pada setiap ubin keramik saling bertautan dan hasilnya, sambungan
antara ubin hilang sehingga memberikan kesan benar-benar natural.
Keramik Centro yang diproduksi oleh PT Puri Kemenangan Jaya dari
Kemenangan Group memang dikenal sebagai salah satu pemimpin pasar
di industri keramik karena senantiasa inovatif dalam hal kualitas dan
varian produk. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2008, Centro
sukses meluncurkan berbagai macam koleksi keramik untuk pelapis lantai
dan pelapis dinding, yang dapat diterapkan di ruang luar/outdoor seperti
fasad bangunan, kolom, pagar, garasi, dan teras. Sejak tahun lalu, Centro
memproduksi keramik untuk ruang dalam (indoor). Keramik Centro juga
dapat diaplikasikan untuk ruang dalam/interior seperti kamar mandi
dan dapur ataupun ruang lainnya. Kini, Centro menjadi produk favorit
konsumen, termasuk seri Lock&Lock ini.
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Jusmery Chandra, Presiden Direktur PT Puri Kemenangan Jaya,
memaparkan bahwa keramik seri Lock&Lock ini memiliki warnawarna natural seperti krem juga abu-abu sedangkan motif ataupun
tekstur menyerupai batu alam seperti marmer, granit, dan batu kali.
Seiring dengan kemajuan teknologi, Centro memproduksi keramik
dengan permukaan tidak rata, bahkan bergelombang cukup “dalam”
sehingga menampilkan tekstur yang unik, dan saat dipakai dapat
menghadirkan suasana teduh dan nyaman. Produk seri Lock&Lock
tersedia dalam empat ukuran yaitu 15 cm x 45 cm, 25 cm x 50 cm,
20 cm x 40 cm, dan yang paling baru adalah ukuran 25 cm x 30 cm.
Untuk tekstur, tersedia keramik yang mengilap (glossy) dan yang tidak
mengilap (matt), bahkan sedikit rustic. Semua produk ini didukung
oleh riset penelitian agar menghasilkan produk yang bermutu,
selangkah di depan, dan memenuhi berbagai kebutuhan konsumen.
Dibandingkan dengan pemakaian batu alam, keramik seperti ini
harganya lebih terjangkau, mudah dipasang, mudah perawatannya,
dan ramah lingkungan. Meskipun belum lama turut serta di bidang
ini, Centro telah memproduksi bermacam-macam produk seperti
seri Maestro, Masterpiece, Crazy, New Cenit, dan yang terbaru,
Rock Series.

Advertorial

Lokasi : Premier Serenity Bekasi. Produk yang digunakan adalah keramik tipe LS 1503 Beige.

TIPS MEMASANG & MEMELIHARA
Saat memindahkan keramik yang masih di dalam kemasannya, lakukanlah
dengan hati-hati agar bagian pinggir ubin yang tidak rata, tidak terbentur
dan patah. Kalaupun patah, potongan ubin keramik ini masih dapat
dipakai untuk menutupi bagian lain dari dinding ataupun lantai.
Saat hendak memasang keramik Lock&Lock, pilihlah warna nat yang
sama dengan warna dominan yang terdapat di permukaan ubin agar
tampilan keramiknya serasi. Pastikanlah permukaan dinding ataupun
lantai benar-benar rata dan bersih.
Ubin pertama dapat ditempatkan di tengah (center), tetapi dapat juga
ditempatkan di pinggir. Tidak usah khawatir, dengan bagian pinggir ubin
yang tidak rata karena bagian ini dapat dipotong dengan mudah lalu
ditempel, tanpa khawatir merusak pola keramik secara keseluruhan.
Saat keramik sudah terpasang, pastikanlah untuk segera membersihkan
noda semen di permukaan ataupun di sela-sela keramik. Noda ataupun
kotoran yang sudah kering lebih sulit untuk dibersihkan.
Untuk informasi lebih lanjut, konsumen dapat hubungi :

PT PURI KEMENANGAN JAYA
Gedung Kemenangan Jaya
Jl. Percetakan Negara Raya C 261-263
Rawasari, Jakarta 10520
Customer care : 021-96970007
www.centroceramic.com

LS-1509 Grigio. 15 cm x 45 cm.

LS-1508 Brown. 15 cm x 45 cm.

LS-2505 Beige. 25 cm x 50 cm.

LS-1506 Terracotta. 15 cm x 45 cm.

LS-2504 Beige. 25 cm x 50 cm.

SL-2010 Natura. 20 cm x 40 cm.

LS-1507 Beige. 15 cm x 45 cm.

LS-2502 Natura. 25 cm x 50 cm.

SL-3001 Black. 25 cm x 30 cm.
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