


Tipe: Allure

GENTENG TYPE 1 X 4 DIMENSI PRODUK STONE / BATUAN
Panjang : 36,5 Cm

Lebar : 82,5 Cm

1 m2 : 3,32 Lbr

Jarak Reng : 36,5 Cm

0.30

0.35

Rp 45,000 /Lbr

Rp 48 ,000 /Lbr

NOK SEGITIGA (NST)
Panjang : 41 Cm

Lebar : 15 Cm

Tinggi : 9

Rp 30,500 /Lbr

NOK ATAS STANDAR (NAS)
Panjang : 91,4 Cm

Lebar : 5 Cm

Tinggi : 6,5 Cm

Rp 36,000 /Lbr

NOK PINGGIR (NPG)
Panjang : 91,4 Cm

Lebar : 7 Cm

Tinggi : 11 Cm

Rp 40,000 /Lbr

WALL FLASHING (WFS)
Panjang : 91,4 Cm

Lebar : 10 Cm

Tinggi : 6 Cm

Rp 38,500 /Lbr

FLAT SHEET (FST)
Panjang : 200 Cm

Lebar : 45,7 Cm Rp 206,000 /Lbr

Catatan:
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya

* Paku anti karat Rp. 20.000,-/Kg( 30M² s/d 35 M²)

* Pengiriman di luar DKI akan dikenakan biaya tambahan

* Barang yang sudah di beli tidak dapat di retur

* Pembatalan di atas 24 jam di kenakan biaya 10%

* Harga tersebut di atas belum termasuk PPN 10%

Bogor,11 februari 2017

www.jayawan.com
Pionir Genteng Metal Sejak Tahun 1981 Telah Terbukti Kualitasnya



Sertifikat Garansi

Jl. Pajajaran No. 55
Jatiuwung, Tangerang 15137
INDONESIA
Tel : (62-21) 5565 8080   Fax : (62-21) 5565 
8181

CUSTOMER COPY

No : MA16110001

PT  Timur  Mas  Abadi  (‘Perusahaan’),  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan  tercantum  dibawah,  memberikan  garansi:

Syarat  dan  ketentuan  Garansi  Tahan  Cuaca  dan  Garansi  Lapisan  Permukaaan  (selanjutnya  disebut  ‘Garansi’)

 1.  Garansi  hanya  berlaku  apabila  genteng  dan  seluruh  biaya  yang  terkait  dengan  pemasangan  telah  lunas.

 2.  Garansi  hanya  berlaku  apabila  ada   klaim  yang  berhubungan  dengan  cacat  genteng  yang  disebabkan  oleh  kesalahan  produksi.

 3.  Klaim  terhadap  kerusakan  karena  pemasangan  yang  dilakukan  oleh  pihak  selain  dari  perusahaan  atau  kerusakan  karena  beban    

 orang  berjalan  diatas  genteng  (pemilik,  tukang  ledeng,  perbaikan  TV,  tukang  listrik,  tukang  cat,  tukang  AC,  dll)  atau    

  kerusakan  atas  genteng  karena  kesalahan  struktur  tempat  genteng  terpasang,  tidak  dilindungi  oleh  garansi.

 4.  Garansi  tidak  berlaku  apabila  perbaikan  atau  pengerjaan  apapun  yang  dilakukan  terhadap  genteng  tidak  dibawah  pengawasan  

  Perusahaan  dan  sebelum  diperiksa  dan  disetujui  oleh  Perusahaan.

 5.  Garansi  tidak  diberikan  apabila  dalam  pekerjaan  perbaikan  atau  pemasangan  genteng  tidak  menggunakan  pemotong  genteng  

  yang  sesuai  dengan  petunjuk  pemasangan.

 6.  Klaim  terhadap  kebocoran  genteng  yang  dipasang  oleh  pihak  Perusahaan  berlaku  sampai  dengan  1  (satu)  tahun  sejak  tanggal  

  pemasangan.

 7.  Perusahaan  telah  menambahkan  bahan  anti  lumut  dalam  proses  pembuatan  genteng  untuk  mencegah  tumbuhnya  lumut.   

  Garansi  lapisan  permukaan  tidak  berlaku  apabila  terdapat  kerusakan  yang  disebabkan  tumbuhnya  jamur  dan  lumut  pada   

  permukaan  genteng  yang  tidak  dirawat  sesuai  petunjuk  perusahaan.

 8.  Pekerjaan  perbaikan  yang  dikerjakan  dalam  masa  garansi  tidak  menambah  periode  masa  garansi.

 9.  Batuan  yang  digunakan  dipermukaan  genteng  berasal  dari  berbagai  pertambangan.   Warnanya  alami  dan  memungkinkan   

  terjadinya  perbedaan  dalam  tekstur  dan  warna  karena  kandungan  mineral  yang  berbeda.  Garansi  lapisan  permukaan  tidak   

  diberikan  untuk  perbedaan  warna  yang  muncul  secara  alami.

  10.  Semua  lapisan  permukaan  batuan  akan  mengalami  pemudaran  dan  pengapuran,  khususnya  untuk  system  atap  yang  selalu   

  terkena  radiasi  sinar  ultraviolet.  Pudar  dan  pengapuran  secara  bertahap  akan  terjadi  pada  atap  dan  tidak  termasuk  dalam   

  garansi  lapisan  permukaan.

  11. Garansi  sesuai  jangka  waktu  garansi  bila  terjadi  lubang  pada  permukaan  genteng,  yang  disebabkan  oleh  karat  sehingga   

  mengelupasnya  lapisan  batuan  atau  cat  permukaan  bagian  atas  genteng  akibat  dari  cuaca  alam  oleh  hujan  &  panas  matahari.

  12.  Biaya  pengiriman  &  bongkar  pasang  karena  klaim  garansi  ditanggung  oleh  customer.

  13.  Garansi  ini  berlaku  menyusut  secara  proposional  sesuai  jangka  waktu  garansi,  terhitung  sejak  tanggal  pembelian.

PEMBELI

MODEL
KETEBALAN
WARNA

JANGKA WAKTU GARANSI

:
:

:
:
:
:
:

MERK :

ARCO TRUSS QQ RMH. TINGGAL IBU YULYI LAELANA ISNAENI
PERUM DIAN ANYAR AB1 NO. 9

GT RAINBOW MINIMALIS ALLURE STONE 1X4 COFFEE BROWN TCT TN RENG 36
RMA-S14TN

COFFEE BROWN

CISEUREUH
PURWAKARTA - JAWA BARAT

12 TAHUN
10-NOVEMBER-2016

TCT 0.30mm

TANGGAL PEMBELIAN

ALAMAT

REV.00 FRM-MKT-11DATE : 04 JUNI 2008


	BROSUR MINIMALIS  ALLURE.pdf (p.1)
	MINIMALIS ALLURE.pdf (p.2)
	161228_SertifikatGaransi_MinimalisAllure.pdf (p.3)

