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A Flawlessly Luxurious Showcase from Nippon Paint 

 

Jakarta, 27 Juni 2013 – Gelaran pameran desain interior, produk living dan seni terkini di 

Indonesia, Casa by Bravacasa dan Bazaar Art Jakarta kembali diadakan di The Ritz-Carlton 

Jakarta, Pacific Place pada tanggal 18-21 Juli 2013. Nippon Paint sebagai sponsor utama Casa by 

Bravacasa, akan menghadirkan instalasi bertema khusus dengan berkolaborasi bersama 4 up 

and rising interior designers yang menggunakan produk terbaru, Nippon Flaw-less dan Nippon 

Momento - The Wallpaper Paint. 

Nippon Paint turut mendukung Bazaar Art Jakarta dalam pembuatan mural di area sekeliling 

Pacific Place bersama para seniman Bali dengan menggunakan produk Nippon Paint, Nippon 

Flaw-less dan Pylox. Pameran mural ini memiliki tema “Perfections”, yang selaras dengan jiwa 

seniman untuk selalu mencari kesempurnaan dan tagline Nippon Flaw-less: “It's got to be 

Perfect”. 

Dalam pembuatan instalasi pada Casa by Bravacasa dan mural pada Bazaar Art Jakarta, Nippon 

Paint berkolaborasi bersama DIMM, Francis Surjaseputra, Hanief Adityawan, Sita Kamaratih, 

Adi Dharma, Ardi Gunawan, Gus Wiss, I Made Aswino Ajim, Kemal Ezedine, Syarief Munawar, 

Yoesoef Olla (daftar detail untuk desainer dan seniman ini dapat dilihat pada Lampiran di 

halaman terakhir press release ini). 

Terakhir, Nippon Paint mendukung kreativitas seni anak-anak dalam KidsART, salah satu acara 

Bazaar Art Jakarta, dimana anak-anak dapat berinteraksi dengan cat anti-noda premium dari 

Nippon Paint, Nippon Spot-less yang mampu menangkis noda selama kegiatan kesenian anak-

anak berlangsung. Cat Nippon Spot-less melindungi tembok dari noda sehingga sangat sesuai 

untuk si kecil, khususnya bagi mereka yang hobi berkreasi di dinding rumah karena rendah bau, 

rendah VOC, ramah lingkungan, aman bagi kesehatan dan telah meraih Singapore Green Label. 

 

“Nippon Paint menyambut positif acara Casa by Bravacasa dan Bazaar Art Jakarta ini yang 

sejalan dengan misi kami untuk mendukung kemajuan desain dan seni Indonesia secara inovatif 

dan luxuriously elegant. Melalui pameran ini, diharapkan Nippon Paint dapat berperan sebagai 

salah satu katalis innovative expressions dan melanjutkan kerjasama ini untuk menciptakan 

ekspresi baru dalam dunia desain ataupun seni tanah air yang diakui dunia internasional,”  



 

 
 

penjelasan dari Ibu Irena Josoeb, Head of Marketing dari Nippon Paint. 

 

NIPPON FLAW-LESS 

“It’s got to be Perfect” 

Tak dapat dipungkiri bila rumah dengan nuansa mewah dan sempurna akan selalu menjadi 

dambaan setiap penghuninya. Di tahun 2013, Nippon Paint menghadirkan kemewahan di 

rumah Anda dengan produk terbaru: Nippon Flaw-less, cat interior premium yang sempurna 

menutup seluruh bagian dinding dengan hasil akhir matt yang halus disentuh dan mewah, serta 

Colour Protect agar warna selalu terlihat baru untuk waktu yang paling lama. 

 

“Nippon Flaw-less adalah jawaban bagi mereka yang tidak ingin berkompromi untuk 

mendapatkan produk cat terbaik yang memberikan hasil akhir sempurna secara nyata dan 

kemewahan yang dapat dijangkau. Berangkat dari pemikiran inilah, Nippon Flaw-less memiliki 

tagline: It’s got to be Perfect,” terang Ibu Irena Josoeb.  

Keunggulan Nippon Flaw-less:  

 Daya tutup yang sempurna untuk seluruh bagian dinding. 

 Hasil akhir matt yang halus disentuh dan mewah. 

 Warna selalu terlihat baru dengan Colour Protect. 

 Minimal perawatan. 

 Rendah bau & aman untuk kesehatan. 

 

Nippon Flaw-less telah dapat ditemukan di Colour Creations Centre terdekat 

(www.nipponpaint-indonesia.com/stores). 

 

NIPPON MOMENTO – THE WALLPAPER PAINT 

 “Create Masterpieces within Your Home with Luxurious Wallpaper Paint” 

Nippon Paint menghadirkan inovasi dalam industri cat dekoratif Indonesia melalui Nippon 

Momento: cat dekoratif yang menghasilkan luxurious effect layaknya wallpaper dengan berbagai 

pilihan finishing seperti Sparkle Pearl, Sparkle Silver, Sparkle Gold dan Elegant.  

 

Keunggulan Nippon Momento: 

 Memiliki 200 warna yang menawan. 

 Rendah bau dan aman bagi kesehatan keluarga. 



 

 
 

 Bebas kelupas seperti yang terjadi pada wallpaper. 

 Mudah diaplikasikan hanya dalam 3 langkah.  

Ibu Irena Josoeb memaparkan, “Nippon Momento telah mendapatkan berbagai tanggapan positif 

saat diuji langsung oleh kalangan profesional. Bertepatan dengan acara Casa by Bravacasa ini, 

Nippon Paint menghadirkan instalasi yang menggunakan produk ini sehingga pengunjung dapat 

menyaksikan langsung keajaiban efek wallpaper dari Nippon Momento.” 

Nippon Momento telah tersedia kepada kalangan profesional industri desain interior, arsitektur, 

kontraktor ataupun developer dengan menghubungi Nippon Paint di +62 21 690 0546 atau 

email ke enquiry@nipponpaint-indonesia.com. 

 

ABOUT NIPPON PAINT 

Didirkan pada tahun 1881 menjadikan NIPPON PAINT sebagai perusahaan manufaktur cat 

Jepang yang pertama. Saat ini, NIPPON PAINT adalah merek cat No. 1 di Asia Pasifik yang 

tersebar di lebih dari 18 negara. Di Indonesia, NIPPON PAINT adalah produsen cat terbesar 

yang mendominasi berbagai segmen utama: Cat Dekoratif seperti Vinilex, Pylox, Nippe 2000; 

dan di segmen Premium seperti Nippon Spot-less, Nippon Flaw-less, Nippon Weatherbond, 

Nippon Momento, dll.  

NIPPON PAINT adalah salah satu produsen utama Cat Otomotif untuk global brand seperti 

Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, Yamaha, Mitsubishi, dll. Selain itu, NIPPON PAINT juga 

merupakan produsen terkemuka pada segmen Cat Kayu (Melamic), Cat Pelindung dan Cat Kapal 

Laut (pemasok cat terbesar untuk TNI Angkatan Laut Indonesia).  

 

Saat ini, NIPPON PAINT memiliki total 4 pabrik dan 35 titik distribusi atau kantor pemasaran di 

seluruh Indonesia. NIPPON PAINT juga memiliki lebih dari 3,000 tenaga kerja di seluruh 

nusantara dan terus berkomitmen untuk memberikan solusi yang terbaik untuk semua 

kebutuhan cat.  

- end – 

 

CONTACT INFO 

Untuk pertanyaan media, silahkan mengirimkan email ke Linda Kam / Benedictus Teguh 

lindakam@nipponpaint-indonesia.com / benedictus@nipponpaint-indonesia.com atau telepon 

ke 021-6900 546 (ext. 250/163) 

mailto:lindakam@nipponpaint-indonesia.com
mailto:benedictus@nipponpaint-indonesia.com


 

 
 

 

GAMBAR 1-2: Nippon Flaw-less – Cat interior premium dengan daya tutup yang sempurna 

 

GAMBAR 1 

 

   

GAMBAR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GAMBAR 3: Nippon Momento – The Wallpaper Paint: “Create Masterpieces within Your Home 

with Luxurious Wallpaper Paint” 

 

 

LAMPIRAN: Daftar Desainer dan Seniman yang berkolaborasi bersama Nippon Paint dalam 

Casa by Bravacasa dan Bazaar Art Jakarta 

 

Casa Living:       Bazaar Mural Art Spots at Pacific Place: 

- DIMM (Designer Indonesia Muda Mendesign)              - Adi Dharma 

- Francis Surjaseputra     - Ardi Gunawan 

- Ir. M. Hanief Adityawan    - Gus Wiss 

- Sita Kamaratih     - I Made Aswino Aji 

         - Kemal Ezedine 

        - Syarief Munawar 

         - Yoesoef Olla 

 

SELURUH FOTO YANG DIPUBLIKASIKAN HARUS DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN “NIPPON PAINT”. 

SELURUH FOTO INI MERUPAKAN HAK PATEN DARI NIPPON PAINT DAN HANYA UNTUK DIGUNAKAN 

UNTUK PUBLIKASI DI ARTIKEL TENTANG PERUSAHAAN. 

 

 


