Kami Memahami
Kebutuhan Anda
Di Nippon Paint, kami tidak percaya hanya ada satu solusi untuk semua
sektor. Sebagai The Coatings Expert, kami memahami bahwa semua
orang memiliki kebutuhan yang berbeda dan tantangan unik di setiap
sektornya dan sebagai hasilnya, kami bangga akan kemampuan untuk
menyediakan solusi komprehensif disesuaikan dengan bisnis Anda.

rekanan ahli pelapisan anda

Sebagai penyedia Total Coating Solutions terkemuka
di Asia, kami memiliki cat untuk setiap permukaan
dan solusi untuk setiap proyek mulai dari tampak
arsitektural hingga ke interior kamar termewah Anda.
Ketika Anda mengikutsertakan Nippon Paint,
kerjasama kita dimulai dengan konsultasi menyeluruh
dan penilaian mendalam akan kebutuhan Anda.
Kemudian kami akan memberikan rekomendasi ahli
dan menyediakan solusi produk yang tepat,
mengoptimalkan anggaran pembiayaan dan
proposal skema warna kepada Anda.

Ketika menyangkut Hotel & Resort, kami memahami yang terpenting
adalah bangunan dan memberikan suasana dan pengalaman yang
terbaik, paling nyaman, paling elegan atau bahkan paling ikonis. Kami
tahu bahwa di sektor ini, estetika bergabung dengan kinerja dan efektivitas biaya adalah kunci pertimbangan Anda.
Kami yakin bahwa dengan pengalaman kami bertahun-tahun di bangunan komersial dan industri, kami memiliki solusi yang tepat untuk Anda.

PRODUK – Solusi Pelapisan Total untuk setiap permukaan
Kami terus menerus mengembangkan dan berinovasi untuk produk
yang lebih baru dan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan yang
terus berubah. Yakinlah, kami memiliki berbagai macam produk,
sesuai dengan kebutuhan Anda.

PELAYANAN - Keunggulan dan Keahlian dari awal hingga akhir
Kami ada bersama Anda di setiap langkah, menyediakan solusi
untuk masalah-masalah yang muncul selama pengerjaan proyek

WARNA - Alat dan Tema dengan ribuan warna

1.

Kami dikenal dengan warna dan pelayanan pembuatan warna.
Para konsultan warna kami dapat membantu Anda menciptakan
skema warna yang disesuaikan dari kumpulan warna Nippon
Paint yang luas, sesuai dengan kebutuhan dan anggaran pembiayaan Anda.

2.

SOLUSI PELAPISAN KREATIF UNTUK
FASAD DAN EKSTERIOR BANGUNAN

karena

KESAN PERTAMA

yang menentukan

Apapun tujuan Anda adalah untuk menciptakan bangunan yang
ikonis atau membuat kesan pertama yang abadi, kami memahami
bila Anda membutuhkan solusi ahli untuk memelihara keindahan
dan fungsi dari bangunan Anda. Apapun kebutuhan, kami akan
membantu Anda mewujudkannya.

KESAN YANG ABADI
Biarkan eksterior hotel Anda merawat dirinya sendiri;
sehingga akan selalu tampak baru dan ikonis bahkan
setelah bertahun-tahun. Nippon Weatherbond Solareflect, Nippon Weatherbond Flex, atau Nippon Weatherbond menawarkan perlindungan yang tahan lama dan
tahan melawan cuaca buruk dalam ribuan warna.

SEMUA ADA DI DETAILNYA
Untuk sentuhan kecil khusus dan bahkan dengan merapihkan
perlengkapan dan peralatan, Nippon Metallic Paint yang
kaya akan pigmen metalik, menambahkan hasil akhir metalik
halus yang berkelas untuk semua permukaan kayu, logam dan
bahkan beton. Adapun untuk bangunan arsitektural modern
dengan permukaan eksterior semen dan bata polos, sebaiknya
menggunakan Nippon Water Repellent Solution yang
membantu mencegah air merembes masuk dan melawan
akumulasi kotoran untuk pemeliharaan yang lebih mudah.

PERLINDUNGAN ANTI-CUACA
Jagalah eksterior kayu Anda agar tetap prima dalam kondisi
cuaca apapun dengan Nippon Timber Finish untuk perlindungan tahan lama melawan pembusukan kayu dan tumbuhnya
lumut. Sebagai tambahan terhadap perlawanan alkali, jamur
dan ganggang, juga terdapat banyak warna untuk dipilih.

KREATIVITAS YANG LUAR BIASA
Tetap relevan dengan tren bangunan masa kini sekaligus memiliki karakter. Pelapis
eksterior bertekstur sangat trendi karena menciptakan permukaan yang dapat disentuh dan dilihat. Anda juga bisa mendapatkannya dengan Nippon Tilelac Textured
Coating Series bersama dengan Ema Base dan Sandstone Finish sebagai lapisan
kedua untuk hasil akhir yang unik, diakhiri dengan Nippon Weatherbond atau
Nippon Acrylic Topcoat Finish. Alternatif lainnya, Anda dapat menggunakan
Nippon Stone Art untuk gabungan sempurna antara keindahan dan karakter
dengan menambahkan sentuhan lapisan akhir batu atau granit.

3.

GUNAKAN NIPPON ELASTEX
WATERPROOF UNTUK
MENGATASI MASALAH RETAK
RAMBUT DI DINDING

Ini hanya beberapa dari produk-produk inspirasi kami
keterangan lebih lanjut kunjungi www.nipponpaint-indonesia.com

4.

BERIKAN TAMU ANDA

Sambutan Terhangat

SOLUSI PELAPISAN KREATIF UNTUK

AREA LOBI DAN RUANG PENERIMA

Pada saat tamu menginjakkan kaki di hotel Anda, mereka harus merasa seperti di
rumah sendiri atau terbawa ke tempat perasingan dan nyaman. Kami dapat membantu
Anda menciptakan ruang resepsionis terhangat, paling ramah dengan seri cat premium
efek khusus dan produk-produk interior kami.

RUANG PENERIMA YANG MEGAH
Tekstur dan efek khusus secara langsung menciptakan rasa dan suasana mewah.
Kombinasikan Nippon Momento® Special Effect Paint dengan pencahayaan
yang indah untuk area penerima yang hangat dan ramah. Lengkapi kreasi Anda
dengan lapisan akhir Nippon Satin Glo semi mengkilap yang mewah untuk
sentuhan yang mengundang.

5.

SANTAI DALAM KENYAMANAN

PERALATAN YANG BAIK DAN HASIL AKHIR YANG LEBIH BAIK

Kami memahami bahwa area lobi penerima dan kedai kopi
mengalami lalu lintas yang padat dalam 24 jam
sehari. Untuk memelihara dan menyegarkan area
tersebut dengan lapisan cat baru, kami merekomendasikan Nippon Odour-less Premium All-In-1 berbahan dasar air hampir tanpa VOC, untuk pembaharuan
yang nyaman tanpa kehebohan atau menghentikan
kegiatan.

Ubahlah area biasa menjadi karya luar biasa dengan dinding
serupa bata yang diciptakan dengan Nippon Momento®
Designer Series, untuk suasana yang kreatif
dan modern dengan lapisan akhir mewah
yang khas. Tambahkan sedikit lapisan akhir
metalik yang keren pada permukaan kayu
dan logam dengan Nippon Metallic Paint.

Ini hanya beberapa dari produk-produk inspirasi kami
keterangan lebih lanjut kunjungi www.nipponpaint-indonesia.com

6.

SOLUSI PELAPISAN KREATIF UNTUK

Ruang

KAMAR HOTEL

Santai Yang Nyaman
Dari ruang nyaman yang cantik hingga kamar impian yang mewah...kami
dapat membantu Anda menciptakan itu semua. Kami memahami bahwa variasi
pilihan ruang Anda dirancang untuk menyediakan tempat tinggal paling santai
untuk tamu Anda. Berikut adalah beberapa solusi dan ide-ide untuk menciptakan
suasana yang tepat untuk tipe-tipe ruang Anda yang berbeda-beda.

KENYAMANAN YANG MENYEGARKAN
Lengkapi dinding mahakarya Nippon Momento® Special Effect Paint dengan Nippon
Odour-less AirCare rendah bau dan VOC yang secara aktif melawan zat formaldehida dan
menyegarkan udara, dalam ribuan warna yang sesuai dengan ruangan dan suasana hati
apapun, tanpa menunda pekerjaan, sehingga Anda dan tamu-tamu Anda dapat bernafas
dengan lega.

KARYA YANG LUAR BIASA

7.

Nippon Momento® Special Effect Paint memberikan tekstur, keindahan dan kemegahan
kedalam ruang manapun yang membutuhkan sentuhan mahakarya. Nippon Momento®
Textured Paint Series membuat dinding-dinding bersinar dengan warna-warna yang kaya
dan tekstur yang bercahaya, sementara Nippon Momento® Enhancer Series menambahkan tekstur transparan halus di dinding yang telah dicat.Nippon Momento® Designer Series
baru menawarkan kreativitas dan nuansa kekinian dengan hasil akhir khas yang
mewah.Nippon Momento® Designer Series yang baru menawarkan kreativitas dan nuansa
kekinian dengan hasil akhir khas yang mewah.

RUANG SANTAI YANG MEWAH
Kami tahu bahwa tidak ada detail yang boleh disepelekan bila menawarkan tempat
tinggal terbaik untuk tamu Anda, dan tidak terkecuali kamar mandi kering. Bawalah
kemewahan kamar tidur ke dalam kamar hotel dengan Nippon Momento® Special
Effect Paint dan segarkanlah ubin dan keramik atau permukaan berglazur dengan
kombinasi Nippon Hycote 51WT dan Nippon Spot-less.

Ini hanya beberapa dari produk-produk inspirasi kami
keterangan lebih lanjut kunjungi www.nipponpaint-indonesia.com

8.

BERKUMPUL

SOLUSI PELAPISAN KREATIF UNTUK
F&B, PUSAT BISNIS DAN RUANG PERTEMUAN

untuk

PERTEMUAN
Kami memahami bahwa hotel yang berbeda menawarkan pelayanan yang
berbeda pula. Beberapa hotel lebih berorientasi pada bisnis dengan penekanan pada ruang-ruang pertemuan dan pusat bisnis. Hotel yang lain lebih pada
rekreasi, lebih fokus kepada F&B dan ruang perjamuan. Apapun fokus Anda,
solusi pelapisan total kami dapat membawa area-area tersebut lebih hidup.

RAYAKAN KEMEWAHAN
Ruang-ruang perjamuan adalah tempat mewah untuk pernikahan, acara peringatan, makan malam tahunan dan peristiwa-peristiwa lain yang membutuhkan kemewahan dan kemegahan
yang lebih. Lengkapi lampu gantung mewah dan suasana indah
dengan Nippon Momento® Special Effect Paint di langit-langit untuk hasil yang maksimal.

DIBANGUN UNTUK BISNIS
Ruang-ruang yang dibangun untuk bisnis memerlukan permukaan
yang berkinerja tinggi dan awet. Rapihkan area bisnis Anda
dengan Nippon 1 pack PU Timbercoat, vernis cepat kering
yang memberikan daya tahan hebat untuk perabotan kayu. Atau
berikan penampilan baru untuk meja kaca anda dengan
mengubah warnanya, bahkan tanpa mengganti kacanya,
dengan Nippon Glass Coating.

KOMBINASI KREATIF

Baik itu kafe yang nyaman, tempat sarapan atau restoran mewah, ciptakan
suasana terbaik dengan Nippon Momento® Special Effect Paint dan
perlihatkan keindahan ornamen dan permukaan kayu atau logam dengan
Nippon Odourlite, tersedia dalam Soft Matt Finish atau Gloss Finish.

Untuk area yang lebih berorientasi bisnis, Anda dapat menambahkan unsur kemewahan dengan lapisan transparan tipis dari
Nippon Momento® Special Enhancer Series di atas cat
anti-noda kami, yaitu Nippon Spot-less atau Nippon 3-in-1,
dengan bahan elostomerik-nya yang membantu menutupi retak
rambut dan anti-air, tersedia dalam ribuan warna, untuk kreativitas dan produktivitas.

Ini hanya beberapa dari produk-produk inspirasi kami
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keterangan lebih lanjut kunjungi www.nipponpaint-indonesia.com

10.

Fasilitasi Tempat
Peristirahatan

SOLUSI PELAPISAN KREATIF UNTUK

FASILITAS HOTEL

& Relaksasi

Tamu-tamu berdatangan ke hotel Anda untuk beristirahat, mengasingkan diri dan bersantai, dan Anda memiliki semua fasilitas untuk memenuhi semua keinginan mereka : kolam
renang, area bermain, ruang olahraga, taman yang indah bahkan ruang bayi. Dengan
begitu banyak ruangan yang harus dirawat, kami memahami bahwa sulit untuk menemukan satu solusi untuk menangani semua itu. Kami dapat membantu Anda.

ISTIRAHAT DAN BERSANTAI

11.

Menjaga lantai kolam renang Anda dari masalah akibat kondisi yang basah
sehingga lantai dapat terawat dengan baik dan aman. Hal ini berlaku bila menggunakan papan fiber semen yang tampak berkelas untuk lantai kolam renang.
Dengan Nippon Fibercote dan Nippon PU Recoatable Finish Clear, permukaan akan tetap terlindungi serta dapat mempertahankan penampilan yang mengkilap. Selain itu, Anda dapat melapisi perabot kayu dengan Nippon Timber
Finish untuk meningkatkan hasil akhir dari serat kayu alami yang dapat menahan
cuaca buruk.

MERAWAT FASILITAS BERMAIN

BERJALAN - JALAN DI TAMAN

Tempat bermain bisa seperti baru lagi dengan
lapisan baru dari Nippon 9000 Gloss Finish
atau Nippon Odourlite Gloss Finish, tersedia
dalam berbagai warna pelangi.

Kami juga memiliki solusi pelapisan pelindung untuk jalan
setapak taman Anda dengan Nippon Stoneshield yang
menonjolkan warna kontur juga mencegah noda dan
tumbuhnya jamur dan lumut, yang mana cocok untuk semua
permukaan batu koral dan batu sabak.

PIKIRAN YANG TENANG

OLAH RAGA

Untuk ruang bayi, kami mengerti bahwa kesehatan dan keamanan selalu
menjadi pertimbangan utama Anda. Produk utama Green Choice kami
menawarkan solusi ramah lingkunganuntuk permukaan yang berbeda-beda.
Nippon Odour-less AirCare membantu
menyerap zat formaldehida berbahaya dan
menyegarkan udara; Nippon Hydro Wood
membuat lantai kayu Anda tahan terhadap
goresan;
sementara
Nippon
Hydro
Gloss/Matt dengan formulasi berbahan dasar
air sangat baik untuk permukaan kayu dan
logam.

Lantai ruang olahraga Anda terus-menerus terkena kelembaban dan tekanan dari tamu-tamu yang sedang berolahraga.
Meskipun demikian, sangatlah mudah untuk menjaga lantai
kayu di ruang olahraga Anda tetap segar dan baru untuk
lingkungan berolahraga yang sehat dengan Nippon Hydro
Wood yang berbahan dasar air, anti-formaldehida dengan
ketahanan yang kuat terhadap goresan.

Ini hanya beberapa dari produk-produk inspirasi kami
keterangan lebih lanjut kunjungi www.nipponpaint-indonesia.com

12.

SOLUSI PELAPISAN KREATIF UNTUK

AREA UMUM

BASEMENT
DAN PARKIR KENDARAAN
Untuk setiap persegi dari area basement dan parkir kendaraan,
kami memiliki solusi pelapisan yang tepat. Solusi pelapisan penutup cat kami seperti Nippon FloorShield dan Nippon DeckGuard sesuai dengan peraturan yang berlaku, diformulasikan
untuk ketahanan dan tersedia di semua warna yang Anda inginkan, untuk navigasi yang mudah dalam lingkungan parkir
kendaraan yang nyaman.

13.

TANGGA DARURAT
DAN TANGGA
Area ini akan selalu memainkan peranan terpenting dalam
seluruh unsur keselamatan di hotel Anda, sehingga sangatlah
penting untuk melindungi tangga semen telanjang ini dengan
Nippon Water Repellent Solution dan menjaga pegangan
railing tangga logam menjadi aman dan berwarna dengan
Nippon Protective Finish FD.

RUANG KEAMANAN

TANGKI AIR

Buatlah ruang keamanan tetap bersih, segar dan nyaman untuk
digunakan dengan Nippon Spot-less yang mudah dibersihkan,
tersedia dalam ribuan warna, sehingga petugas keamanan
dapat fokus dan bekerja dalam keadaan yang nyaman.

Biasanya terekspos berbagai macam unsur dan cenderung berkarat,
penumpukan zat alkalin, jamur dan ganggang, tangki air seharusnya
tidak boleh diabaikan dalam urusan perawatan. Demi ketenangan
pikiran dan perawatan minimal di masa depan, rawatlah area-area
tersebut dengan lapisan metalik matt finish dengan Nippon MIO untuk
bagian luar tangki dan Nippon EA9 Finish HB dengan unsur epoxy
yang aman bila terkonsumsi untuk bagian dalam tangki.

Ini hanya beberapa dari produk-produk inspirasi kami.
keterangan lebih lanjut kunjungi www.nipponpaint-indonesia.com

14.

