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MOTIVE & TEXTURE
DS 6001 Bianco.

Unik motif dan teksturnya, tampil dinamis saat diaplikasikan, dan mudah perawatannya. Inilah impresi
dari koleksi keramik Centro produksi PT Puri Kemenangan Jaya yang dikenal selalu inovatif dalam
mengembangkan produk.

DS 6020 Brown.
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Dewasa ini, desain produk tidak hanya dapat
mengakomodasi fungsi utamanya untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat mengekspresikan
gaya hidup urban yang serba praktis. Hal ini juga berlaku
pada material keramik yang biasa dipakai untuk pelapis
dinding dan penutup lantai, juga terbukti lebih awet, kuat,
tahan terhadap jamur, serta tidak luntur, baik corak maupun
warnanya. Sejalan dengan perkembangan teknologi, keramik
masa kini memiliki lebih banyak pilihan warna, motif, dan
tekstur dengan berbagai keunikan yang dimilikinya. Salah
satu pemimpin pasar di industri keramik yang terkenal
inovatif dalam hal desain dan varian produk adalah Centro
dari Kemenangan Jaya Group. Meskipun belum lama
berkecimpung di bidang ini, Centro telah memproduksi
berbagai macam produk diantaranya seri Maestro,
Masterpiece, Crazy Cut, Centrino, Lock & Lock, New Cenit,
Hybrid, dan Rock Series. Sejak pertama kali diluncurkan pada
tahun 2008, Centro sukses memproduksi koleksi keramik
untuk ruang luar (outdoor) dan mulai tahun lalu, Centro
merambah ke produksi pasar keramik ruang dalam (indoor)
agar selalu mengikuti tren serta dapat memenuhi kebutuhan
konsumen yang didukung oleh research and development,
supaya dapat menghasilkan produk yang variatif.

Interior

DS 6002 Beige.

Jusmery Chandra, Presiden Direktur PT Puri Kemenangan Jaya,
memaparkan bahwa setelah lebih dari lima tahun fokus dengan produk
keramik untuk kebutuhan outdoor/luar ruangan atas permintaan pasar,
Centro mulai memproduksi untuk pasar indoor/dalam ruangan yang
dinamai Hybrid Series.
Hybrid Series ini terdiri dari dua jenis produk yaitu sebagai berikut.
1. Motif-motif dengan tampilannya yang memiliki permukaan tidak
rata atau bergelombang cukup “dalam” sehingga memberi tampilan
tiga dimensi nan dinamis, yang dapat ditemukan pada motif DS 6001
(motif marble dalam paduan warna hitam dan putih yang terlihat sangat
atraktif), motif DS 6017 (motif bambu dengan dua pilihan warna verde
dan giallo), dan motif DS 6020 (dengan desain batik parang).
2. Motif marble dengan keempat sisi di bevel yang menciptakan efek
gradasi saat bagian ini tertimpa oleh cahaya, dapat ditemukan pada motif
DS 6011, motif DS 6012, dan motif DS 6013.
Saat ini Hybrid Series sudah memiliki lebih dari 30 motif dan warna.
Produk ini diproduksi secara computerized dengan menggunakan mesin
cetak digital. Penggunaan teknologi ini menciptakan hasil cetak yang
lebih rapi sampai ke bagian tepi dan motif terlihat seperti bentuk aslinya
misalnya urat marmer ataupun serat bambu. Produk ini memiliki dua
pilihan yaitu dengan bevel ataupun tanpa bevel. Tekstur permukaannya
juga tersedia dalam dua pilihan yaitu mengilat (glossy) dan doff/matte.
Berbagai keunggulan produk ini memberi keleluasaan bagi konsumen
untuk berkreasi memadukan keramik yang polos dengan keramik yang
bermotif, memadukan antara dua motif keramik yang berbeda atau
menggabungkan keramik dengan material lainnya.
Motif, warna, dan tekstur pada permukaan keramik juga didesain acak/
random sehingga antara satu keping keramik dan keping keramik lainnya
tampil berbeda, tidak monoton, lebih natural, dan memikat perhatian orang.

DS 6036 Brown.

Dalam aplikasinya, keramik koleksi Hybrid Series ini dapat dipasang
menutupi satu bidang dinding ataupun lantai secara utuh atau justru
hanya sebagian saja untuk aksen (eye catcher) serta dapat dipesan
secara khusus (customized) dalam jumlah tertentu. Pemakaiannya juga
dapat di mana saja, terutama di dalam ruang yang kerap terkena air
seperti kamar mandi dan dapur serta di luar ruang seperti teras dan
carport. Sebagai tips agar aplikasi keramik jadi lebih maksimal yaitu
pilihlah keramik dengan warna terang dan/atau bermotif ukuran kecil
untuk ruangan dengan luas terbatas. Aplikasi motif keramik tertentu
seperti motif batik, tidak hanya memberikan kesan elegan, tetapi juga
merupakan hasil karya anak bangsa yang patut menjadi kebanggaan kita
semuanya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungilah nomor telepon di
bawah ini atau carilah informasinya di website www.centroceramic.com
dan customer care : 021-96970007.

DS 6005.

DS 6012 Gris.
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