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PENYEKAT RUANGAN / PARTISI GESER
SLIDING & FOLDING

SOLUSI PENYEKAT RUANGAN ANDA
Kami persembahkan sebuah solusi untk kebutuhan penyekat ruangan anda, cocok di
gunakan untuk : Ruang Kantor, Aula, kelas, Ruang meeting, Ballroom dll

PARTISI GESER / PENYEKAT RUANGAN GERAK INI
cocok digunakan untuk :
 Ruang kantor / training room
 Ruang rapat
 Ruang kelas
 Ruang serbaguna
 Ball room
 Restoran
 Karaoke
Dan tempat lainnya yang membutuhkan penyekat dinamis dan
peredam
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Type Samowa
Penyekat Ruangan Gerak yang menjawab
kebutuhan pembagian ruangaan agar efektif
dan efesien.
 Kokoh, meredam suara ringan
dengan sistem sliding dan Folding.
 Finishing Wallpaper, Hpl yang
beragam pilihan sesuai dengan
nuansa dan karakteristik ruang
bangunan anda
 Cocok untuk Restaurant, Ruang
meeting, kelas, Ruang Training,
Ruang Pertemuan, Dll
 Sistem sliding Dan folding

Type SAMOWA ( Finishing HPL)

Type Samowa ( Finish Wallpaper )

Type Sorepa
Penyekat Ruangan yang memiliki keunggulan
meredam suara agar fungsi suara lebih jernih
tidak tembus oleh bising dari luar ruangan
namun tetap cantik di penampilan
 Dengan finishing oscar, cosglow,
bludru, wallpapaer dll dengan
beragam pilihan warna dan motif
yang di suaikan.
 Aplikasi Ruang Meeting, Ruang
Pertemuan, Aula, Sekolahan, Ruang
Training, Ballroom dll
 Sistem Folding Dan Sliding

Type Sorepa

Type Sorepa

Teak Harmonic
Keistimewaan kayu jati memancarkan
harmoni seni tersendiri di hunian anda,
keantikan serat kayu dengan finishing
melamine beragam warna.
 Lipatan kecil serta kaca yang dapat
memberikan jawaban atas penyekat
ruangan anda yang mengagumi
goresan seni dari serat jati yang
memberi kesan antik dan harmoni.
 Aplikasi Ruanga keluarga ke taman,
ruang tengan dll

Type Teakharmonic

Type Teak Harmonic
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Solusi fleksible kebutuhan sekat ruang
anda
PARTISI GESER “PIREDOOR” yaitu partisi /penyekat ruangan yang
cukup fleksibel yang dapat digunakan untuk penyekat ruangan yang
memiliki fungsi yang berbeda-beda. Partisi ini sewaktu-waktu dapat digeser
dengan dibuka dan ditutup sesuai keinginan dan kebutuhan ruangan,dengan
jalur rel dan roda memperingan pergeseran partisi ini . dan Dapat membagi
suatu ruangan menjadi beberapa bagian yang dapat di fungsikan sebagai
ruang dengan aktifitas yang berbeda dan suatu waktu jika menginginkan
ruang yang lebih luas dapat di buka, keuntungan dari aplikasi penyekat ini
adalah satu ruangan dapat memberikan manfaat dan aktifitas yang berbeda.

PVC Folding door penyekat ruangan yang ringan simple dan cantik mempunyai motif serat
kayu dan juga polos sangat cocok untuk Ruang meeting, perkantoran, klinik, hunian rumah
tangga, dll
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acc

Alumunium glass adalah sekat
modern minimalis memberikan
kesan luas dan kaya cahaya.
 Beragam pilihan warna
coating seperti : bronze,
silver, pink, white
ivory, hijau dll.
 Aplikasi ruang tengah
ke taman, perkantoran
dan hunian lainnya

.

FOLDINGDOOR PVC

Kontak :
Product By :

PINTU REJEKI TECHNIK
Office : Jl. Raya Lidah Kulon No, 221 Surabaya – Jawa Timur – Indonesia
Foctory : Desa Sepat Lidah Kulon RT : 002 RW : 003 lakarsantri – Surabaya
Representasi Sales Seluruh indonesia :
SURABAYA, MALANG, BALI NUSA TENGGARA, SEMARANG, SOLO,
YOGYAKARTA, JABODETABEK
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Type Elegant

Type IcyHarmonic

Type Nice Playwood

Kombinasi unik keistimewaan serat kayu dan
keanggunan kulit OSCAR beragam warna yang dapat
di sesuaikan dengan karakter ruangan gedung dan
interior ruangan

Penyekat pemisah ruangan dalam kediaman /
rumah anda yang cantik, LUX menjadikan ruangan
anda terjaga ke privacy nya.
APLIKASI :
 Antara ruang tamu dengan ruang tengah,
ruang tengah ke ruang samping dll.
Ruang keluarga ke taman, ruang kamar
anak, dll
 Tersedia berbagai pilihan cat duco dan
beragam finishing kaca seperti : Kaca
es, kaca ribben, kaca grafir, kaca bening
polos, tempered dll

NICE PLAYWOOD sekat full untuk Ruang Meeting
di pabrik, Ruang Kelas / Sekolahan, Ruang
Training, Dll




Elegant, Anggun, dan kokoh
mengefisienkan penggunaan ruang anda.
Tersedia sistem sliding dan Folding / Lipat.

Icyharmonic yang simple namun indah




Pilihan Playwood Beragam Corak Dan
warna, serta peredam Suara Ringan
Tersedia Dalam Sistem Folding Dan
Sliding.

