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Brief Product Info                                
  
 
 

Bukan Sekedar Warna 
Kreasi Tiada Batas Dengan Vinilex  

 
Vinilex adalah cat emulsi untuk tembok pertama yang masuk di Indonesia pada tahun 1960 dan di 
produksi Nippon Paint dan sudah menjadi cat No. 1 di Indonesia. Kini, Nippon Paint juga luncurkan 
Vinilex “tintable” yang bisa dioplos lebih dari 900 pilihan warna menakjubkan!  
 
“Pengembangan ini dilakukan karena kami percaya bahwa pembuatan cat menggunakan mesin 
tinting (oplos) ini dapat menjadi teknologi terdepan dalam industri cat,” demikian kata General 
Manager Nippon Paint, Bapak Jon Tan. “Jika kami perhatikan, konsumen sekarang ini lebih berani 
untuk berekspresi dan berkreasi dalam memilih warna, oleh sebab itu Nippon Paint berinisiatif 
menyediakan berbagai pilihan koleksi warna-warna baru dengan kualitas yang konsisten pada setiap 
pembuatannya, juga sehat karena ramah lingkungan dan tentunya dengan harga yang terjangkau.” 
 
“Seiring dengan berkembangnya teknologi dan inovasi pada Nippon Paint Indonesia, maka kami 
merasa perlu untuk mengembangkan produk Vinilex ini menjadi lebih baik,” lanjutnya lagi. 
 
Dengan mempertahankan keunggulannya seperti daya tutup yang baik, hasil yang halus dan tahan 
lama, Vinilex juga dapat dicuci, tahan sikat hingga 1200 kali dan saat ini memiliki lebih dari 900 
warna pilihan yang dengan mudah didapatkan pada toko-toko Nippon Paint Colour Creations di 
seluruh Indonesia, dengan menggunakan mesin tinting (oplos) Colour Creations. 
 
Kata Bapak Jon: “Kami percaya bahwa Vinilex adalah cat yang tepat untuk seluruh konsumen di 
Indonesia saat ini karena kualitasnya yang dapat dipercaya, dapat diandalkan dan tidak 
membosankan. Vinilex membuat Anda dapat terus dan terus berkreasi!”  
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Vinilex: Keunggulan Cat No. 1 di Indonesia 
 Tersedia >900 pilihan warna 

Dapatkan warna pilihan Anda dengan mesin tinting (oplos) Nippon Paint Colour Creations! 
 
 Tahan sikat 1200x  

Lebih mudah dicuci dan dibersihkan 
 

 Anti-pudar 
Tahan sinar matahari & warna lebih awet  
 

 Anti-jamur   
Tahan terhadap gangguan jamur & warna lebih kuat 
 

 Cepat kering  
Lebih cepat kering dalam 60 menit 
 

 Minimal cipratan 
Mudah diaplikasikan dengan minimal cipratan 
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PHOTO 1A : Vinilex yang dibuat menggunakan mesin tinting (oplos) hadir dalam kemasan yang 
menggunakan icon yang modern multi-warna dengan sapuan kuas. 
 
PHOTO 1B :  Menampilkan font baru yang berani dan juga menambahkan tutup berwarna merah 
untuk mewakili semangat Nippon Paint.  
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SETIAP FOTO YANG DIPUBLIKASIKAN HARUS DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN "NIPPON PAINT INDONESIA". SELURUH FOTO INI 
MERUPAKAN HAK PATEN DARI NIPPON PAINT INDONESIA DAN HANYA DIGUNAKAN UNTUK PUBLIKASI DI ARTIKEL TENTANG 
PERUSAHAAN.  
 
PHOTOS/IMAGES  PUBLISHED USED MUST BE ATTRIBUTED TO “NIPPON PAINT INDONESIA”. THESE PHOTOS/IMAGES ARE THE COPYRIGHT 
OF NIPPON PAINT INDONESIA AND ONLY TO BE USED FOR PUBLICATION IN RELATED ARTICLES.  


