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LIHATLAH TIGA KIRIMAN BLOG TERBAIK KAMI DI BULAN INI

wEAVE IT IN
Perabot buatan tangan begitu
tren saat ini, dan kami pun
memberikan tampilan baru pada
kursi rotan tradisional karya
desainer dengan beberapa cat
semprot dan benang
http://www.homeanddecor.co.id/
blogs/weave-it

LIGHT TO LIGHT
KNOTs BINDING
Dengan benang yang berwarnawarni, dan lem kerajinan, Anda
dapat membuat wadah untuk meja
atau meja samping tempat tidur
Anda.
http://www.homeanddecor.co.id/
blogs/knots-binding

Hunian yang baik harus
memenuhi berbagai unsur
tidak hanya desain dan dekorasi
interior yang sesuai dengan
keinginan penghuninya tetapi
juga tata pencahayaannya.
http://www.homeanddecor.co.id/
blogs/light-light

I k u t i k a m i d i f a c e b o o k w w w . f a c e b o o k . c o m / h o m e a n d d e c o r. i n d o n e s i a d a n b a c a l a h
konten-konten terbaru mengenai hunian dan dekorasi, serta masih banyak lagi.
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LIHATLAH TIGA pRODUK TERBAIK KAMI DI BULAN INI

LAFLO
Sebagai brand yang pernah
hadir di pasaran, LAFLO kini
tampil lebih istimewa dengan
showroom-nya yang baru saja
dibuka tanggal 11 Juni 2015 lalu.

GOODRIcH
Berbasiskan efek cahaya dan
bayangan, koleksi wallpaper
3D menciptakan pola efek tiga
dimensi yang ramping, modern
dan penuh estetika.

JAcOB HOLM
Produk-produk dari Fritz Hansen sudah dikenal dengan ciri khas
desain yang sophisticated.

I k u t i k a m i d i f a c e b o o k w w w . f a c e b o o k . c o m / h o m e a n d d e c o r. i n d o n e s i a d a n b a c a l a h
konten-konten terbaru mengenai hunian dan dekorasi, serta masih banyak lagi.
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EDITOR’S NOTE

Design’s Party
Bulan April menjadi waktu yang tepat untuk bersantai setelah menghadiri berbagai event interior baik berskala nasional
hingga internasional. Pada bulan ini, Home & Decor Indonesia menghadirkan berbagai event menarik yang telah kami
himpun, sebut saja artikel “Maison & Objet Singapore” hal. 36. Kami juga menghadirkan artikel “China's Biggest Design
Show” hal. 44 dimana membahas mengenai perkembangan desain internasional di kota Shanghai.
Pada kesempatan ini kami juga menghadirkan Phillip Jusuf Jauw pada artikel “Now People” hal. 22, dimana ia
menjabarkan kecintaannya pada dunia desain interior. Bagi Anda yang mencari tempat untuk berlibur maka kami
merekomendasikan untuk berkunjung ke Arumdalu Private Resort yang dibahas pada artikel “Checkout” hal. 16.
Tidak ketinggalan, kami juga membahas dua event besar yang baru saja dilaksanakan di Indonesia yaitu Mozaik dan
Megabuild. Dimana kedua artikel ini kami bahas di artikel “Buzzword” hal. 121 dan hal. 122. Jadi persiapkan diri Anda
untuk menikmati dan mencermati beragam sudut pandang event interior bersama Tim Home & Decor Indonesia.
Selamat membaca!
FERNANDO CHRISTIANUS
EDITOR

p. 44
DESIGN
SHANGHAI 2016
CHINAS BIGGEST
DESIGN SHOW

p. 58
BEAT THE HEAT!

p. 36
MAISON AND
OBJECT 2016
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TERINspIRAsILAH DENGAN GALERI GAMBAR ONLINE KAMI

Dengan galeri lebih dari 5000
foto dari hunian, barangbarang furnitur, dan aksesori,
maka Anda akan mendapatkan
inspirasi untuk setiap sudut di
hunian Anda.

3

LANGKAH MUDAH UNTUK
M E M B U AT M O O D B O A R D

digital
edition

Dapatkan versi digital
Home&Decor Indonesia
untuk tablet Anda!
Fitur-fitur: video,
extra images.

Daftar di www.homeanddecor.co.id
Klik

yang bisa ditemukan

di setiap gambar rumah atau produk.
Berikan mood board Anda sebuah judul, dan
selesai! Sekarang Anda dapat dengan mudah
melihat gambar rumah dan produk yang disukai.

teks FERNANDO CHRISTIANUS
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H&D INSTAGRAM

FOLLOW US

@homeanddecorindonesia

1

rto

niha

@Sa
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2

@gamoderngrandtour

@boconceptindonesia

4
@miraprihatini

5
@czarrelinens

6

@aryoartworkindonesia

Social Media
Tim Home & Decor Indonesia telah memilih
beberapa akun instagram yang wajib Anda ikuti.
1 Produk furnitur asli Indonesia ini hadir dengan berbagai desain yang memberikan sentuhan nilai artistik di dalam hunian Anda. 2 Beragam furnitur
dengan gaya modern siap untuk mempercantik hunian Anda hanya di showroom BoConcept. 3 Hiasi hunian Anda dengan berbagai produk pencahayaan
yang unik dari A Modern Grand Tour. 4 Dikenal sebagai sosok desainer interior yang bersahabat, ragam karya dari Mira Prihatini mampu memberikan
warna baru pada dunia interior di Indonesia. 5 Percantik kamar tidur Anda dengan koleksi dari Czarre Fine Linen yang hadir dengan motif unik dan
warna-warna yang cerah. 6 Tidak hanya menyajikan artwork, Artwork Indonesia juga menerima karpet custom made untuk hunian Anda.
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NOW

NOW
TA S T E O F I TA LY

Ceramica Vogue menghadirkan produk keramik dengan kualitas
teknis dan setuhan estetika khas Italia yang memberikan
solusi bagi para arsitek dan desain interior. Sangat cocok
untuk pemasangan pada dinding dan lantai hunian. Produk ini
menyediakan beragam warna, ukuran dan tekstur yang dapat
disesuaikan dengan desain interior Anda. Ceramica Vogue telah
dilengkapi dengan sistem stoneware inovatif yang dirancang untuk
menciptakan keindahan akan negara Italia di dalam hunian Anda.
Produk ini dapat Anda temukan di www.ceramicavogue.com

teks ERFAN DODY foto DOK. CERAMICA VOGUE
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NOW
KIRI

Para seniman yang
terlibat di dalam
POPMART 2016.
BAWAH

Live grafitti yang
dilakukan di depan
area Artotel Jakarta.
PALING BAWAH

Pop-up mart dari
Muklay

ART

POPMART
2016
POPMART 2016 adalah kegiatan pameran seni yang pertama
kali dibuat oleh ARTOTEL Thamrin – Jakarta dengan melibatkan
sekelompok seniman muda yang tidak hanya menampilkan
karya seni lukisan mereka, namun seni dalam bentuk souvenir,
pertunjukan grafitti, dan pengalaman kuliner. POPMART menurut
ARTOTEL adalah sebuah wadah untuk mengkomunikasikan
kepada masyarakat bahwa seni bisa sangat beragam, berwarna,
dan penuh kreasi. Tema POP MART 2016 adalah ‘’MAD HOUSE’’,
yang merujuk kepada pengertian sebuah rumah dengan berbagai
kegiatan yang terjadi pada waktu yang sama, yaitu pertunjukan
karya seni, penjualan souvenir, pelukisan graffiti, dan
pengalaman kuliner. Terdapat beberapa seniman yang terlibat
di dalam kegiatan ini sebut saja Tomodachi Studio, Muklay, Bali
Artgasm, Shane Tiara, X-go Warhol, BART.One, Atreyu Moniaga,
dan masih banyak lagi.
‘’Melalui POPMART 2016 ‘’MAD HOUSE’’, kami ingin kegiatan
ini menjadi sebuah wadah berkumpul dalam mengkesplorasi
seni, tidak hanya lewat lukisan namun seni bisa dilihat dalam
bentuk souvenir, baju pakaian, dan makanan unik. Pada malam
pembukaan, selain pameran dan bazar barang-barang seni,
kami juga menyajikan bazaar makanan, seperti food truck , pasta
corner yang menjual aneka hidangan pasta dan bir dengan harga
yang sangat murah. POPMART akan menjadi agenda tahunan
ARTOTEL Thamrin – Jakarta yang berkolaborasi dengan para
seniman kontemporer lokal yang berbeda,’’ ujar Safrie Efendi, Art
Manager ARTOTEL Indonesia.
14

teks FERNANDO CHRISTIANUS foto DOK. ARTOTEL INDONESIA

NOW

trend

EASY LIFE
GROHE meluncurkan produk baru, GROHE
Rainshower® SmartControl. Produk ini hadir
dengan shower sistem 3D: Drücken, Drehen,
Duschen (Tekan, Putar, Mandi). Inovasi baru
dari GROHE hadir dengan teknologi push
button untuk memberikan pengalaman mandi
yang personal dan begitu mudah. Tidak hanya
mengesankan dari sisi teknologinya, produk daro
Grohe ini hadir dengan desain yang modern.
Untuk memberikan pengalaman mandi shower
yang maksimal, SmartControl menggabungkan
head shower GROHE Rainshower® 360 dengan
hand shower GROHE Power&Soul®. Head
shower dengan desain lonjong berdimensi 220
milimeter, tampil selaras dengan bentuk kontrol
unit sehingga memberikan kesan mewah dan
menjadikan kamar mandi Anda terlihat stylish.
GROHE Rainshower® SmartControl
dioperasikan dengan tiga tombol yang sangat
mudah digunakan untuk memilih jenis shower
yang diinginkan. Kombinasi tombol tekan dan
putar digunakan untuk membuka arus air dan
mengatur volume air. Permukaan tombol yang
bergerigi memudahkan Anda untuk memutar
tombol tersebut meskipun tangan dalam
keadaan basah. Untuk menghentikan aliran air
cukup tekan kembali tombol, dan SmartControl
akan menyimpan memori volume air yang
digunakan untuk kegiatan mandi selanjutnya.
Produk ini juga telah dilengkapi dengan
teknologi GROHE TurboStat®. Thermostat
memungkinkan Anda untuk melakukan
pengaturan dan penyesuaian temperatur air
secara otomatis, sehingga temperatur yang Anda
inginkan dapat dicapai dalam waktu singkat
dan tetap konstan selama kegiatan mandi.
Tombol SafeStop melindungi dan menghindari
pengguna dari ketidaksengajaan menaikan
temperatur air hingga di atas 38º C. Untuk
melengkapi keamanan keluarga Anda, Grohe
telah melengkapi produk ini dengan teknologi
CoolTouch® pada thermostat sehingga akan
menghindari risiko luka bakar bila bersentuhan
dengan kulit.

LE B IH L AN J U T TE NTANG TRE N WARNA LIH AT
D I WWW.GROH E .C OM.ID .

teks FERNANDO CHRISTIANUS foto DOK. GROHE
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CHECK
OUT

A R U M D A L U P R I V AT E
RESORT
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Bagi Anda yang sedang merencanakan untuk
pergi berlibur, maka tidak ada salahnya
untuk mempertimbangkan Arumdalu Private
Resort. Terletak di kawasan Pulau Belitung,
Arumdalu Private Resort merupakan satusatunya eco luxury private resort yang
terletak di kawasan ini. Dengan mengusung
slogan “Beach, Food, Culture”, tempat ini
menjadi sebuah pelarian yang sempurna
untuk Anda dan keluarga dari hiruk pikuk ibu
kota dan rutinitas Anda sehari-hari. Resort ini
terletak 50 menit dari airport Tanjung Pandan
dan memiliki luas sekitar 45 hektar yang
dikelilingi oleh hutan alami, serta memiliki
private beach dengan pemandangan laut yang
fantastis.
Terdapat sepuluh vila yang dapat Anda
pilih di Arumdalu Private Resort, semua vila
ini telah dilengkapi dengan private pool dan
gazebo untuk menambah kenyamanan Anda
pada saat berlibur. Semua desain bangunan
yang ada di tempat ini terinspirasi dari seni

Arumdalu P r i va te R e s o r t d i p e r u n t u k k a n b a g i A n d a ya n g i n g i n m e ncari
sebuah tem p a t ya n g te n a n g d a n m e n ya t u d e n g a n a l a m s e k i ta r.
ATAS, KIRI

kontemporer Indonesia. Untuk interior,
Arumdalu Private Resort hadir dengan
sentuhan earth tones, sehingga Anda dapat
merasakan suasana yang nyaman dan elegan
disaat bersamaan.
Ada berbagai fasilitas menarik yang dapat
Anda temui di tempat ini sebut saja “Rumah
Pintar” Batik workshop. Tempat ini terbuka
untuk publik, dimana Anda dapat belajar
bagaimana membuat sebuah batik. Di sini
Anda dapat belajar bagaimana membuat pola
Aramdalu Keremunting Batik. Pola ini dibuat
khusus oleh salah satu desainer ternama
asal Solo, untuk memastikan bahwa pola
batik asal Indonesia tidak hanya indah namun
tetap memiliki sebuah filosofi. Jangan lupa
juga untuk mengunjungi Sahang Beachfront
Cafe and Resto yang menyajikan ragam menu
lezat untuk memanjankan lidah Anda dan
keluarga. Tidak hanya itu, Arumdalu Private
Resor juga menghadirkan tempat pernikahan
yang fantastis, dimana Anda bisa merayakan
pernikahan Anda dengan pemandangan
pantai Pulau Belitung yang eksotis.

Rosella Sorbet yang
merupakan salah satu
menu yang ditawarkan
oleh Arumdalu Private
Resort.
ATAS

Interior kamar tidur yang
hadir dengan warna earth
tones.
KIRI

Terdapat private pool yang
dihadirkan pada Arumdalu
Private Resort.
BAWAH, KIRI

Terdapat private beach
yang disediakan oleh
Arumdalu Private Resort
kepada para
pengunjungnya.
(SEBELAH)
BAWAH

Salah satu sudut ekterior
yang ada pada Arumdalu
Private Resort.
ATAS

Menu Rama & Shinta yang
mampu memanjakan lidah
Anda.

ARUM DA LU P R IVAT E R E S O RT
J L N . A R U M DA LU , D E S A B ATU LUBANG,
M E M B A LO N G , TA N J U N G PANDAN,
K EPUL A UA N B A N G K A B E LIT UNG
W W W. A R U M DA LU B E L I T U N G.COM /
WW W. I NSP IR IN G IN D ON E S IA.CO M
teks FERNANDO CHRISTIANUS foto DOK. ARUMDALU PRIVATE RESORT
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MIELE SPECIAL

THE NEW
GENERATION
Miele meluncurkan oven dengan teknologi mutakhir, steam oven
dan microwaves , serta mesin kopi. Rangkaian ini hadir dengan
estetika desain yang menonjol.

Special Touch

Proses pembuatan yang memakan
waktu selama lima tahun membuat
Generation 6000 ini menjadi
kemajuan yang paling signifikan
dari produsen peralatan rumah
tangga premium Jerman, Miele.
Memakai moto ‘Design for Life’,
Miele ingin mengintegrasikan
dapur dan ruang tamu sebagai
kesatuan desain. “Ruang tamu
dan dapur ‘hidup’ bersama,
sehingga desainnya sangat penting.
Sebagian orang bahkan tidak
menganggapnya dapur karena
lebih sering digunakan untuk
berkumpul. Saya berpendapat,
dapur merupakan ruang yang
paling sering digunakan, baik
untuk memasak, berkumpul
dengan keluarga, maupun
teman,” ungkap Dr. Markus
Miele, Co-Proprietor dan Joint
Managing Director Miele & Cie.
Dasar itu membuat Miele
menciptakan Gen 6000, rangkaian
peralatan dapur yang tersedia
dalam warna baru, seperti Brilliant
White, Obsidian Black, dan Mink.
Gen 6000 terintegrasi dengan M

18

Touch, fitur display layar sentuh yang
memudahkan penggunaan perangkat.
Oven Miele H Gen 6000
dilengkapi dengan fungsi Moisture
Plus yang akan menunjukkan
program-program, generator uap
panas konvensional, dan mode
memanggang kue secara intensif.
Oven ini juga hadir dengan inovasi
baru yang memungkinkan rak untuk
tetap berada di dalam oven selama
proses pembersihan, serta teknologi
MultiSteam yang mengantarkan
panas secara cepat dan merata.
Mesin kopi Gen 6000 dilengkapi
dengan sensor yang dapat
menyesuaikan ukuran cangkir
secara otomatis, serta fitur
inovatif, yakni mempersiapkan dua
varietas kopi secara bersamaan
hanya dengan satu tombol.
Gen 6000 oleh Miele memiliki
desain elegan dan inovasi yang
luar biasa, serta memberikan hasil
sajian terbaik. Gen 6000 ini juga
berhasil memperkuat filosofi desainn
dan membuat Miele menempati
posisi terdepan sebagai pemasok
peralatan rumah tangga.

Ingin membuat double cappuccino
hanya dengan satu tombol, menemukan
menu pada program MasterChef secara
otomatis dan mewujudkannya dengan
Oven Combi-Steam dalam sekejap
atau memilih mode pembuatan dan
suhu hanya dalam beberapa langkah
sederhana? Miele punya jawabannya.
Semua kemudahan ini bisa Anda
nikmati dengan fitur M Touch. Sebuah
panel kontrol dengan tampilan
cemerlang ini akan memudahkan
Anda bertransisi dari satu alat ke alat
lainnya. Pekerjaan di dapur tentu akan
lebih menyenangkan berkat M Touch.

Combi Steam and Microwave
Salah satu inovasi dari Gen 6000
yang tak boleh Anda lewatkan
adalah DGM 6800 Steam Oven with
Microwave. Produk ini merupakan
solusi ideal bagi Anda yang
membutuhkan perangkat memasak
serbaguna, yang menggabungkan
fungsi kenyamanan microwave
dan kualitas hasil masakan
terbaik dari sebuah steam oven.
Seri 40L Miele DGM 6800 Steam
Oven with Microwave menggunakan
teknologi MultiSteam yang ada pada
semua seri oven Miele lainnya.
Oven ini memiliki lebih dari 150
program otomatis yang dapat
dengan mudah diakses melalui M
Touch, display resolusi tinggi TFT
dan memiliki fungsi pencarian –
cukup mengetik B pada keyboard
virtual untuk ‘Beef ’ dan layar akan
menampilkan semua program yang
sesuai. Hanya dengan sentuhan jari,
Anda juga dapat mengakses pilihan
menu yang muncul pada layar.
Microwave ini memiliki
keunggulan tujuh tingkat
daya (80-1000W), termasuk
program QuickStart, fungsi
memanaskan, mencairkan,
menghangatkan, dan program
otomatis untuk membuat popcorn.
Keunggulan lainnya, perkakas
ini akan menginformasikan
Anda kapan waktu yang tepat
untuk memasukkan masakan
ke dalam steam oven sehingga
matang sempurna bersamaan
dengan masakan lainnya.
Tersedia dalam rangkaian
Miele Pureline dan hadir dalam
varian CleanSteel, Obsidian Black,
Brilliant White, dan Truffle Brown,

Miele DGM 6800 juga dilengkapi kontainer
memasak bermaterial stainless steel , rak
kawat, nampan kaca, dua tablet de-scaling,
dan buku resep memasak dengan steam.
Kompartemennya yang luas juga membuat
Anda bisa memasak dalam jumlah yang banyak
sehingga menghemat waktu dan energi.
Dengan ragam pilihan warna dan
desain dari generasi ini, Miele telah
menciptakan rangkaian peralatan yang
akan mengintegrasikan fungsi dapur dan
gaya hidup modern pada hunian Anda.

Miele Generation 6000 tersedia di showroom Miele
Jln. KH Wahid Hasyim 96A, Jakarta Pusat, tel: 021 3190 2211 www.miele.com.

teks EPRICILIA HANDINATA foto DOK. MIELE
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NOW
KIRI

Salah satu sudut
showroom dari
Rumah Jayaboard.
BAWAH

Produk-produk
Jayaboard yang
dipamerkan pada
salah satu sudut area
di showroom.
PALING BAWAH

Area ruang tunggu
bagi para tamu yang
datang ke Rumah
Jayaboard.

RUMAH JAYABOARD
FORESTA BUSINESS LOFT
1 UNIT 3, JALAN BSD RAYA
UTAMA - BSD CITY,
TLP: 021 - 797 7777
EMAIL: KLIK.JAYABOARD@
USGBORAL.COM

NEW
SHOP

RUMAH
JAYABOARD
Jayaboard adalah market leader produk papan gipsum di Indonesia
dan diproduksi pertama kali di pabrik mereka di kawasan Gresik pada
tahun 1994. Saat ini Jayaboard masih mendapatkan kepercayaan dari
konsumen sebagai papan gipsum pertama dan terbaik di Indonesia.
Sejak tahun 2014 Jayaboard resmi dimiliki oleh joint venture antara
USG yang merupakan perusahaan gipsum pertama berteknologi tinggi
di dunia asal Amerika Serikat, dengan BORAL perusahaan building
material terbesar Australia yang telah menguasai market Asia Pasifik.
Saat ini USG Boral memiliki cabang dari Sabang sampai Merauke
dengan distributor yang tersebar dan didukung oleh dua pabriknya yang
berlokasi di Cilegon, Banten dan Gresik, Jawa Timur yang memproduksi
secara domestik dan import products.
Rumah Jayaboard yang bertempat di daerah BSD City ini memiliki
luas sekitar 715 m2. Di showroom ini, Anda dapat dapat melihat,
menyentuh, dan merasakan sendiri kualitas, fungsi, dan estetika produkproduk yang telah diaplikasikan dalam desain ruang. Sebutlah saja
penggunaan Jayabell di ruang meeting yang berfungsi secara akustik
sehingga suara tidak pecah, keunggulan penggunaan produk drywall di
hotel room dengan wall lamp yang terpasang rapi, pemasangan material
ceiling dalam permainan desain yang lebih fantastik ruang kerja di
kantor ataupun reception area, dan lain-lain.
Jayaboard juga memiliki sebuah produk unggulan yang diberi nama
Jayaboard SHEETROCK, dimana produk ini telah dilengkapi dengan tiga
inovasi teknologi terkini yaitu Core Structure, Core Bubble Structure, dan
Cyrstal Structure. Nantinya ada empat keuntungan yang bisa dirasakan
oleh konsumen ketika menggunakan produk Jayaboard SHEETROCK di
antaranya yaitu, stronger edge hardness (kekuatan tepi papan gypsum),
sag defying strength (performa lendut yang sangat minimal), core
consistency (inti gypsum yang konsisten), dan lighter (lebih ringan).
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teks FERNANDO CHRISTIANUS
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Mengapa Anda memilih material furnitur
dari bagian badan pesawat?
Saya menemukan banyak kesenangan ketika
bekerja di bidang kreatif terutama di bidang
handcrafted. Dunia ini sangat menarik
karena saya membuat sebuah furnitur
dari material pesawat. Ketika masih anakanak, saya selalu terpukau ketika melihat
bagian badan pesawat dari dalam jendela
penumpang. Selain itu material ini bisa
dikatakan sebagai lambang semangat akan
sebuah petualangan yang menyenangkan
dari masa kecil saya hingga saat ini.
Pengalaman dan perasaan inilah yang ingin
saya hadirkan ke dalam hunian Anda.
Apakah Anda tipe orang yang perfectionist
ketika sedang bekerja?
Semua orang yang bekerja dengan saya
tahu, bahwa saya menetapkan standar
yang tinggi dan masih tetap melakukan
pengawasan penuh ketika produksi. Saya
bukan tipe orang yang suka menyalahi orang
lain ketika ada suatu kesalahan. Bagi saya
sangat penting untuk selalu melihat sejauh
apa upaya dan usaha Anda terlebih dahulu.

PEOPLE

PHILLIP
JUSUF JAUW
PEMILIK DARI PHILLIP
JUSUF DESIGN

Banyak pihak tidak mengira bahwa pria yang
pernah mengenyam pendidikan di bidang
kedokteran ini memiliki ketertarikan dan
kekagumannya di dunia interior semenjak ia
masih anak-anak. Kegemarannya di bidang
travelling dijadikannya sebagai sumber
inspirasi ketika ia menciptakan sebuah
furnitur. Dengan menggunakan material dari
badan pesawat, Phillip Jusuf Jauw menjadi
sebuah topik hangat untuk diperbincangkan
di dunia interior.

Menurut Anda, apakah pasar di Indonesia
sudah siap dengan produk yang Anda
buat?
Saya merupakan orang yang lebih memilih
kualitas daripada kuantitas. Maka dari itu
saya selalu ingin mengenal calon pembeli
terlebih dahulu, mengetahui visi dan misi
mereka ketika ingin membeli produk saya.
Ini saya lakukan untuk memastikan bahwa
produk-produk ini dibeli oleh orang yang
tepat. Kami tidak hanya menjual sebuah
produk, namun Anda akan mendapatkan
sebuah karya seni. Dimana nantinya para
pembeli akan mendapatkan sertifikat
mengenai latar belakang pesawat yang
digunakan pada produk yang mereka beli.
Pengalaman baru apa yang Anda dapatkan
setelah mendalami bisnis ini?
Saya mulai menyadari bahwa para
pengrajin lokal memiliki kemampuan dan
bakat alami yang sangat bagus. Mereka
juga tidak sungkan untuk mencoba hal
baru. Pihak-pihak seperti inilah yang
selalu saya ingin ajak untuk bekerja sama.
Dimana saya bisa melakukan sesuatu yang
saya sukai dan mendapatkan ilmu-ilmu
baru setiap harinya.

KANAN

Salah satu karya
furnitur Phillip Jusuf
yang terbuat dari
material pesawat.

ANDA DAPAT MELIHAT PRO D U K T E R B A R U D A R I
P H ILLIP JU S U F D E S IGN D I W W W . I N STAGRAM .
C OM/P H ILLIP JU S U F D AN W W W . PHI LLI PJ USUF.
C OM
teks FERNANDO CHRISTIANUS fotografi CHADZIO PORTRAIT
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OBJECT OF DESIRE
Smeg F ab fridge

BIO
Dengan kurva lembut, tangan
kaku, dan badan berwarna,
kulkas Fab dirancang untuk
membangkitkan getaran
tahun 1950-an. Diluncurkan
pada tahun 1990-an oleh
merek Italia, Smeg, kulkas
ini dijuluki peralatan rumah
tangga yang berhasil
menggabungkan fashion
dan fungsi sebuah lemari es.
Kulkas Fab terus diproduksi
di Italia hingga saat ini.

Smeg mulai di
industri enamel
dan logam sejak
tahun 1948.
Smeg merupakan
singkatan dari
Smalterie
Mettalurgiche
Emaliane Guastalla
atau “Guastalla
Emilia Enamel
Works”.

Kulkas Fab tersedia
dalam versi handle
di kanan maupun
kiri, serta model
satu dan dua pintu.

TRIVIA
Turut serta dalam upaya
menjaga lingkungan, semua
kulkas Smeg dikemas
menggunakan material nonpolusi dan dapat didaur ulang.
Smeg juga telah mendapat
prestasi dan penghargaan
atas efisiensi produk mereka
oleh Badan Lingkungan Hidup
Nasional.

Smeg telah
berkolaborasi dengan
banyak merek fashion
dan desain setelah
meliris kulkas edisi
terbatasnya, seperti
kolaborasi kulkas
berlapis denim dengan
Italia Independent dan
kulkas bermotif garis
dengan Paul Smith.
Pada gambar adalah
model Union Jack.
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Kulkas Fab pernah muncul di
layar televisi dan layar lebar!
Pada tahun 2011, kulkas
ini ditampilkan pada film
Transformers: Dark of the
Moon. Kulkas ini juga tampil
di program populer BBC, The
Great British Bake Off. (eh)

teks ELIZA HAMIZAH foto APS LIFESTYLE

CHECK
OUT

ANGKASA
Bagi Anda yang sedang berkunjung ke negara
Jepang, tidak ada salahnya untuk singgah ke
Angkasa yang terletak di kawasan Shibuyaku, Tokyo. Nama Angkasa berasal dari
bahasa sansekerta yang banyak digunakan
di literatur Indonesia kuno. Selain memiliki
makna sejarah yang tinggi kata angkasa juga
memberikan gambaran bahwa Indonesia
dan dunia terhubung melalui angkasa. Oleh
karena itu nama ini dipilih sebagai gambaran
maupun harapan bahwa suatu saat restoran
Angkasa dapat menjadi penghubung
Indonesia dan mampu memperkenalkan
budaya Indonesia ke berbagai negara,
terutama di Jepang.
Konsep dari Angkasa sendiri adalah fine
dining dan lounge. Angkasa menyediakan
suasana yang nyaman untuk sekedar makan
malam bersama teman, keluarga, maupun
kegiatan bisnis seperti meeting atau acara
tahunan perusahaan. Tema Interior Angkasa
mengacu pada budaya keraton solo. Oleh
karenanya Anda dapat melihat berbagai
lukisan atau ukiran khas Indonesia yang
menjadi pelengkap interior. Sebagai contoh
lukisan dengan tema wayang dan cermin
dengan ukiran khas jepara. kami juga
menggunakan bunga anggrek yang dikenal
luas masyarakat Indonesia sebagai pelengkap
dekorasi di setiap meja Angkasa.
Untuk urusan menu, Angkasa mencoba
menciptakan berbagai variasi menu dengan
mengkombinasikan resep Indonesia yang
dipadukan dengan bahan makanan yang
terdapat di Jepang. Sebut saja menu Nasi
Goreng Wagyu yang memadukan Wagyu
khas Jepang, Ikan Bakar Dabu-Dabu yang
dihadirkan Angkasa juga telah menjadi menu
primadona bagi para pengunjung yang datang
ke tempat ini.

ATAS & KIRI,
BAWAH

Salah satu sudut di
Angkasa.
KIRI

Nasi Goreng Wagyu yang
menjadi menu favorit di
Angkasa.

B1 , M AT SU M OTO B U IL D IN G 1-111 , E B I S U M I N A M I , S H I B U YA-KU,
TO K YO 1 5 0 - 0 0 2 2 , J E PA N G .
teks FERNANDO CHRISTIANUS foto DOK. ANGKASA
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our
picks

Happy
Vintage
Jakarta Vintage
meluncurkan koleksi
tableware yang diberi
nama Mary & Teddy.
Warna-warna yang
dihadirkan pada koleksi
ini cenderung hadir
dengan warna pastel
biru, hijau, lime, dan
salem yang merupakan
color trend 2016. Produk
ini yang dijual terbatas
ini merupakan hasil
kolaborasi antara Jakarta
Vintage dan Sango.

gold
A NDA DAPAT MEMBELI
PR O DU K INI DI
SHOWROOM J AK ARTA
V INTAGE.

Born As A
Masterpiece

platinum

Edward Barber dan Jay
Osgerby memiliki filosofi
khusus dalam merancang
Axor One, mereka
berfokus pada desain
yang dapat berinteraksi.
Di sini, desain ditentukan
oleh bagaimana pengguna
berinteraksi dengan produk,
menjadikan Axor One
merupakan sistem kontrol
perlengkapan mandi yang
benar-benar intuitif.

Large
Lampshade
Percantik hunian Anda
dengan menutupi lampu
Anda dengan kain cantik
ini. Penutup kap lampu
custom ini tersedia
dalam tiga pilihan warna
dan desain klasik, seperti
Daffodils, Spring, dan
Hydrangea. Anda dapat
memilih ukuran yang pas
dengan standing lamp
atau lampu gantung
karena penutup kap
ini hadir dalam empat
ukuran berbeda.

KU NJU NGI WWW.
E MMAH ARD IC KE R.
C OM U NTUK MENDAPAT
INF ORMAS I LAINNYA.
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INFO R M A S I L E B I H
LE N GKA P D A P A T
KU N J UN GI SHOWROOM
WIS M A SEHATI .

Linear
Lighting
Nemo melanjutkan inovasinya
dengan elemen arsitektur
garis yang jelas dan bersih,
kegunaan lampu LED sebagai
sumber pencahayaan tetap
terjaga meskipun dibalut
dengan arsitektural canggih.
Bila Anda ingin nuansa
pencahayaan berbeda Anda
dapat berkreasi dengan
produk Nemo ini.

INF ORMAS I LE BIH L EN G K A P
D AP AT D ITE MUK AN D I
WWW.NE MOLIGH TIN G. CO M .

Key Of Success
Flou menghadirkan sebuah tempat tidur
IKO yang melambangkan kesederhanaan,
harmoni dan kombinasi seimbang
dengan beragam material. Nama IKO
sendiri mengisyaratkan sebuah rayuan
oriental, suasana harmonis dan elegan.
Menggabungkan besi dan bahan-bahan
mewah, seperti menyembunyikan nikel
dan emas di dalamnya, yang merupakan
resep untuk meraih kesuksesan.

silver
INFORMASI LEBIH
LE NGKAP DAPAT
D ITE MUK AN WWW.
F LOU .C OM.

Sophisticated Style
Dalam rangka memperingati mother's day,
Rimowa kembali menghadirkan koleksi
terbarunya untuk para pecinta travelling.
Topas Titanium Cabin Multiwheel® hadir
dengan desain elegan dan kesan yang
simple, sehingga sangat pas untuk
menemani Anda ketika sedang melakukan
perjalanan bisnis atau liburan untuk jangka
waktu yang singkat.

A ND A D AP AT ME MBE LI P ROD U K I N I D I
SHOWROOM RIMOWA YANG TE R D E K A T
D E NGAN KOTA A NDA.

teks FERNANDO CHRISTIANUS, EPRICILIA HANDINATA & ERFAN DODY
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trend

Bluebellgrey
Christine Rug
Desain cat air signature
bluebellgrey diubah menjadi koleksi
karpet baru yang cantik. Lukisan
abstrak dalam warna-warna cerah
oleh seniman dan desainer tekstil
Skotlandia, Fiona Douglas ini
menjadi corak utama pada karpet
dari Kelaty. Karpet bluebellgrey
ini dihadirkan untuk mereka yang
mencari sesuatu yang unik dan tidak
biasa untuk huniannya.
P RO DU K L A IN D A R I K ELATY DAPAT
DI L I H A T D I WWW. K E L A TY.CO M.

Picnic Wicker
Baskets
Satara kembali menghadirkan
keranjang piknik yang terbuat dari
anyaman rotan. Keranjang yang
dirancang untuk membawa bekal
piknik ini juga dapat menjadi hadiah
yang sempurna untuk kerabat
Anda. Tidak hanya satu, keranjang
yang dihadirkan Satara hadir dalam
berbagai bentuk dan ukuran.

Egg Chair
Kursi Egg karya Arne Jacobsen direproduksi
oleh Fritz Hansen dengan standar tinggi dan
tersedia dalam material kasmir, kulit Italia dan
wol. Untuk Anda yang memiliki rumah bertema
minimalis maupun berani, Anda dapat memilih
kursi yang telah muncul lebih dari 50 tahun ini
karena kursi hadir dalam ragam varian warna
terang dan netral, seperti hitam, abu-abu,
merah, merah muda, oranye, dan hijau.

KE L E N G K A P A N V A R I A N WARNA LAINNYA DAPAT
DI L I H A T D I RE P UB LIC OF FR IT Z HANSEN,
PA CI F IC PL A C E 2 N D FLO O R , J L . J END SUDIRMAN
KA V . 5 2 - 5 3 , J A K A R T A .
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BACA INF O R M A S I
LENGKAP N Y A D I
WWW.S A TARA. CO M . AU.

Exclusive
Environment
Lampu seri Gadora TE S5 in
menggabungkan karya seni Murano dan
kecanggihan desain Evy Style. Gadora
menggambarkan keanggunan dari
gelombang dengan kerangka paralel dan
kap lampu organza yang hadir dengan
warna lembut. Keunikan harmonis estetika
dari lampu ini akan menghadirkan nuansa
ekslusif nan elegan bagi hunian Anda.

UNTUK MELIHAT KOLEKSIN Y A
KU NJ U NGI WWW.LU C IITALIAN E. CO M .

Fire Table
Meja Elevated Halo 36” yang
hadir dengan lubang api adalah
interpretasi modern dari api
unggun primordial. Dibuat
handmade dari material konkret,
bagian lubang api merupakan
cekungan indah seperti karya
seni. Meja ini memiliki ketinggian
setara coffee table sehingga
dapat digunakan untuk bersantai
sembari menikmati kehangatan
suasana.

DAPAT
DIPESAN
DI S OLUS
DECO R , WWW.
SO L USDECO R .
CO M.

Tribu Nomad
Koleksi terbaru Go Modern Furniture yang
merupakan rancangan desainer Italia,
Monica Armani ini terdiri dari pouf, bangku,
dan side table outdoor. Koleksi furnitur ini
memakai material kayu lapis dan cushions
tahan air yang memiliki saluran drainase
khusus. Tersedia dalam tiga ukuran dan
berbagai pilihan kain pelapis

TERSEDIA
DI WWW.
GO M O D ERN .
CO . UK .
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Gold Coin in
Black
Gold Coin Sunnyboy merupakan
koleksi bean bag terbaru dari
brand Australia, LiFE! Kursi
santai dengan desainnya yang
cantik sangat sempurna untuk
bersantai di dalam ruangan,
sembari membaca buku atau
menonton film favorit Anda.
Keunggulan lainnya, kain
pelapis bean bag ini sangat
mudah dibersihkan.
KE T E R A N G A N L A I NNYA
D A P A T A N D A L I H AT DI
W WW. LIF E L IV E IT UP.CO M.AU.

Urban Chic Large
Open Bookcase
Rak buku kontemporer ini dibuat
menggunakan kayu reklamasi yang
didapat dari bangunan tua di India Selatan.
Kayu tua yang digunakan umumnya sudah
berusia antara 50-150 tahun dan dirakit
oleh perajin terampil sehingga menjadi
rak buku besar yang menarik. Bingkai rak
memakai material baja sehingga akan kuat
menampung buku-buku Anda.

Solutions World
Perusahaan perangkat elektronik, PT Schneider Electric
Indonesia berkomitmen mendukung upaya pemerintah
Indonesia untuk melakukan penghematan energi. Hal
tersebut tercermin dari produk-produk terbaru Schneider
Electric yang berkonsep Internet of Thing (IoT). “Sudah
saatnya kita melakukan revolusi dalam pengelolaan energi
yang efisien dengan memanfaatkan teknologi IoT yang saat
ini sedang menjadi fenomena internasional,” kata Riyanto
Mashan, Country President PT Schneider Indonesia.
Industri IoT merupakan sebuah konsep perluasan
manfaat dari konektivitas internet yang bekerja pada
sebuah sistem yang cerdas dan memberikan banyak
manfaat bagi penggunanya. Beberapa manfaat aplikasi
IoT dalam kelistrikan menurut Riyanto adalah dapat
meningkatkan efisiensi, meminimalisasikan dampak
lingkungan, keamanan dan manajemen kerja yang lebih
baik. PT Schneider Electric dikatakannya menjadi pelopor
penggunaan teknologi ini untuk bidang kelistrikan.
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TE R S E D I A D I
DE S I G N E R
FU R N I T U R E
LTD , D ESI GN ER.
FURN I TURE/ .

GET MORE OUT OF
INDONESIA

I N O U R D I G I TA L I SS U E

Now available at

NOW

Grey Knit
April and the Bear meluncurkan
koleksi musim semi tahun ini,
yakni sebuah bangku dengan
warna lembut abu-abu. Berkaki
tiga, bangku ini diberikan sentuhan
warna abu-abu yang dirajut
pada pelapis kursi sehingga
menampilkan kesan segar, modern,
dan nyaman untuk hunian.
INF ORMAS I LE B IH LENGKAP DAP A T
D ILIH AT D I WWW.AP RILAND TH EBEAR. CO M .

Rainforest Pineapple
Coral
Hadirkan nuansa iklim tropis di hunian Anda melalui
pajangan eksotis dengan warna dan pola alam ini.
Terinspirasi dari hutan, pola yang dihadirkan termasuk
motif bulu halus, pohon palem berwarna biru cerah, buah
nanas, dan flamingo. Pajang di ruang tamu dan dapatkan
kesempurnaan transformasi tropis pada ruang Anda.

I NFORMASI
LE BIH LANJ UT
DAPAT DILIHAT
D I WWW.
D IRE C TB LIND S .
C O.U K.

Wooden Creations
Sebagai orang tua, mainan yang aman tentu
menjadi pilihan untuk diberikan pada anakanak. Anda salah satu orang tua yang mencari
mainan? Mainan lucu buatan tangan perajin
dari Sri Lanka ini bisa menjadi pertimbangan.
Bermaterial kayu sustainable dan dicat
dengan cat non-toxic. Warna-warna cantik
dan kayunya juga bisa membuat anak Anda
bermain sambil berimajinasi dan berkreasi.

P ROD U K INI D ID IS TRI B U S I OLE H S TAND S E VE N D A N
D AP AT D IB E LI ME LALU I WWW.S TAND S E VE N. CO M .
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INDOBUILDTECH
EXPO 2016
6-10 April 2016
Grand City Expo, Surabaya

Indobuildtech Expo, sebuah pameran
bahan bangunan dan teknologi
yang hadir sejak tahun 2005 di
Surabaya, akan kembali hadir pada
6-10 April mendatang di Grand City
Convex, Surabaya. Penyelenggaraan
Indobuildtech merupakan bentuk
komitmen dukungan para pelaku
industri material bangunan terhadap
pelaksanaan program pembangunan
nasional secara merata dan menyeluruh
yang fokus pada proses revitalisasi
dan ekspansi fasilitas bangunan dan
infrastruktur. Pameran ini diharapkan
juga dapat menjawab berbagai
kebutuhan dan harapan konsumen
perusahaan, profesional maupun
perorangan yang dapat mendorong
gerak majunya industri konstruksi, jasa
arsitektur dan sektor-sektor terkait
lainnya di Indonesia.

INACRAFT 2016
20-24 April 2016
Jakarta Convention Center
www.inacraft.co.id

Small Office Home Office
PT Agung Podomoro Land Tbk.
melalui anak usahanya PT Cipta
Pesona Karya, menggelar prosesi
topping off proyek mixed-use SOHO
Pancoran, Jakarta Selatan baru-baru
ini. Proyek tersebut menawarkan
unit properti yang bisa dimanfaatkan
sebagai hunian dan kantor.
Konsepnya menyerupai ruko (rumah
toko) yang bernaung dalam bangunan
vertikal. Berbeda dengan ruko, SOHO
tampil lebih elegan dan profesional

dengan fasilitas yang setara dengan
gedung perkantoran konvensional.
Vice President Director Agung
Podomoro Land, Veri Y. Setiady
menjelaskan, dari sisi konsep, SOHO
Pancoran merupakan jawaban atas
kebutuhan residensial bagi para
profesional yang sangat menghargai
waktu dan fokus bekerja di tempat
tinggalnya. Konsep Small Office
Home Office ini, imbuhnya, sangat
diminati di negara maju.

teks EPRICILIA HANDINATA

Asosiasi Eksportir dan Produsen
Handicraft Indonesia (ASEPHI)
bekerja sama dengan PT. Mediatama
Binakreasi menyelenggarakan The
18th Jakarta International Handicraft
Trade Fair (INACRAFT 2016) di Jakarta
Convention Center pada 20-24 April
2016. Melalui ajang ini, diharapkan
dapat meningkatkan kualitas handicraft
Indonesia guna menyongsong
masyarakat ekonomi ASEAN. INACRAFT
ke-18 hadir dengan mengusung
kekayaan warisan budaya salah satu
daerah Indonesia di Bagian Barat, yakni
Sumatera Barat dengan mengangkat
tema: The Splendor of Minangkabau.
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FAB FINDS

LARGER
T HAN LI FE
Bayangkan jika tubuh Anda yang berukuran
seperti semut sedang menavigasi rumah, mulai
dari peralatan makan, perkakas, hingga alat tulis.
Anda akan merasa seperti megastructures !

SPREAD THE JOY
Berbagai ketinggian “podium” mulai
dari cake stand pastel hingga tempat
lilin Kristal membuat tampilan indah
untuk selebrasi spesial.
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T H E D A I LY G R I N D
Material logam dari alat tulis menghadirkan
tampilan mengkilap pada lantai bernuansa pabrik.

DARI KIRI

Rautan pensil Suck UK Clockwork, dari The Wright Gift.
Timer silver stainless, dari Crate & Barrel.
Perforator hitam kromium El Casco, dari The Wright Gift.
SEBELAH, DARI KIRI

Piring kue vintage berwarna putih dan penutup kaca, keduanya dari Robinsons.
Tempat lilin kristal Tall dan Xtra-small, keduanya dari Taylor B Lighting Gallery.
Cake stand berwarna kuning dan merah muda pastel Bead, keduanya dari Robinsons.

33

HUSTLE AND BUSTLE
Bentuk-bentuk monolitik dari peralatan dapur menjadi pemandangan
arsitektur yang memukau, membuat Anda seakan berada di pusat kota.
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DARI KIRI

Wadah garam dan merica berlapis kromium dan stoples madu dari kaca
dengan sendok kayu Beehive, keduanya dari Crate & Barrel.
Wadah cokelat bubuk oleh Tala, wadah gula oleh Tala,
dan wadah garam dan merica DOR berwarna emas, semuanya dari Robinsons.
SEBELAH, DARI KIRI

Wadah merica Lighthouse, dari Crate & Barrel.
Wadah tepung Baker standar oleh Rayware dan gelas ukur Cooks oleh Tala, keduanya dari Robinsons.
(eh)
Wadah biru dan putih Car 60, dari The Wright Gift.

teks DOMENICA TAN fotografi VERNON WONG art direction KAFFY TAN
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MAISON
AND
OBJET
SINGAPORE

2016
ExclusivE
from
siNGAPorE
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Gegap gempita Maison & Objet Paris
tentu masih terasa segar di dalam
ingatan. Namun bukanlah Maison &
Objet apabila tidak menyiapkan kejutan
besar juga untuk para pecintanya di
kawasan Asia. Maka dari itu tepat pada
tanggal 8 -11 Maret 2016, Maison &
Objet Asia untuk ketiga kalinya hadir di
Singapura untuk menyapa para pecinta
dunia interior di kawasan Asia. Ajang
ini menjadi pusat perhatian bagi para
pecinta dunia interior tidak hanya yang
berasal dari Singapura saja, melainkan
dari berbagai negara di belahan Asia
lainnya. Sebut saja dari Indonesia,
Thailand, Filipina, Korea bahkan Dubai.
Ajang yang mampu mendatangkan 7.179
pengunjung ini mampu menghadirkan
berbagai brand ternama yang berasal
dari berbagai belahan dunia. Tim Home
& Decor Indonesia turut hadir secara
langsung di dalam gegap gempita
Maison & Objet Asia yang diadakan di
Marina Bay Sands Expo, maka dari itu
kami telah memilih brand-brand furnitur
atau aksesori terbaik di ajang ini sebagai
bahan referensi Anda.
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DOWEL JONES
Brand yang berasal dari
Australia ini mampu
menciptakan ragam koleksi
furnitur dan aksesori
yang unik yang dapat
mempercantik interior di
dalam hunian Anda.

GINGER AND
JAGGER
Side table Ananaz hadir
dengan pola geometris
tridimensional yang
dipadukan dengan
material marmer,
sehingga produk ini
terlihat sangat berbeda
dan menarik untuk
ditempatkan di dalam
ruang tamu atau ruang
kerja Anda.

www.doweljones.com

www.gingerandjagger.com

Tim Ber

MUNNA
Sofa Sophia memiliki
desain bentuk kaki yang
menyerupai sepatu hak
tinggi dengan material
dari logam berstruktur,
kayu birch solid, dan
dipadukan dengan
bantalan kursi yang
nyaman sehingga produk
ini terlihat memiliki daya
tarik tersendiri.
www.munnadesign.com
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MAIORI
Didirikan pada tahun 1989, MAIORI selalu setia menghadirkan
berbagai produk furnitur outdoor dan pencahayaan matahari
yang serba guna, inovatif, dan user friendly. Filosofi yang
mereka tawarkan dalam setiap desain adalah untuk
berinovasi dalam memadukan unsur tradisional dan teknologi
sehingga menghasilkan produk yang berkualitas namun
tetap mempertahankan detail-detailnya. MAIORI tidak hanya
menghasilkan furnitur, tetapi juga memiliki koleksi di bagian
pencahayaan dan aksesori yang menarik untuk hunian Anda.
www.maiorifurniture.com

La Lampe

La Lampe

A 6000 Series
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PALAZZO
MORELLI
Ini merupakan sebuah
perusahaan Italia yang
berada di bawah naungan
Umbrian. Perusahaan ini
telah dikenal luas berkat
keunggulan mereka dalam
merancang dan membangun
hunian, hotel, maupun
bangunan komersial
lainnya dengan cita rasa
yang berkelas. Brand ini
menawarkan sebuah produk
yang inovatif dari material
yang mereka gunakan sebut
saja marmer, kayu, ubin
keramik yang mengkilap,
mosaik yang artistik hingga
terra-cotta.
www.palazzomorelli.it

NEMO
Nemo selalu menghadirkan
sebuah pengembangan
yang solid dengan
elemen arsitektur linear
yang jelas dengan tetap
mengedepankan tampilan
yang konstan terhadap
modularitas. Tujuannya
untuk menjaga manfaat
dan fleksibilitas dari LED
untuk pengaplikasian di
dalam hunian maupun area
komersil seperti perhotelan.
www.nemolighting.com
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ROSELLE MONT CLAIR
Anda tidak akan menyangka bahwa
sebuah kerajinan tangan mampu
mengubah hunian Anda menjadi
lebih artistik. Maka dari itu Roselle
Mont Clair merupakan pilihan yang
tepat untuk ini. Brand ini merupakan
sebuah definisi akan sebuah gaya
substansi yang hadir dengan desain
elegan yang selalu mengikuti
perkembangan zaman. Produk ini
hadir dengan berbagai koleksi unik
dan berbagai pilihan material yang
dapat Anda pilih.
www.rosellemonclair.com

SERIP
Telah hadir sejak setengah
abad yang lalu, SERIP
hadir dengan ide bahwa
produk pencahayaan
haruslah unik. Sebagai
perusahaan asal Portugis,
SERIP menghasilkan
sebuah produk dengan
sentuhan karya seni yang
terinspirasi dari keindahan
alam. Produk – produk
dari SERIP akan tetap
terlihat mewah walaupun
ditempatkan di ruangan
yang memiliki tema yang
berbeda-beda.
www.serip.com.pt

FOXCAT DESIGN
Perusahaan baru saja dibentuk dua
tahun yang lalu dibawah label desain
Excellent Limited, sebuah trading
company yang sudah sangat terkenal di
kawasan Skandinavia. Produk dari Foxcat
diperuntukkan untuk lingkungan komersial
seperti hotel, restoran, dan resort.
Dengan memadukan teknologi terkini dan
sentuhan desain klasik, Foxcat Design
menghadirkan sebuah produk dekoratif
dan minimalis namun mewah untuk area
outdoor maupun indoor.
www.foxcatdesign.com
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CERAMICA VOGUE
Hadir sebagai brand yang dikhususkan
untuk memproduksi ubin lantai
sejak tahun 1979. Anda dapat
melihat berbagai koleksi yang tidak
hanya diperuntukkan untuk bagian
interior saja, Ceramica Vogue juga
menghadirkan koleksi-koleksi produk
mereka untuk eksterior hunian sebut
saja mate, glossy, shaded non-slip
(hadir dengan dua pilihan). Produk
dari Ceramica Vogue juga telah hadir
dengan tiga ukuran yang berbeda
nyaitu 20X20, 10X10, dan 5X5 cm.
www.ceramicavogue.com

TSE & TSE
Dirancang oleh Sigolène
Prébois dan Catherine Lévy
pada tahun 1995. Famished
and Thirsty Collection
merupakan koleksi yang
cukup diminati oleh para
khalayak dan selalu
mendapatkan pengembangan
dalam berbagai kesempatan.
Dibuat dari porselen, produkproduk ini hadir dengan
metode tradisional dalam
tahap pembuatannya dan
memadukannya dengan
desain modern.
www.tse-tse.com
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AN&ANGEL
Ini merupakan sebuah produk
yang menghasilkan berbagai
produk peralatan makan dengan
sentuhan seni yang tinggi
dan elegan. Kristal dan kaca
merupakan material utama yang
selalu digunakan pada produk
An&Angel. Perusahaan ini
didirikan pada tahun 2004 oleh
desainer Artis Nimanis, dimana
koleksi pertamanya diambil dari
tesis master-nya ketika berada
di Art Academy of Latvia. Sejak
saat itu, ia selalu bereksperimen
untuk memadukan desain dan
teknologi yang diaplikasiukan
pada mangkuk kaca dengan
perpaduan stainless steel atau
titanium, sehingga menciptakan
sebuah produk yang unik namun
berkualitas.

BULL & STEIN
Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2000 ini awalnya terletak di kota
San Paulo, Brazil yang kemudian memutuskan untuk memindahkannya
Bermarkas di kota Hamburg, Jerman. Semua produk yang dibuat
merupakan hasil handmade. Produk ini bisa ditempatkan untuk area
outdoor dan indoor. Perusahaan yang dinahkodai oleh Marcus Bull ini
telah mengirimkan produknya ke berbagai belahan dunia, sebut saja ke
Bali dimana MÉTIS Restaurant, Lounge & Gallery di kawasan Petitenget
menggunakannya sebagai dekorasi.
www.bullstein.com

www.anangel.glass

teks FERNANDO CHRISTIANUS
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DESAIN SHANGHAI 2016
CHINA’S BIGGEST
DESIGN SHOW
Maret lalu, negeri tirai bambu, China menjadi tujuan
para pencinta interior yang ingin menghadiri perhelatan
bergengsi dalam dunia desain, yakni Design Shanghai 2016.
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Sejak China menerapkan kebijakan keterbukaan
dan reformasi pada 1978, kota Shanghai terus
berkembang. Kini, Shanghai bertransformasi
menjadi salah satu pusat ekonomi dunia, pusat
perdagangan, dan perkapalan sekaligus menjadi
kota metropolis internasional yang modern.
Skala dan kecepatan transformasi ekonomi
membuat Shanghai menjadi lingkungan
sempurna untuk sektor kreatif, seperti desain
interior dan arsitektur. Untuk merayakannya,
Shanghai menghadirkan pagelaran desain kelas
dunia, Design Shanghai.
Design Shanghai merupakan ajang selebrasi
dan refleksi dari pasar industri kreatif yang
telah muncul dan dikembangkan di Shanghai,
China dalam beberapa tahun terakhir. Acara
yang disponsori oleh Jaguar Land Rover ini
mengungkap desain baru dan meluncurkan
ratusan produk yang belum pernah muncul
sebelumnya.
Pameran yang diadakan di Shanghai
Exhibition Centre dan berlangsung selama
4 hari, mulai dari 9-12 Maret 2016 ini diikuti

sekitar 300 peserta pameran dan berhasil
menghadirkan 42.000 pengunjung.
Brand desain ternama dunia, seperti
Cassina, Vitra, Moroso, Magis, HAY, Seletti,
Villeroy & Boch, Miele, ibride, Bang & Olufsen,
Serip, Artisans, Bolon, Meissen, Swarovski
dan banyak lainnya turut berpartisipasi dalam
pameran akbar ini bersama brand lokal
terkemuka, seperti Domus Aurea, Mexarts,
Frank Chou Design, Maxmarko, EY-products,
ZiniLife, Cloisonne Shi dan WUU.
Pameran ini dibagi dalam tiga aula
untuk menampilkan brand dan galeri desain
internasional, serta instalasi dan program acara
yang variatif, yaitu Collectible Design Hall,
Contemporary Design Hall, dan Classic Design
Hall.
CHINESE DESIGNERS
Design Shanghai menjadi pusat
perhatian yang dengan cepat
menarik desainer berbakat China.
Frank Chou, desainer berbasis di
Beijing menampilkan koleksinya
yang sudah terkenal secara
internasional ‘Oriental Series’ di
Contemporary Design Hall. Chen
Furong, co-founder WUU, yang
dianugerahi Design Shanghai & AD
China Emerging Chinese Designer
Award pada acara tahun lalu juga
hadir kembali sebagai peserta.
Nama-nama lokal lain seperti,
Mexmarts, Beyond Object, dan
Derek Chen, pendiri Maxmarko,
serta banyak desainer muda lainnya
akan turut meramaikan acara ini.
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Collectible Design Hall
Morgan Morris, pendiri perusahaan konsultan
berbasis di Paris-Beijing, Perfect Crossover
kembali ke ajang ini sebagai kurator dan direktur
Collectible Design Hall, yang memamerkan
desain edisi terbatas yang unik dari galeri desain
terbaik di seluruh dunia.
Sebagai sang direktur, Morgan menuturkan,
“Collectible Design Hall hadir kembali di Design
Shanghai untuk sekali lagi menampilkan
potongan desain terbaik. Minat terhadap desain
di China terus berkembang pesat, oleh karena itu
kami sangat senang dapat memberikan tempat
bagi desainer dan galeri lokal dan internasional
untuk memamerkan karyanya kepada para
profesional dan masyarakat. Kami juga sangat
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bangga dapat berkolaborasi
secara khusus dengan The
Salon Art + Design, New York.
Kolaborasi dengan platform ini
merupakan sebuah kehormatan
bagi kami dan dengan ini
kami juga ingin membangun
kerjasama desain internasional
antara dua kota yang paling
signifikan di dunia, Shanghai
dan New York.”
Tahun ini, Collectible Design
Hall dibagi menjadi tiga bagian
baru, yang menjadi cara unik
bagi para desainer menyajikan
karya-karyanya. Bagian
pertama menampilkan galeri
edisi terbatas. Bagian kedua
mempertemukan desain edisi
terbatas dengan arsitektur.
Bagian ketiga merupakan
ruang yang memamerkan karya
desainer interior terkemuka.
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Contemporary Design Hall
Menampilkan pilihan luar biasa
dari produk rumah high-end
bergaya desain barat dan
timur terkini, Contemporary
Design Hall tahun ini sekaligus
mengadakan sesi peluncuran
koleksi Palissade, koleksi
furnitur outdoor terbaru dari
brand HAY oleh Ronan & Erwan
Bouroullec. Brand Denmark
ini dikenal karena desainnya
yang sederhana dan tanpa
mengabaikan nilai estetikanya,
serta telah bekerja sama
dengan beberapa desainer
berbakat di dunia.
Selain HAY, salah satu brand
asal Italia terkemuka di dunia
desain juga akan meluncurkan
berbagai desain barunya,
seperti kursi Cyborg oleh Marcel
Wanders, koleksi Piña oleh
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Jaime Hayon, dan rak Spike –
The Wild Bunch oleh Konstantin
Grcic.
Pengunjung juga akan
memanjakan matanya dengan
pilihan produk terbaru dari
beberapa brand desain
dunia, seperti Cassina, Vitra,
Moroso, Seletti, dan lain-lain.
Contemporary Design Hall juga
akan menampilkan Sweden
Pavilion dan Modern Danish
Pavilion, yang disajikan oleh The
Royal Danish Consulate General
untuk tahun keduanya di
Design Shanghai. Pada paviliun
Modern Danish ditampilkan
karya desainer kontemporer
terbaik dari Denmark, negara
yang dalam beberapa tahun
terakhir fokus mengembangkan
kreativitas, budaya, dan desain
mutakhir.

Classic Design Hall
Classic Design Hall menampilkan pilihan
produk dan nama-nama terkemuka, termasuk
para desainer yang kembali ke Design Shanghai
dengan produk-produk yang sukses di ajang
tahun lalu. Beberapa brand yang berpartisipasi
adalah Cole & Son, Parker & Farr, John Myland,
PY Design, dan Miele China.
Selain desainer dan produsen, beberapa
brand akan bergabung sebagai peserta
pameran untuk pertama kalinya. Beberapa
nama baru dalam pameran ini, yakni Bang &
Olufsen, yang bergabung sebagai bagian dari
perayaan ulang tahunnya yang ke 90; Villeroy &
Boch; Conker Brown; Lindsay Alker, dan George
Smith, untuk pertama kalinya menghadirkan
produk yang dirancang di China, dan diproduksi
di Inggris.
Domus Aurea akan menyuguhkan brand
internasional seperti Visionnaire, yang akan
menampilkan produk oleh Steve Leung
Designers, sebuah perusahaan desain China,
dan Driade, brand terkemuka Italia di aula ini.
Ross Urwin dan Darrell Best, Creative
Directors Design Shanghai mengatakan,
“Design Shanghai hadir kembali dengan
antusiasme yang merupakan indikasi dari
industri desain lokal. Kami menghadirkan
desainer China yang menggunakan desain
sebagai sarana untuk menggabungkan

teknik tradisional dengan
pembuatan dan perancangan
kontemporer, serta teknologi.
Ini membuat mereka mampu
bersaing dengan brand
internasional yang penuh
eksperimen. Meski terpisah,
Classic, Contemporer, dan
Collectible Design Hall
memiliki ambisi yang sama,
yakni untuk menampilkan
desain berkualitas. Ketiganya
menyajikan potongan desain
dari profesional yang mampu
memukau para pengunjung.
Tujuan Design Shanghai
adalah untuk memberikan
kesempatan bagi para
pengunjung untuk menikmati
desain dalam segala
manifestasinya.”

teks&koordinasi EPRICILIA HANDINATA
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SEATING
ARRANGEMENTS
Anda mungkin lebih banyak memiliki kursi dari pada jenis furnitur
yang lain. Dari sofa hingga loungers, kursi yang memiliki sandaran
tangan hingga kursi untuk meja makan dan stool. Furnitur ini
membantu Anda untuk menciptakan tema pada suatu ruangan, dan
disini, kami akan menampilkan pilihan untuk anda, dan bagaimana
membedakan chesterfield dari Cabriole.

1
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2

SOFAS
3

1 Sofa Kartell
Plastics Duo.
4

2 Sofa Uno
(kombinasi Q1).
3 Sofa
&Tradition Fly.
4 Sofa Fredicia
Haiku.
5 Sofa B&B
Italia TuftyTime.
5
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Types of sofas

6

CHESTERFIELD
Dikenal karena gaya berlapisnya,
desain Inggris abad ke 19 ini secara
tradisional dilapisi dengan kulit
coklat tua atau kulit kecoklatan,
dan menampilkan sandaran tangan
yang menggulung, tempat duduk
yang dalam dan berkaki kayu.
Seringkali dikaitkan dengan ruangan
dengan tema old-school dan area
perpustakaan. Sofa ini memiliki
penampilan yang rapi.

7

LAWSON
Memiliki ciri khas sandaran bantal
yang bisa dilepas terpisah dari rangka
sofa, dan sandaran tangan yang lebih
rendah dari sandaran tubuh. Tipe ini
biasanya dilapisi dengan bahan dan
berlapiskan bantal besar.

8

TUXEDO
Dikaitkan dengan modernisme dan
1920-an, gaya ini didefinisikan oleh
rangka dengan sandaran tangan dan
sandaran tubuh yang tingginya sejajar.

CABRIOLE
Dikarakterkan dengan banyak hiasan
ukiran, rangka bulat menyambung, dan
berkulitkan bahan yang mewah, gaya
ini sangat terkenal selama abad 18.

9

SECTIONAL
Sofa modular terdiri dari banyak
bagian yang bisa diatur, tapi dua
bentuk yang umum adalah berbentuk
L dan berbentuk U. Menggabungkan
unit yang terpisah, terdiri dari tempat
duduk tanpa sandaran tangan, tempat
duduk sudut, sandaran dan tempat
duduk persegi empat.
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6 Felix Studio Bed.
7 Sofa Gus Switch.
8 Sofa Elliot.
9 Sofa Lucano
Sanur, dan
ottoman.
10 Sofa Sancal
Duo.

10
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1

4

LOUNGERS

2

1 King Cloud ll
recliner.
3

2 Cassina LC4
chaise Loounge.
3 B&B Italia
Landscape chaise
lounge.
4 Walter Knoll
My Chair chaise
lounge, tersedia di
Walter Knoll.
5 Moroso Saula
Marina loungers.
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5

Types of loungers
6

CHAISE LONGUE
Secara harfiah diterjemahkan sebagai “kursi
panjang” dari Prancis, ini adalah kursi
berlapiskan kain yang cukup panjang untuk
menumpu kaki yang mendudukinya. Beberapa
model menampilkan sandaran tangan.

DAYBED
Kursi ini menyerupai tempat tidur, tetapi
memiliki sandaran tangan di kedua ujungnya,
dan juga memiliki sandaran tubuh.

RECLINER

6 Lema Yard
daybed, dari W.
Atelier.

Kursi ini memiliki sandaran tubuh yang bisa
diayunkan ke belakang dan sandaran kaki
yang bisa dipanjangkan menggunakan bangku
kecil. Beberapa model menampilkan fitur
yang cerdas, seperti kontrol sensor.

7

7 Kursi Lucano
Tatum Master
(sandaran badan
dan sandaran
kepala bisa
disesuaikan).
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1

CHAIRS

2

1 Kursi Tom
Dixon Wingback,
tersedia di
Ambiente.
2 Kursi MDF
Italia Mia.
3 Kursi PP
Mobler Teddy
Bear.
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3

Types of Kursi
4

4 Kursi HK Living
Rattan Egg.
5 Kursi Caracole
Black Beauty,
dari Taylor B.
6 Kursi Oliver
B Onda, dari
Harvey Norman.
7 Kursi
Challenge.
8 Kursi Vitra
Monopod,
tersedia di
Decorus.

WING-BACK
Kursi yang memiliki aksen khas
dengan sandaran yang tinggi, sisi
bersayap dan berukuran besar. Sayapsayap pelindung didesain khusus
untuk melindungi yang mendudukinya
dari percikan dan panas dari perapian.

5

CLUB
Kursi yang memilik sandaran tangan ini
dinamakan dari club pria di Inggris yang
fashionable pada tahun 1850an dimana
saat itu bangku tipe ini sering dipakai.
Biasanya dikuliti secara tebal, bangku ini
memiliki sandaran tangan yang tingginya
sama dengan sandaran tubuh.

6

SLIPPER
Kursi tipe ini dulu digunakan di toilet
wanita dan ruang ganti. Bangku ini
diidentifikasi oleh ketinggiannya yang
rendah, kecil dan sandaran yang
tinggi – mungkin memiliki bentuk yang
menyerupai sepatu, konon nama bangku
ini didapatkan karena ukurannya yang
sesuai untuk memakai sepatu.

WINDSOR
Kursi tradisional yang menampilkan
sandaran melengkung atau melingkar,
yang sangat tipis, kayu berbentuk
bundar dipasangkan kepada tempat
duduk yang kuat, dengan kaki kayunya
yang melebar ke arah luar. (ye)

8

7

teks LOUISA CLARE LIM illustration LIM YI LING
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BEAT THE HEAT!
Kebanyakan dari kita tidak bisa hidup tanpa salah satu dari tiga barang-barang
listrik yang mendasar ini dirumah – kipas angin, lemari pendingin, dan AC –
untuk mendinginkan disaat merkurius meningkat. Kita telah mengumpulkan
panduan yang berguna untuk ketiga barang tersebut, sehingga anda akan tahu
segala sesuatu yang anda harus ketahui, dalam sekejap!
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FAN S

PILIHAN KAMI

BAGAIMANA CARA KERJANYA
Kipas angin mengedarkan udara, dan secara efisien mendestribusikan nya
keseluruh ruangan. Disaat baling-baling berputar, udara beredar dalam
satu arah yang sama yang mendorong udara dingin kebawah dan udara
panas ke atas – ataupun sebaliknya, terhantung dari arah baling-baling.
Oleh karena itu, kipas angin tidak terlalu menurunkan suhu ruangan
karena kipas menghasilkan efek dingin, dengan menarik panas dari kulit.
SAVANNAH OLEH SPIN

Savannah menampilkan baling-baling akrilik dalam
warna walnut bergaya dan lebih mudah perawatannya,
baling-baling akrilik tidak berkarat bila terkena
matahari atau hujan. Dilengkapi dengan produk Spin
yang ternama Ultra Dynamics DC, yang menjanjikan
akan menghemat listrik hingga 80 persen

MENGENAL
ATURAN-ATURAN
KIPAS ANGIN
Downrod – untuk kipas angin di
langit-langit agar bekerja secara
efisien, ketinggian antara kipas
angin dan lantai harus tidak
terlalu jauh. Jadi, rumah dengan
langit-langit yang tinggi butuh
downrod untuk menurunkan
kipas angin sambil menjaga
kestabilannya. Rumah dengan
langit-langit rendah, butuh alat
pengikat – ini akan membuat
kipas angin sedekat mungkin
dengan langit-langit.

Yang merupakan alternatif
dari AC, yang hanya satu arah,
lebih berat, dan membutuhkan
banyak energi.
Sensor Suhu Udara –
teknologi ini memonitor suhu
udara sekitar, dan secara
otomatis mengatur kecepatan
kipas angin untuk menyesuaikan
suhu yang cocok. Sensor
tersebut membantu menghemat
energi.
CARA
PEMELIHARAAN
Membersihkan baling-baling
kipas angin dengan cara mengelap
satu demi satu di dalam sarung
bantal yang menjanjikan hasil yang
bersih. Untuk baling-baling yang
terbuat dari bahan organik seperti
bambu, seperti yang di kipas angin
Haiku, jangan menggunakan air
atau cairan pembersih karena akan
menyebabkan pertumbuhan jamur.
n Jika kipas angin Anda berisik
atau goyang, ini disebabkan
karena pemasangan yang tidak
tepat. Hubungi pemasang yang
berpengalaman dan ahli pembersih
untuk memperbaiki masalah anda.
n Pertimbangkan untuk membeli
kipas angin yang baru disaat kipas
angin Anda mulai bergerak lambat.
Ini biasa terjadi terhadap kipas angin
dengan baling-baling yang terbuat
dari lapisan logam yang tipis.
n

Tipe langit-langit – ketahui
permukaan yang akan Anda
pasangkan kipas angin.
Langit-langit buatan biasanya
membutuhkan penguat
untuk memperkuat tempat
pemasangan.
Pengukuran – jangan hanya
memperhatikan ukuran kipas
anginnya saja. Pembeli butuh
mengetahui luas ruangan
untuk memastikan ukuran,
dan sudut baling-baling kipas
angin. Contohnya, baling-baling
yang datar menghasilkan angin
hanya di dalam area kipas angin,
sedangkan baling-baling dengan
sudut yang lebih tajam mencakup
area yang lebih luas.

T60AW OLEH KDK

T60AW didesain untuk flats atau apartemen dengan
langit-langit yang rendah kurang dari 3 meter.
Ini juga dilengkapi dengan fungsi 1/f yuragi, yang
menciptakan aliran angin menyerupai angin alami.
T60AW tersedia di toko KDK.

BLACK MATRIX COMPOSITE OLEH
HAIKU

Jika anda mencari tipe yang kuat dan tidak bersuara,
pilihlah model Haiku ini. Baling-balingnya terbuat
dari kandungan kaca matrix yang tahan lama dan,
seperti semua kipas angin Haiku, telah diuji coba
untuk memastikan ketenangannya.

Direct current motor (DC) –
ini adalah penggerak dua arah
yang ringan, padat, irit energi.
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AI R - C O N D IT ION E R S
BAGAIMANA CARA KERJANYA
AC mengambil panas dari dalam ruangan dan mengeluarkannya ke ruangan, dengan menggunakan 3 bagian utama:
kompresor, kondensor dan evaporator. Udara panas dalam ruangan melewati kumparan evaporator, dimana diisi dengan
cairan kimia penyerap panas yang dinamakan refrigerant. Kipas meniupkan udara yang didinginkan ke dalam ruangan.
Didalam kompresor, refrigerant yang dipanaskan (sekarang dalam bentuk gas) dipadatkan menjadi bentuk cair kembali,
membuatnya siap untuk proses pengeluaran panas selanjutnya. Panas yang dihasilkan dari proses kompresi kemudian
dikeluarkan ke luar ruangan melalui kumparan kondensor dan kipas lainnya.
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PILIHAN KAMI

MENGETAHUI
ISTILAH-ISTILAH
Unit Dalam Ruangan atau Luar
Ruangan – Unit dalam ruangan
adalah fisik AC itu sendiri, yang
terdiri kipas dan kumpran
evaporator. Unit luar ruangan,
yang sering disebut kompresor,
diletakkan diluar rumah.
Sistem 2 sampai 5 – Memikirkan
sistem seperti paket, jika anda
membeli sebuah sistem 4, anda
akan membayar untuk empat
buah AC (unit dalam ruangan)
dan 1 buah kompresor (unit luar
ruangan). Pilih sistem sesuai
dengan jumlah ruangan yang
akan mau didinginkan. Sebagai
contoh, untuk mendinginkan tiga
buah kamar tidur dan satu ruang
tamu, pilih sistem 4.
AC Inverter – AC Inverter
dilengkapi dengan sebuah
kompresor yang dioperasikan
dengan berbagai kecepatan,
dari lambat hingga cepat sesuai
dengan suhu yang diinginkan.Ini
berarti AC hanya mendinginkan
apa yang dibutuhkan dan lebih
hemat energi, dibandingkan
dengan unit konvensional yang
dijalankan dengan hanya satu
kecepatan. Terakhir adalah AC
bekerja secara berlebihan dan
boros energi.
R410A – AC menggunakan bahan
kimia yang disebut refrigerant
yang secara efektif mendinginkan
ruangan. R410A adalah suatu
tipe refrigerant, yang dimana
lebih ramah lingkungan dan
efisien dibandingkan dengan
produk terkenal sebelumnya,
yaitu R22.
Kapasitas Pendingin – Bagian
ini mengacu pada seberapa
banyak beban pendinginan yang
diinginkan untuk suatu ruang

atau wilayah tertentu, dan
diukur dalam British Thermal
Unit (BTU). AC dengan 9.000
BTU per jam memadai untuk
standar kamar tidur HDB. Untuk
mencegah tagihan yang besar,
pilih BTU yang cocok untuk
setiap ruangan agar anda bisa
menjaga ruangan tetap dingin
tanpa membuat AC bekerja
secara berlebihan. Anda juga
dapat memasang kaca film atau
kerai untuk melindungi ruangan
terhadap panasnya sinar
matahari.
CARA
PEMELIHARAAN
n Masalah umum yang
biasa dihadapi termasuk
kebocoran AC atau AC tidak
menghasilkan udara dingin
secara efisien. Lubang angin
yang bocor berarti suhu terlalu
dingin (menyebabkan proses
kondensasi), jadi naikan suhu
atau tingkatkan kecepatan
kipas. Kebocoran pada unit itu
sendiri mungkin berarti saluran
pembuangan terhalangi dan
membutuhkan perbaikan.
n Cara termudah untuk
meningkatkan hasil dari
udara dingin adalah dengan
membersihkan saringan
udara! Saringan udara yang
kotor juga memaksa AC
menggunakan energi yang lebih
dan mempersingkat jangka
waktu penggunaan AC itu
sendiri. Rendam saringan udara
didalam air sabun selama 5
sampai 10 menit, bilas dengan
lembut dan biarkan mengering.
Ganti saringan udara apabila
kotoran tidak dapat lagi dicuci
atau disikat atau saringan udara
tersebut sudah berlubang.

ARTCOOL OLEH LG

AC yang tenang tanpa suara dan efisien terhadap energi ini
dilengkapi dengan saringan udara H1N1, dimana telah terbukti
telah membasmi 99,9 persen virus dalam 24 jam. Sebagai
tambahan, para pengguna smartphone dapat menggunakan
aplikasi Artcool Premium Smart Service dengan meminta
dukungan dari para teknisi AC LG secara online.
Seri terbaru LG Artcool Platinum tersedia di showroom elektronik
di kota anda.

S I LV E R E N V I O L E H DA I K I N

Sistem inverter Silver Envi hadir dengan dua mata area yang
cerdas, sebuah sensor dimana dapat mengubah menjadi
mode penyimpan energi pada saat ruangan kosong selama
20 menit, sama halnya dengan sistem aliran udara 3-D, yang
mendistribusikan udara secara merata di seluruh ruangan.
Rancangan pada bagian depan yang melengkung membuat AC
memiliki unsur stylish.
Kunjungi www.daikin.com.

GRANDE OLEH YORK

Mendapatkan penghargaan peringkat ke-empat untuk
efisiensi energi oleh National Environment Agency (NEA),
inverter AC Grande dilengkapi dengan negative ionisers
yang berfungsi untuk menghilangkan debu dan asap. Untuk
mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri, AC ini dengan
sendirinya akan menggunakan fungsi membersihkan, yang
akan mengeringkan kumparan ketika AC dimatikan.

AMBI CLIMATE OLEH AMBI LABS

Ambi Cilmate adalah alat tambahan untuk sebuah remote yang
akan mengendalikan AC, dan ini bekerja melalui aplikasi telefon.
Dengan sensor yang memonitor performa AC dan lingkungan
anda, seperti tingkat kelembapan dan cuaca di luar ruangan.
Ambi Climate dapat menanggulangi masalah boros energi seperti
overcooling dan juga dapat mengendalikan AC anda sementara
anda bepergian ke luar negeri.
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R E FRIGE R A T OR S
BAGAIMANA CARA KERJANYA
Seperti bagaimana cara AC bekerja, pendingin di kulkas melibatkan compressing
refrigerant yang berbentuk gas, dan mendorongnya keluar kumparan kondensor di luar
kulkas, dimana ia akan menjadi cair ketika bertemu udara dingin di dapur. Kemudian
akan mengalir ke kumparan evaporator di dalam freezer dan kulkas, menyerap tekanan
panas dan mendinginkan udara. Refrigerator menguap menjadi gas lagi, mengalir
kembali kepada kompresor, dan siklusnya mulai lagi.
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PILIHAN KAMI
MENGENAL
ATURAN-ATURAN
KULKAS
Tidak Beku – Sirkulasi
udara dingin menghilangkan
kelembapan dari dalam
freezer dan kulkas, mencegah
pembekuan pada makanan, juga
mencegah es di dinding bagian
dalam kulkas. Sirkulasi udara
dingin juga menjaga kebutuhan
tenaga tetap rendah.
Teknologi inverter - Seperti di
AC, teknologi inverter mengubah
tingkat pengoperasian kompresor
agar pemakaian energi menjadi
lebih sedikit.
Temperatur ideal – setiap
tipe makanan membutuhkan
temperatur yang berbeda. Untuk
produk pertanian, 4 sampai 7
derajat selsius; telur, 3 sampai 4
derajat selsius; susu, 2 sampai 4
derajat selsius; daging dan ayam,
0 sampai 1 derajat selsius; dan
ikan dan kerang, -1 sampai 1
derajat selsius.
Tipe-tipe kulkas –
Top-mounts Menampilkan
freezer di bagian atas, tipe ini
memiliki banyak pilihan ukuran,
dari kompartemen yang kecil
hingga yang terbagi dua.
Bottom-mounts memiliki
freezer di bagian bawah, yang
pada umumnya berupa laci yang
ditarik. Lebih mahal dari tipe topmounts, bottom-mounts memiliki
ruang kulkas yang lebih luas.
Side-by-sides menawarkan lacilaci dan beberapa rak, baik untuk
bagian kulkas ataupun bagian
freezer.

dengan freezer di bagian bawah.
Ini membuat anda dapat melihat
makanan lebih banyak, rakrak, dan laci, sejajar dengan
pandangan mata anda. Namun
tempat untuk penyimpanannya
menjadi berkurang.
CARA
PEMELIHARAAN
n Ingat untuk membersihkan
bagian belakang dan bawah
kulkas secara rutin. Gunakan
handuk kering untuk bagian luar,
dan handuk halus, deterjen, dan
air bersih untuk bagian dalam.
Jangan memercikan air secara
langsung ke kulkas, atau pada
setiap lampu dan listrik.
n Minyak atau bumbu-bumbu
yang tumpah? Bersihkan
segera karena nodanya akan
merusak rak-rak plastik. Selain
itu, minyak pisang, alkohol dan
bubuk sabun juga akan merusak
komponen plastik.
n Pertimbangkan untuk
mengganti kulkas anda jika
biaya perbaikannya adalah
setengah dari harga model baru.
Ini juga akan lebih menghemat
apabila menyingkirkan kulkas
anda yang sudah berumur 20
tahun, meskipun masih berjalan
dengan baik! Karena yang
terbaru memiliki lebih banyak
mesin penghemat energi.

ELECTRIC TOUCH SYSTEM OLEH ELECTROLUX

Sangat penting untuk anda tetap meletakan makanan berdasarkan
kebutuhan temperatur yang sesuai, dengan kulkas model tombol sentuh
ini, anda bisa menyesuaikan temperatur untuk setiap bagian baik modus
yang dapat membekukan secara cepat, atau modus liburan.
Produk ini tersedia di showroom elektronik terdekat di kota Anda.

DOOR IN DOOR SERIES OLEH LG

Kulkas LG seri door-in-door ini membuat para pengguna dapat
mencapai makanan dan kudapan mereka tanpa harus membuka pintu
utama kulkas. Kulkas ini menyediakan cara yang lebih cerdas utnuk
menyusun makanan anda, dan mencegah terlalu banyak udara dingin
yang keluar dari dalam kulkas, kulkas ini juga membuat makanan
didalam kulkas tetap segar untuk waktu yang lebih lama.
Kulkas LG door-in-door tersedia di showroom elektronik terdekat dengan
kota Anda.

WMX410BT/SS OLEH WHIRLPOOL

Kulkas yang bertekhnologikan Micro Block ini membuat buahbuahan menjadi lebih segar, berfungsi untuk membuang
antimicrobial additives yang mengganggu, dan 99,9 persen mencegah
pertumbuhan jamur. Kulkas ini juga dilengkapi dengan Fresh Flow
flexi-vents, dengan saringan anti bakteri yang memastikan udara di
dalam kulkas anda tetap bersih dan segar.

French-doors, berdasarkan
definisinya, memiliki sisi yang
berdampingan di bagian atas

teks ELIZA HAMIZAH
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ENIGMATIC
REALITY
Beberapa hotel adalah sebuah akomodasi,
yang lainnya merupakan suatu pengalaman.
The La Maison Champs Elysees hotel di Paris
sangat cocok untuk kategori yang terakhir,
dengan interiornya yang tidak biasa.

1 Satu-satunya
percikan warna
di dalam hotel
White Lounge
datang dari burung
taxidermied di
dalam lemari
pajangan.
2 Sepanjang
koridor diluar
restoran, efek
trompe l’oeil di
wallpaper dan
rancangan pada
karpet menyajikan
gambaran sebuah
aula yang megah.
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1

Di La Maison Champs Elysees
Paris tidak seperti apa yang Anda
harapkan dari hotel berbintang
lima pada umumnya. Meja
resepsionis di lobi berstruktur
cermin monolitik berwarna
gelap, ruangannya antara serba
putih atau serba hitam, dan kaki
furnitur-furnitur di restoran
terlihat seperti melayang. Tetapi
bukan hanya itu kejutannya,
arsitek ruangan-ruangan hotel
ini datang dari barisan terdepan
rumah mode yaitu Maison Martin
Margiela.
Perusahaan menamai hotel ini
menggunakan nama perancang
Belgia yang menemukan hotel
ini, dibangun ulang dengan
rancangan yang tidak biasa dan
cenderung menggunakan bahan
katun berwarna putih; hotel
ini merupakan satu-satunya
hotel yang dirancang untuk
menampilkan identitas visual
yang kuat melalui ruanganruangannya. La Maison Champs
Elysees dimiliki oleh investor
swasta ODO, dan dibuka kembali
pada tahun 2011 setelah satu
tahun direnovasi.
Anda akan sadar bahwa
tidak ada bunga di hotel ini, dan
juga tidak ada lukisan. Ini akan
membuat tamu dapat fokus ke
rancangan di setiap ruang, ungkap
seorang juru bicara hotel. Para
pendiri bekerja sama dengan
seniman setiap setahun sekali
untuk menciptakan instalasi
yang menjangkarkan ruangan
umum. Ketika kita kunjungi
tahun lalu, karya dari seniman
Prancis Frederique Morrel
mengambil lantai utama di lobi
dan restoran. Frederique Morrel
menciptakan instalasi tidak
biasa yang mengagumkan dan
sangat menarik menggunakan ciri
khasnya yaitu permadani antik,
2
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beberapa permadani dibungkus
menyerupai binatang-binatang
taxidermied.
Hotel ini menampung 57
kamar tamu dalam dua gedung
Hausmann era townhouse
yang pernah dimiliki oleh
keluarga kerajaan perancis
pada pertengahan abad ke 19,
dan perluasan gedung dibangun
pada tahun 1989. Hotel ini
mencerminkan gabungan gaya
tradisional dan modern, dalam
bentuk arsitektur yang berbeda.
Di hotel ini terdapat burung elang
penjaga dari kerajaan pertama
yang berlapiskan emas terletak
di anak tangga yang menghadap
ke kaca bertrukstur jajar genjang
berwarna gelap di lobi, dan
di setiap kamar terdapat wall
moulding yang klasik terpotong
secara acak.
Dengan interior monokrom
ini, sedikit janggal untuk
mengatakan bahwa hotel ini enak
dipandang, tapi memang seperti
itu kenyataannya. Daun pintu
sepanjang koridor di luar restoran
memamerkan lapisan dinding
yang memberikan efek L’oeil, dan
tipuan-tipuan lebih meningkat
lagi dari barisan lampu gantung
sungguhan yang juga muncul
dalam bentuk gambar. Karpet di
bawah kaki berupa tiruan yang
menyerupai kayu. Di restoran
bangku dan meja yang “melayang”
bergantung pada keberhasilan
dari ilusi lapisan bahan katun
berwarna putih dan pencahayaan
yang redup.
Jika tamu-tamu tidak merasa
terkesan oleh reputasi dari
rancangan atau konsep, sentuhan
seni dari hotel, mereka tetap
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3

3 Hotel ini
pada awalnya
adalah sebuah
townhouse yang
dibangun untuk
bangsawan
Prancis,
dibangun pada
tahun 1866

akan terpesona oleh lokasi yang
berada di tengah kota, dan ukuran
kamarnya.
Hotel ini berada di lokasi yang
tenang pada wilayah eksklusif
di jalan 8 rue Jean Goujon yang
letaknya di dalam segitiga emas
Paris (di kawasan perbelanjaan
yang terkenal di kota ini), lokasi
hotel hanya berjarak 5 sampai
10 menit dengan berjalan kaki
dari Champs Elysees, dan jarak
tempuh dengan berjalan kaki
untuk ke city landmarks seperti
Grand Palais, Arc De Triomphe,
Louvre dan Menara Eiffel
sepanjang sungai Seine.
Juru bicara juga menjabarkan
bahwa kamar hotelnya sangat
luas, dengan harga yang sama
yang mungkin anda bayar
dengan hotel bintang lima yang
lain berlokasi di segitiga emas.
Ukuran kamarnya yang paling
kecil sekitar 240 persegi, junior
suites (bisa untuk dua sampai
tiga orang) seluas 380 persegi,
sedangkan kamar suites lebih dari
590 persegi. Bagi pecinta desain
harus memilih satu dari 17 kamar
suites Koleksi Couture hotel ini,
yang dimana masing-masing
memamerkan desain konsep yang
berbeda.
Dibalik segala ke istimewaan
hotel ini, kami dengan senang
hati akan tetap menceritakan
standarisasi ditempat menginap
kami. Menyediakan Kemewahan
yang modern dengan selimut bulu
angsa, seprai linen dan komputer
MAC disetiap ruangan. (ye)

4 Karya seniman
Frederique
Morrel, seperti
instalasi yang
menarik ini
adalah sebuah
permadani
klasik di lobi
hotel, pernah di
pamerkan pada
hotel tahun lalu.
5 Salah satu
dari 17 ruangan
bergaya couture
pada kamar hotel
ini, yang bernama
all white Lost
Mouldings Suite.
6 Terdapat
Burung elang
penjaga dari
kerajaan pertama
yang berlapisi
emas berada
di anak tangga
hotel tersebut.

4

7 Kaca
parallelepiped
yang
berpenampilan
modern (semua
permukaannya
berstruktur
jajar genjang)
mengesankan
resepsionis di
hotel ini terlihat
seperti rumah.

5

6

Temukan lebih banyak lagi tentang
hotel ini di
www.lamaisonchampselysees.com.

7

teks REBECKKA WONG foto DESIGN HOTELS & REBECKKA WONG
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A

P e r f e c t
G e t Aw Ay

Kesederhanaan dan pengalaman menyenangkan ketika liburan menjadi faktor utama
yang disajikan oleh Lasc Studio ke dalam hunian ini.
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KIRI

Lasc Studio
menghadirkan
desain hunian
tradisional yang
disesuaikan
dengan
permintaan dari
pemilik rumah.
SEBELAH

Hadir dengan
tema farmhouse,
hunian yang
terletak di
kawasan
Österlen ini
dibuat sangat
menyatu dengan
alam.
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KIRI

Untuk
memberikan
kesan yang ceria
di dalam hunian,
Larc Studio
menggunakan
warna-warna
cerah untuk
diaplikasikan di
dalam hunian.

KIRI, BAWAH

Jendela
hunian sengaja
ditempatkan
dibanyak sudut
agar pemilik
rumah dapat
menikmati
keindahan
pemandangan
alam dari dalam
rumah mereka.

BAWAH

Kayu pinus
menjadi material
utama yang
digunakan untuk
merenovasi hunian
ini.

H u n i a n ini menyatukan desain,
p e n c a h a y a a n, d an keind ahan p emandangan
a l a m d eng an car a y ang unik.
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SEBELAH

Tungku pemanas
ruangan
tradisional
dihadirkan untuk
menghasilkan
gaya kontemporer.

Terletak di kawasan Österlen, sebuah daerah yang
menjadi tempat favorit untuk kawasan berlibur ketika
musim panas di negara Swedia, terdapat sebuah
farmhouse yang memadukan gagasan nostalgia dan
tempat tinggal dengan suasana kontemporer untuk
sebuah ruangan, cahaya, dan alam sekitarnya. Hunian
ini didesain dengan mengusung konsep tradional
yang masih sangat kuat dan didesain kokoh untuk
memberikan perlindungan yang nyaman bahkan dari
cuaca yang berangin sekalipun. Klien meminta Lasc
Studio untuk mempertahakan gaya tradisional, namun
mereka memiliki permintaan agar hunian mereka
ini tetap bisa digunakan untuk menikmati keindahan
alam dari dalam hunian mereka.
Lasc Studio mengakui bahwa tantangan untuk
desain ini adalah untuk menemukan kembali
unsur-unsur yang membuat hunian ini kembali
nyaman untuk ditinggali. Maka dari itu, Lasc Studio
memilih untuk menggunakan jendela dan lantai yang
sudah ada, namun dua pertiga dari dinding yang

sudah ada sengaja dirubuhkan. Hal ini bertujuan
untuk menggantinya dengan jendela yang cukup
besar dengan frame yang tersembunyi, sehingga
pemilik rumah dapat dengan mudah menikmati
pemandangan alam sekitar dari dalam hunian
mereka.
Ini semua bertujuan untuk mengurangi elemen
yang ada pada hunian, sehingga menggurangi
dominasi yang berlebihan di dalam hunian. Material
yang cenderung digunakan oleh Larc Studio yaitu
beton dan kayu pinus. Palet dan dinding warna
putih yang ada di dalam hunian bertujuan untuk
menghubungkan interior hunian dengan suasana
di luar hunian yang dengan sengaja dipadukan
dengan warna-warna cerah yang ada pada hunian.
Warna-warna ini merupakan gambaran akan sebuah
konteks dan memori. Kecerahan warna yang ada
juga mengingatkan penghuni rumah akan keindahan
negara Cina dan keceriaan ketika penghuni rumah
menikmati liburan musim panas di pantai.
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Penempatan yang tepat dari tangga, jendela,
dan lantai menekankan pertemuan permukaan
kontras. Hasilnya adalah simulasi kontemporer
dari sebuah hunian kuno dengan sentuhan yang
modern. Tungku pemanas ruangan sengaja
di tempatkan di jantung hunian yang tingginya
disejajarkan dengan pandangan mata. Area ini
juga sebagai penanda pertemuan antara lantai
beton dan kayu.
Dengan anggaran yang terbatas, Lasc Studio
memiliki satu kunci untuk mengatasi hal ini
yaitu menggunakan material murah namun
mewah yang sering dilupakan oleh banyak
pihak. Dengan menggunakan material murah
yang dipadupadakan dengan sesuatu yang unik
dapat menghasilkan sebuah produk yang terlihat
mahal seperti bangku beton yang ada di kamar
mandi atau bangku baja yang di-custom made.
Lasc Studio pun berpendapat bahwa proyek ini
sebuah hunian untuk musim panas yang sangat
bersahabat dengan alam. Dimana kesederhanaan
dan pengalaman dari suasana liburan menjadi
suatu hal yang saling berhubungan dan dapat
dirasakan oleh setiap orang yang tinggal di dalam
hunian ini.

BAWAH

Desain kamar mandi
hadir dengan konsep
minimalis modern.
PALING BAWAH

Bath tub sengaja
ditempatkan di
depan jendela yang
cukup besar. Ini
bertujuan agar
pemilik rumah
mendapatkan
relaksasi yang
maksimal ketika ia
sedang berendam di
bath tub.

WHERE TO GO:

Lasc Studio, www.lascstudio.com
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teks FERNANDO CHRISTIANUS foto DOK. LASC STUDIO

KIRI, BAWAH

Lasc Studio
menghadirkan
sebuah konsep
desain hunian yang
nyamnan untuk
ditinggali.

H O M E S O_ F
CREATIVES

Royston Tan

Leon Lai

Sarah Tham

Amos Boon

FILM
MAKER

C R E AT I V E
C O M M U N I C ATO R

INTERIOR
DESIGNER

ARCHITECTURAL
A SS I S TA N T

Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa rumah mereka yang terjun di bidang industri kreatif?
Apakah rumahnya lantas tidak biasa, unik, atau luar biasa? Setiap orang memiliki ide sendiri tentang
seperti apa makna “rumah”, dan visi ini pun berbeda bagi pembuat film lokal, komunikator kreatif,
desainer interior, dan calon arsitek, yang rumahnya ditampilkan di bagian ini. Buka halaman berikut
dan mari mengenal lebih jauh melalui ruang pribadi mereka.
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RUN THE SHOW
Royston membayangkan apartemennya sebagai kanvas kosong,
yang memudahkannya untuk mengubah apartemennya kapanpun,
seolah-olah seperti Dia tinggal dalam sebuah set film.

WHO

Royston Tan, local film-maker.
Royson Tan yang dikenal dengan karya seni film dan film
pendek, seperti Sons, Mother, 881 dan 15 adalah salah
satu sutradara muda Singapura yang paling menjanjikan.
Sutradara yang berusia 39 tahun ini lulusan dari Temasek
Polytechnic, dan mencatatkan namanya di lebih dari 60
penghargaan film internasional dan film lokal. Dengan
penghormatan besar di seluruh dunia, film-filmnya telah
dipertunjukkan di Amerika Serikat, Eropa dan Asia.
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SIZE

HOME

124 m2

Apartemen dua lantai di Serangoon, Singapura

Apartemen yang
seperti rumah ini
bentuknya sangat
unik, memiliki tata
letak berbentuk C
yang mengelilingi
dapur. Raymond
memaksimalkan
pencahayaan alami
di area ruang
tamu dengan cara
merobohkan dinding
salah satu kamar
tidur, menjadikan
ruang tamu menjadi
lebih besar dengan
dipenuhi oleh
jendela-jendela yang
lebar (tidak terlihat).
Peralatan makan
dan bantal dari
Commune.

75

KIRI

Papan iklan
salon kecantikan
diberikan oleh
pemilik Xin
Cai Hong Hair
Salon kepada
Royston, dimana
salon tersebut
telah ada sejak
tahun 1960-an.
Sebagai seorang
pelajar sekolah
menengah di
Zhonghua, Royston
biasanya berjalan
melewatinya
setiap hari, dan
berakhir membuat
film dokumenter
tentang salon itu,
Old Romances,
terbit pada 3 tahun
yang lalu.
Peralatan makan,
bantal dan penutup
furnitur dari
Commune.
(SEBELAH)
KANAN

Satu-satunya
perlengkapan
diseluruh rumah
yang dibuat
dan dipasang
adalah bangku
beton untuk
ruang makan
– Menonjolkan
Desain yang praktis
yang mebuat
ruangan sempit
terlihat luas.
Aksesoris di meja
dari Commune.
KANAN,
BAWAH

Pintu yang telah
ditempa oleh
cuaca, berasal
dari Shandong,
China, terpasang
bersamaan dengan
rel geser untuk
menutup area
dapur. Royston
pertama kali
melihat benda ini
di butik di Orchard
Central. Ketika
butik ini ditutup,
dia mencari
pemilik butik untuk
mendapatkan pintu
tersebut.
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“Sifat pekerjaan saya melibatkan banyak alat peraga, dan
saya terbiasa untuk dapat menggerakkan furnitur dengan
bebas sehingga terlihat selalu berubah,” dikatakan sutradara
Royston Tan, mengenai desain rumahnya. Untuk memenuhi
hasratnya, perancang interior Raymond Seow dari Free Space
Intent merancang apartemen dengan penampilan “bersih dan
zen-industri”, dengan tampilan beton screed untuk dinding
dan lantai, dan seminimal mungkin peralatan yang dirakit.
Desain yang rapi, dan struktur kanvas kosong
memungkinkan Royston untuk bebas dalam menata gaya
ruangan dengan koleksi furnitur klasik dan dekorasi miliknya
yang sangat banyak. Sebanyak dua ruang sewa penyimpanan
yang besar!” Teman-teman saya mengatakan bahwa saya ini
adalah seorang yang suka menimbun! Jadi saya harus adil
terhadap barang yang saya koleksi dan membuat giliran agar
bisa masuk ke dalam ruangan,” ujarnya.
Royston telah mengumpulkan barang klasik sejak dia
berusia 17 tahun. “Saya tumbuh sekitar tahun 1980-an di
kampung, diantara furnitur yang tidak akan bisa ditemukan
lagi sekarang ini. Singapura berkembang secara sangat cepat
dan saya melihat kebutuhan bagi saya untuk bertahan pada
potongan-potongan masa lalu yang menarik”, lanjutnya.
Dari alat teknologi seperti Sony transistor radio 1961 dan
telefon dengan nomor yang diputar, hingga aksesoris dan
furnitur seperti TV retro dan konsol pemutar rekam , kursi
old-school Formica dan bingkai cermin dari tahun 1960-an
dengan karakter Chinese, Royston mengumpulkan semuanya,
tapi dengan satu persyaratan. “Semuanya harus berfungsi!”.
Untuk menyesuaikan dengan peralatan klasik miliknya,
furnitur dasar, seperti meja makan yang dapat diperpanjang,
sofa, tempat tidur, dan meja tulis, semua dengan penampilan
”modern-retro”, dari toko furnitur Commune yang telah
dipilih. Untuk karya seni yang menghiasi dinding, tidak ada
yang lebih tepat selain poster dari film Royston sendiri,
ditambah dengan beberapa lukisan pilihan. (ye)
WHERE TO GO

Free Space Intent
www.fsi.com.sg
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ATAS

Dua kursi yang
terletak di
serambi pintu
masuk, datang
dari tempat duduk
yang ditemukan
dari gedung
bioskop tua. Sisa
kursi yang lain
telah menjadi
bagian yang tetap
dari museum seni
di Singapura!
Lampu dari
Commune.
KIRI

Salah satu bagian
dari ruangan
apartemennya,
merupakan
ruangan bekerja
terbuka yang
dahulunya
merupakan kamar
tidur. Cermin
berbingkai dibeli
oleh Royston di
Taiwan tergantung
diatas meja
berkaki pensil
yang Royston beli
dari Commune,
sementara itu
koleksi dan
mainan-mainan
berwarna
terpajang di
dalam lemari
antik dibelakang
meja.
SEBELAH

Lukisan yang
dilukis oleh
seniman
Singapura
Elton Goh
menambahkan
warna yang
kontras di lorong.
Ini merupakan
karya seni yang
telah dilukis
lebih dari satu
kali, sepanjang
perjalanan
sejarah kehidupan
Royston.
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KIRI

Melihat keatas
langit-langit rumah,
perubahan pada
dinding tersebut
menunjukkan
bagaimana bentuk
awalnya. Perancang
melepasnya untuk
menunjukan
struktur atap ;
sekarang Anda
dapat melihat batu
bata, balok beton,
saluran kabel
– langkah yang
berani!
(SEBELAH)
ATAS

Poster film
yang disutradai
oleh Royston
melengkapi
beraneka ragam
dekorasi klasik
dan aksesoris
retro di sepanjang
apartment.
BAWAH

Terletak di loteng
tengah, kamar
tidur utama hanya
dilengkapi dengan
peralatan yang
penting saja,
seperti tempat tidur
yang dilengkapi
kepala ranjang
dan laci disamping
tempat tidur dari
Commune.
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Beton scredd merupakan sentuhan akhir
pada dinding dan lantai, begitu juga pada
langit-langitnya, merupakan format dari latar
belakang untuk pembuatan suatu film. Koleksi
benda klasik milik Royston merupakan aksesori
yang bisa dia ubah setiap saat untuk mengubah
penampilan apartemennya.

teks LOUISA CLARE LIM fotografi DARREN CHANG art direction DON TAN
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DISPLAY OF
AFFECTION
Kepribadian rumah ini sengaja dirancang sedemikian rupa
agar setiap dinding nya dapat dimanfaatkan sebagai lemari
pajangan yang berguna untuk memamerkan benda-benda
menarik koleksi si pemilik rumah!

WHO

Leon Lai, Leon Lai, penemu agensi komunikasi
kreativ GOVT.
Dengan latar belakang pendidikan komunikasi dan
telah bekerja dalam bidang industri periklanan
selama tujuh tahun, Leon mendirikan GOVT pada
tahun 2012. Dipenuhi dengan semangat untuk
menciptakan karya yang sesuai dengan budaya
sekitar, pria 31 tahun ini telah memproduksi
kampanye seperti AIRbnb, Nestle, DBS, Absolut
Vodka dan Hagen-Dazs. Leon Lai adalah seorang
pemenang penghargaan GOVT yang juga seorang
kurator untuk Singaplural 2016, suatu pameran
karya rancangan Singapura yang merupakan bagian
dari Pekan Desain Singapura.
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SIZE

HOME

110 m2

Apartemen empat kamar yang dibangun di Tiong
Bahru, Singapura

Furnitur klasik,
seperti meja
makan dan
sideboard
yang terbuat
dari kayu jati,
menambahkan
daya tarik bagi
rumah ini.
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Bagi Leon Lai dan istri, Meryl Ho, koleksi pop culture
mereka berarti sangat besar sehingga mereka rela
untuk mengorbankan dua dari tiga kamar tidur di
apartemen baru mereka untuk meletakkan koleksikoleksinya tersebut, agar barang-barang koleksi
mereka memilik ruangan yang cukup luas. Mereka
menggandeng desainer Wong Zihao dan Liew Guofeng
dari Studio Super Safari, yang merancang bukan hanya
untuk pemilik rumahnya saja, namun juga untuk segala
peralatannya.
Leon telah membawa para perancang ke gudang
penyimpanan barang-barang koleksinya sebelum proses
perancangan, sehingga para perancang tahu persis
apa yang akan mereka hadapi. “Saya terlahir sebagai
penimbun” gelak Leon, yang telah mengumpulkan
selama bertahun-tahun berbagai macam jenis
perabotan, lebih dari 50 pasang sepatu kets, botol
Absolut Vodka dan telepon retro Singapura yang
terbuat dari rotan. Zihao dan Guofeng pada akhirnya
membuatkan rak pajangan hampir di setiap dinding
rumah agar pasangan ini memiliki banyak tempat untuk
meletakkan segala hal yang ingin mereka pajang!
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ATAS

Diantara area ruang
makan dan dapur yang
berkonsep terbuka,
terdapat lemari kaca
terbuat dari kayu jati
yang di dalamnya
tersusun telepon
rumah yang antik dan
telefon retro Singapura
yang terbuat dari rotan.
KANAN

Leon membeli lemari
Birma berkayu jati
yang memiliki kaki
berbentuk U tahun
1930-an ini dari
penjual barang antik
di Kallang yang telah
diperbaharui oleh
nya. Sepeda beroda
tiga dibeli di Bali lima
tahun yang lalu. Ini
merupakan barang
antik pertama yang
mereka beli bersama.
SEBELAH

Di pintu masuk,
terdapat kursi yang
didapatkannya dari
gedung bioskop tua
sehingga pemilik
rumah dapat memakai
sepatu dengan jejeran
tempat duduk yang
spesial!
85

KIRI

Menghubungkan
ruang makan dan
ruang tamu yang
menampilkan
dinding
menggunakan
kayu jati. Leon
memilih bahan
tersebut, karena
kayu jati bergaya
sangat klasik.
(SEBELAH)
ATAS

Desain pada
dinding
menampilkan kayu
jati Indonesia yang
berpola chevron,
merupakan suatu
interpretasi yang
menyenangkan.
BAWAH

Dua kamar tidur
dikorbankan
agar pasangan
ini memiliki
ruangan yang
lebih luas untuk
memamerkan
koleksi mereka
berdua. Botol
Absolut Vodka
koleksi Leon
tersusun di Rak
yang sederhana
dan fungsional di
lantai utama.
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Untuk koleksi sepatu Leon yang sangat
banyak, para perancang membangun rak pajang
berbentuk L dari serambi pintu masuk rumah
ke arah ruang tamu. Dengan warna kayu muda
berlaminasi dari Lamitak, berbentuk geometris.
Rak yang berderet memanjang digunakan untuk
meletakkan sepatu kets yang berwarna-warni.
Selain untuk menyembunyikan akses ke toilet,
struktur ini juga didesain untuk menyediakan
ruang bagi patung Donald Duck berukuran besar
(sebenarnya adalah tempat duduk dari wahana
komedi putar dari sebuah taman hiburan) yang
diperoleh oleh pasangan ini di Bangkok. Patung
Donald Duck ini terpajang untuk Meryl!” ujar
Leon, berkenaan dengan istrinya yang menyukai
karakter kartun.
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Di dekat ruang makan terlihat dinding yang terbuat dari
potongan kayu jati Indonesia dengan pola chevron, terdapat
sebuah rak dengan kerangka baja hitam. Dalam rak tersebut,
terpajang bermacam-macam barang kesukaan mereka, seperti
kaleng makanan yang sudah tua, botol-botol aroma terapi dari
merk Jepang yang ternama, dan radio antik yang masih berfungsi.
Dinding yang terbuat dari kayu jati tersebut berlanjut hingga arah
sebaliknya, tersambung ke dinding ruang tamu.
Ruangan yang tadinya merupakan dua kamar tidur, menjadi
sebuah ruang tamu yang berkonsep terbuka dan ruang bekerja yang
memajang koleksi botol-botol Absolut Vodka Leon, termasuk koleksi
terbatas. Botol-botol tersebut disusun di dalam lemari kayu berkaca.
Sebenarnya saya memiliki lebih dari 300 botol, tapi hanya 100 botol
yang dipajang” tutur pemilik rumah, yang memulai mengumpulkan
botol-botol tersebut saat di bangku kuliah.
Peralatan rumah dibumbui oleh barang-barang antik. Leon
mengungkapkan kecintaannya terhadap barang antik sudah dimulai
sejak ia tumbuh besar saat tinggal di rumah neneknya. Perabotan
rumah yang dimilikinya tidak hanya dari Singapura, ia juga memiliki
sofa dari Einar Larsen dan bangku dari Hans Wegner. Mengingat
setiap sudut dan celah dimanfaatkan dengan sangat baik, perbaikan
rumah ini menghabiskan biaya hingga IDR877juta – Semua ini
dilakukan agar barang-barang berharga milik Leon dan Meryl dapat
disusun dengan tatanan yang bergaya. (ye)
WHERE TO GO

Studio Super Safari

design@studiosupersafari.com

KANAN

Kamar
mandi utama
menampilkan
kepingan-kepingan
batu berwarna biru
muda dan beton
screed.
ATAS

Tempat duduk
dari wahana
komedi putar
sebuah taman
hiburan (yang
berbentuk Donald
Duck) terletak
diantara toilet
yang tersembunyi
dibelakangnya.
SEBELAH

Kamar tidur
dilengkapi oleh
lemari yang
memisahkan
antara ruang tidur
dengan ruang
berpakaian. Di
atas tempat tidur
adalah rangka
jendela dari rumah
tua yang diwarnai
kembali agar
terlihat baru.

teks LOUISA CLARE LIM fotografi VEE CHIN portrait DARREN CHANG art direction YEW XIN YI
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ROOM FOR
EVERYTHING
Perancang rumah ini menampilakan berbagai tema di
setiap ruangan, yang semuanya dihubungkan dengan
pemilihan warna.

WHO

Sarah Tham, direktur desain dari perusahaan
konsultasi desain Cube Associate Design.
Sarah tidak membuang waktunya sedikit pun, dengan
mendirikan perusahaan setahun setelah ia lulus dari
Nanyang Academy of Fine Art’s jurusan desain interior.
Keputusannya yang berani langsung terbayarkan, dan ia
sekarang memimpin lima tim yang telah mendapatkan
penghargaan seperti Home & Decor’s dengan kategori
rumah terbaik pada tahun 2000 dan piala Design
Excellence Awards Distinction pada tahun 2003. Menurut
Sarah rancangan interior yang baik membutuhkan
multidisiplin dalam pengerjaannya. Seorang desainer
harus menjadi direktur seni yang baik, seperti layaknya
seorang seniman.
SIZE

223m2

HOME

Empat kamar tidur condominium apartemen
di Singapura.
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“Butuh waktu
satu tahun bagi
saya untuk
menyelesaikan
rumah ini!” Jelas
si perancang,
mengingat pada
lukisan yang ia
gunakan sebagai
pintu geser untuk
menutupi TV
set.
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BAWAH

Sarah memilih
tema yang chic
bernuansa
monokrom, dari
pemilihan foto-foto
hingga karpet di
holding room
SEBELAH

Dinding-dinding
di runtuhkan
untuk menyatukan
dua ruang tamu
menjadi satu, yang
dimana ruang
tamu ini juga
dilengkapi dengan
ventilasi alami.
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Perancang interior yang merancang sendiri rumah mereka
cenderung sedikit lebih serakah, Sarah Tham bergurau.
Direktur desain dari Cube Associate Design ini mengacu pada
dirinya sendiri, dimana ia tidak bisa menahan godaan untuk
memasukkan semua ide untuk apartemen Leonie Hill miliknya ini.
Untuk membantu memperkecil pilihan, ia mencoba
mengetahui apa yang sedang ia inginkan berdasarkan suasana
hatinya. Pada bagian ruang tamu rancangannya dibuat untuk
menciptakan suasana yang santai, di sisi lain area ruang makan
dirancang secara anggun. Sementara itu kamar tidur Sarah
bergaya sangat minimalis, ruangannya tidak banyak furnitur.
Sarah berkata bahwa biaya renovasi rumah ini sekitar IDR3miliyar
(belum termasuk furnitur rumah).
Apakah gaya rancangan Anda?
Saya bukan seseorang yang suka menyeragamkan semua
furnitur, karena akan terlihat terlalu serius. Saya lebih memilih
untuk membebaskan jenis-jenis furnitur agar saya bisa bebas
berekspresi. Sebagai contoh, saya suka meja kerja kayu dari Bali
yang dipadankan dengan bangku Cassina yang modern ini. Saya
juga suka bereksperimen dengan tekstur, menggunakan kain
atau cat, seperti tekstur cat Stucco berwarna biru untuk salah
satu dinding saya.
Di setiap ruangan memiliki penampilan yang berbeda.
Bagaimana Anda melakukannya?
Anda harus memiliki dasar sebagai penyatu dari perbedaan itu.
Saya memilih warna abu-abu untuk tema utama yang saya pilih,
dari cat semprot yang mengkilap di dinding hingga lapisan di
kamar mandi. Saya juga memilih lapisan kayu yang bertekstur
sama untuk tempat penyimpanan yang tersembunyi, yang dimana
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sesuai dengan ruang tamu saya, ruang bekerja, dan dinding
dapur. Ini memberikan suatu kesamaan pada interior. Setelah
Anda memiliki itu, Anda dapat membaurkan dan menyesuaikan
gaya ruangan anda.
Beritahukan kepada kami tentang keunikan lantai marble
di ruang tamu.
Disaat pertama kali saya melihat toko Marble Italia Blue
Paracento dua tahun yang lalu, saya langsung menyadari
bahwa saya menginginkan marble ini untuk lantai rumah saya
nanti. Saya suka marble, dan marble biru bergaris abu ini
sangat susah didapatkan. Produk ini seperti lukisan besar yang
pasti akan langsung menarik perhatian anda. Berhubungan
dengan keterbatasan waktu yang saya punya untuk merenovasi,
saya tidak punya pilihan lain selain menggunakannya secara
eksklusif hanya pada ruang tamu dan memadu madankannya
dengan marble orisinil berwarna cream. Saya beruntung
perpaduan itu terlihat natural.
Bagian dari tempat penyimpanan yang tersembunyi,
apakah perubahan utama yang dilakukan pada saat
renovasi?
Apartemen ini cukup luas dan terdapat dua ruang tamu. Ini
membuat ventilasinya buruk dan kekurangan cahaya alami.
Saya harus meruntuhkan beberapa dinding agar cahaya dapat
masuk. Untuk memiliki kamar mandi yang luas saya juga harus
menyatukan kedua ruang tamu tersebut.
Saya menghabiskan waktu yang sangat banyak di kamar
mandi, jadi sangatlah penting untuk dapat menyatukan
segalanya di dalam kamar mandi utama. Agar dapat
menggabungkan walk in wardrobe saya dan meja rias dengan
shower dan area bathtub, saya memperluas ruangan dengan

ATAS

Si perancang
memutuskan untuk
merobohkan dinding
dapur dan membagi
ruangan tersebut
menjadi dua area,
dapur kering dan
dapur basah.
SEBELAH

Meskipun rumah ini
berukuran besar,
tetapi tidak memiliki
tempat penyimpanan.
Itu sebabnya Sarah
merancang tempat
penyimpanan yang
tersembunyi terletak
dibalik dinding.
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hingga ke bagian koridor.
Dalam merancang suatu rumah, apa yang
membuatnya menjadi berbeda?
Pencahayaan, karena suatu cahaya dapat mengubah
suasana sekitar rumah dengan seketika. Menurut saya
rumah harus memiliki suasana yang berbeda-beda di
sepanjang hari, cerah dan berudara di siang hari, serta
nyaman di malam hari. Pencahayaan bertugas untuk
menghadirkan suasana yang variatif. Oleh karena itu, saya
memiliki lampu yang beraneka ragam di seluruh rumah
saya. Salah satunya, pencahayaan yang menghadirkan
suasana berlajur di bawah anak tangga.
WHERE TO GO

Cube Association Design,
www.cubeassociatedesign.com
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KANAN

Kamar mandi
yang luas dengan
walk-in wardrobe
merupakan
suatu keharusan,
dan diberikan
perhatian yang
khusus oleh
Sarah. Di sebelah
kanannya terdapat
kamar tidur utama
yang menampilkan
corak biru-abu.
(SEBELAH)
ATAS

Sebagai pecinta
seni, Sarah
memajang lukisan
di sebagian besar
dari dindingnya.
Dia juga
menganjurkan
kliennya untuk
melakukan hal
yang sama.
BAWAH

Berdasarkan
definisi Sarah arti
dari desain yang
baik terlihat dari
sebuah toilet yang
terlihat berbeda
dari semua ruang
yang ada. “ini
harus terlihat
tidak biasa, dan
membuat tamu
berkata ‘wow’, ujar
Sarah.

teks ELIZA HAMIZAH fotografi ANGELA GUO art direction YEW XIN YI
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N E W
L E A S E
O F
L I F E
Rumah yang sudah sangat lama
ini terlihat seperti baru setelah
dilakukan perubahan bergaya
Skandinavia.
WHO
Pasangan di usia awal
30-an
HOME
Apartemen 5 kamar di
Sengkang.
SIZE
102m 2

KIRI

Lemari
penyimpanan
yang
ketinggiannya
penuh dari lantai
hingga atap
menjaga agar
barang-barang
tetap tersusun
rapih di dalamnya
dan menampilkan
dekorasi yang
bergaya rapi.
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Apartemen ini mungkin terlihat seperti baru,
tetapi Wendy Sim dan suami sebenarnya sudah
tinggal disini selama bertahun-tahun. Melihat
rumah mereka sangat membutuhkan sebuah
tampilan baru, pasangan ini memutuskan
bahwa ini saat yang tepat untuk melakukan
suatu perubahan. Namun, mereka tidak mau
tampilannya terlihat terlalu kekinian, karena
“Ini adalah tempat tinggal dan bukan tempat
pameran”, ujar Wendy, yang lebih suka dengan
rumah yang biaya perawatannya rendah.
Suaminya memiliki selera yang bagus dalam
menata keindahan suatu ruangan, dan ia melilih
tema desain Skandinavia.
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Pasangan ini mendapat bantuan dari Fuse
Concept untuk memuwujudkan visi mereka.
Perubahan secara struktur sebagian dilakukan
pada renovasi pertama, sekarang pasangan ini
hanya perlu untuk merobohkan dinding dapur dan
menggantikannya dengan pintu geser berpanel
kaca.
Desainer menyegarkan kembali apartemen 5
kamar ini dengan skema aksen kayu dan warna yang
lebih cerah. Semua lemari dilapisi dengan tampilan
kayu dari berbagai macam nuansa dan tekstur dari
Lamitak, Admira dan Lam Chuan. Furnitur baru dari
Mountain Teak dipasangkan agar cocok dengan
tampilan rumah baru yang berbeda.

KIRI

Motif Herringtone
pada lantai
mempengaruhi
fitur desain dinding.
Motif pada dinding
digambar secara
manual pada saat
beton masih basah.
KANAN

Gerbang dan pintu
depan dibuat
berdasarkan
rancangan sendiri.
BAWAH

Laminasi berasal
dari tiga perusahaan
yaitu Lamitak,
Admira dan Lam
Chuan. Produk ini
melapisi lemari
penyimpanan pada
ruang tamu.

101

102

KIRI

Pintu masuk
menuju bomb
shelter dibelakang
meja makan
tersembunyi oleh
pintu kaca berpanel
dengan tampilan
kayu Laminate
dari Lamitak. Meja
makan dan kursi
dari Mountain
Teak.
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Motif herringbone mendominasi ruang tamu,
seperti terlihat pada lantai vinil dengan tampilan
kayu. Motif pada salah satu dinding beton di ruang
tamu adalah buatan tangan, hal ini memancarkan
baris diagonal pada lantai.
Untuk menjaga agar rumah terbebas dari
berantakan, lemari penyimpanan di rumah ini
sengaja dibuat dari lantai sampai atap, dengan
salah satunya adalah lemari penyimpanan di ruang
tamu yang menyerupai “piece de resistence”, ujar
Wendy. Rak-rak terbuka mempermudah sang
suami untuk menampilkan pernak-pernik warnawarninya yang diperoleh dari berbagai negera.
Biaya renovasi rumah ini IDR900 juta (tidak
termasuk furnitur), renovasi kedua ini mengubah
sebuah rumah kontemporer yang membosankan
menjadi lebih cerah, lebih terbuka dan
memperlihatkan penampilan masa kini. Wendy
menjelaskan bahwa tema Skandinavia dipilih
dikarenakan gaya klasik yang tidak lekang oleh
waktu, jadi tidak diragukan bahwa pasangan ini akan
menikmatinya selama bertahun-tahun atau bahkan
lebih!
WHERE TO GO

Fuse Concept,
www.fuseconcept.com

KANAN ATAS

Pada renovasi
awal, dinding
kamar pada bagian
kanan dirubuhkan
untuk membuat
ruang lebih pada
area kamar
tidur yang juga
menghubungkan
ke lemari pakaian.
KANAN

Dinding
kamar mandi
diperpanjang
keluar untuk
mengakomodasi
dua wastafel.
Cermin-cermin
bulat dari Gubi.
SEBELAH

Dapur dengan
skema warna
dasar putih
dipadukan dengan
dinding ubin dari
Hafary secara
geometris yang
memberikan kesan
ceria.

teks ANGELA LOW fotografi DARREN CHANG art direction DON TAN
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P l ay i n g
w i t h
P at t e r n s
Pola yang cantik dan mewah terletak
secara sempurna, seperti kain perca,
menghasilkan tampilan yang menarik dan
segar pada rumah ini.
WHO
Pasangan yang berasal
dari Inggris dan kedua
anak mereka
HOME
Apartemen
Kondominium dengan
4 kamar
SIZE
120 m 2

KIRI

The Morrocan
Berber-terinspirasi
dari permadani
yang didesain dan
dibuat khusus oleh
E&A Interiors.
Ditambahkan dengan
kursi antik yang
telah diperbaharui
lapisan bahannya
yang serupa dengan
bahan Stark.
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KANAN

Kepala ranjang
tidur dibalut
dengan beludru
ungu muda. Tirai
dan bantal tidur
dibuat dari kain
Fermoie, salah
satu supplier
ekslusif E&A
Interiors.
BAWAH

Meja kecil di
samping tempat
tidur yang antik
menambah
sentuhan romantis
pada kamar tidur
dan memberikan
tampilan yang
elegan bagi
ruangan, dapat
digunakan untuk
meletakkan fotofoto dan aksesoris.
SEBELAH

Bar stool dan
lampu gantung
didapatkan khusus
dari Inggris untuk
menyempurnakan
penampilan dapur.

Apartemen yang terletak di Novena ini merupakan
gambaran dari kepribadian yang bersemangat
digabung dengan sentuhan klasik. Perancang
Elizabeth Acland dari E&A Interiors ditugaskan oleh
pemilik rumah untuk membuat rumah yang hidup
dan juga harmonis, ini membuat saya menggunakan
banyak wallpaper yang saya pilih dari berbagai
pemasok ekslusif baik Eropa maupun Amerika, agar
saya memiliki banyak pilihan warna dan kepribadian
untuk rumah ini, ujarnya. Setiap ruangan memiliki
karakter tersendiri, tetapi rumah ini masih terlihat
selaras, karena secara keseluruhan saya telah
merancangnya dengan baik.
Untuk membuat dapur yang terbuka, partisi
dinding kaca telah dibuang dan dirubah menjadi
dapur yang luas dilengkapi dengan tempat sarapan.
Ruangan yang serba putih dan abu-abu dipadukan
dengan pola warna mustard, sedangkan pada
dinding diwarnai dengan warna abu-abu dan putih,
memberikan ruangan dengan nuansa warna yang
mencolok tetapi tetap praktis.
Pada ruang tamu, warna tajam yang ada pada
bawah kaki, berasal dari pola permadani. Suasana di
kamar utama lebih sederhana, menyampaikan kesan
yang anggun. Di langit-langit terdapat lampu kristal
gantung berasal dari Inggris yang sederhana namun
menonjol. Demikian juga, pada kamar tamu, terdapat
sebuah lampu eksotis berbentuk geometris dari
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Vaughan melengkapi ruang tersebut. “Pencahayaan
sangat penting sebagai sentuhan akhir pada suatu
kamar,” Elizabeth menyatakan, “dan itu merupakan
fitur yang sangat penting, terutama pada kamar tidur
yang berukuran kecil.”
Dua anak perempuan dari pasangan ini memiliki
keuntungan karena mendapatkan kamar paling
lucu dari rumah ini, yang dilengkapi dengan tempat
tidur susun berbentuk rumah pohon, wallpaper
bergambar hutan, dan lampu gantung yang terdapat
burung di dalamnya. Kamar ini benar-benar tempat
pelabuhan bagi si kecil!” ujar Elizabeth.
Salah satu dari kamar tidur telah dirubah
menjadi satu ruang besar untuk ruang kerja yang
muat untuk dua orang. Di dalamnya terdapat lemari
penyimpanan yang dirancang sendiri berbahan
Acrylux, ditemani dengan meja komputer kokoh yang
memiliki efek mengkilap. (ye)
WHERE TO GO

E&A Interiors
www.eandainteriors.com.

110

KANAN

Kursi, sofa,
keranjang,
dan tempat
penyimpanan
mainan yang
terbuat dari rotan
dipilih dengan
sangat hati-hati,
benda-benda
ini menambah
kehangatan dan
perasaan nyaman
pada ruangan.
(SEBELAH)
ATAS

Kepala ranjang
yang rendah dan
sisi meja yang
“mengambang”
dirancang agar
kamar tamu terasa
lebih luas. Tema
flamingo yang
sedikit janggal
ini memberikan
karakter pada
ruangan.
BAWAH

Ruang belajar,
dengan meja
belajar yang
bersisi dua, cukup
besar untuk
ditempati dua
orang. Pilihan
warna yang teduh
membuat suasana
tetap terlihat
sederhana dan
rapi.

teks EILEEN KHOO foto ALECIA NEO
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KITCHEN

Porcelain Homewares Set
Cast Iron
Crockery Rack
Rak piring merupakan
salah satu furnitur
yang penting di dapur
Anda. Jika Anda sedang
mencari rak minimalis,
rak country dari
Boutique Provencale
ini sangat ideal untuk
menggantung peralatan
makan, seperti cangkir
dan piring Anda di sisi
dapur. Selain cantik,
rak bergaya Perancis
ini sangat kuat karena
terbuat dari besi cor.

Koleksi peralatan makan porselen ini cocok digunakan untuk momen
berharga bersama teman dan keluarga atau menikmati saat-saat
tenang sendiri. Dibuat secara handmade, pola dan warna koleksi ini
terinspirasi dari alam. Porselen unik bermaterial tanah liat ini memiliki
tekstur lembut pada bagian luar dan mengkilap di dalamnya. Tak perlu
khawatir, struktur porselen sangat kuat sehingga dapat digunakan
untuk minuman dan makanan panas ataupun dingin, dicuci di mesin
cuci piring, serta aman untuk microwave.
Tersedia di www.rediscovering.com.au.

T ersedia di www.
boutiqueprovencale.
co.uk.

The Doodle
Tablecloth
Brazil Inspiration

dibeli di IKEA Alam Sutera,

Bosan dengan taplak meja
yang itu-itu saja? Anda bisa
memilih taplak dengan
‘karya seni’ di atasnya,
seperti taplak meja doodle
yang dapat Anda ciptakan
sendiri. Dengan taplak
ini, Anda dapat memberi
sentuhan subversif saat
makan bersama anakanak. Meski dicoret-coret
oleh anak Anda, taplak
bermaterial kain katun
berkualitas tinggi ini akan
kembali bersih saat dicuci.

Jln. Jalur Sutera Boulevard

Info lengkap kunjungi

No. 45, Alam Sutera –

www.eatsleepdoodle.com.

IKEA menghadirkan koleksi
terbaru produk TILLFÄLLE
dengan corak dan warnawarni yang berani, sebuah
campuran inspirasi ala Brazil
dengan desain Skandinavia yang
minimalis. Salah satu produk
dari koleksi ini adalah nampan
TILLFÄLLE berbentuk perkusi
yang dapat membuat suasana di
rumah Anda lebih meriah.
Koleksi TI LLFÄLL E dapat

Serpong, Tangerang 15320,
tel: 021 2985 3900, www.ikea.
com/id.
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Leaf Fruit Bowl
MiaFleur menghadirkan
koleksi peralatan daput
terbaru berupa mangkuk daun
tropis oleh brand Perancis,
Coming B. Desainnya yang
dekoratif membuat mangkuk
ini cocok sebagai ornamen
cantik pada meja atau dapur.
Hadir dalam warna hijau
lembut pada bagian dalam
dan putih pada bagian luar,
mangkuk bermaterial keramik
ini sempurna untuk dijadikan
wadah buah-buahan.
Informasi lebih lengkap dapat
dilihat di www.miafleur.com.

House Rules Plaque

Donut Coasters

tip

Manfaatkan baking
soda di rumah untuk
membersihkan bercak
kotor teh atau kopi pada
gelas. Caranya, ambil
1 sdm baking soda dan
gosok bersama sedikit
air pada gelas yang kotor.
Biarkan kurang lebih 5
menit dalam keadaan
basah, lalu bilas sambil
digosok. Selain baking
soda, Anda juga bisa
membersihkan bercak
teh atau kopi pada gelas
menggunakan garam
yang dicampur perasan
jeruk nipis dengan teknik
yang sama.

Dekorasi pada dinding dapat mengubah suasana
ruang dalam seketika. Sebuah ruang yang memiliki
dinding putih polos mungkin bakal terasa datar dan
tak menarik. Berbeda halnya jika dinding ruangan
dihiasi dengan elemen dekorasi ruangan. Untuk
membuat dinding dapur Anda tampak menarik,
pajang papan bertuliskan house rules yang didesain
oleh Gisela Graham dan merupakan bagian dari
koleksi Country Kitchen, The Contemporary Home ini.
T emukan beragam koleksi dari T he C ontemporary
Home di www.tch.net.

Tatakan gelas donat yang
super lucu ini adalah
ornamen sempurna untuk
meramaikan meja makan
dan dapur Anda. Tak
hanya itu, Anda juga bisa
menempatkannya di meja
kerja untuk menambahkan
kesan ceria atau sebagai
penyemangat hari yang
sibuk.

Music Milk
Cangkir susu atau krim
buatan tangan dan dilukis
dengan motif nada musik
ini dibuat oleh seniman
keramik Inggris, Liz
Riley. Cangkir berukuran
8x11x15cm ini bisa dicuci
dengan mesin tapi akan
bertahan lebih lama jika
dicuci tangan.

Untuk mendapatkan
koleksi ini, kunjungi
www.thechaosclub.com.au.

Cangkir diproduksi oleh
Music Room Direct www.
musicroomdirect.com.

teks EPRICILIA HANDINATA
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TECH 101

CAPTURE THE MOMENT
Kamera menjadi sebuah benda yang wajib Anda miliki pada saat ini.
Tidak hanya berfungsi mengabadikan moment penting di dalam hidup
Anda, kamera juga digunakan untuk berbagai hal lainnya sebut saja
untuk menjalankan sebuah profesi (fotografer), menfoto pemandangan
alam maupun hewan-hewan liar, atau menangkap keindahan bangunan
di perkotaan. Banyak brand besar yang mengeluarkan produknya untuk
menjawab kebutuhan dari para penggunanya, baik yang sudah profesional
ataupun yang sekedar mengisi hobinya saja. Maka dari itu Tim Home &
Decor Indonesia telah memilih beberapa produk sebagai bahan referensi
Anda yang sedang mencari sebuah kamera yang mumpuni.

FUTURE INSTINCTS
Sony UMC-S3C produk perdananya
ini merupakan kamera video
pertama di dunia yang dilengkapi
dengan sensor yang sangat sensitif
cahaya di kelasnya. Dengan
dimensi bodi yang sangat kecil dan
bobot hanya 400 gram, Sony UMCS3C dilengkapi dengan sensor
EXMOR full frame 35mm yang
menawarkan opsi pengaturan ISO
hingga 409600. Kamera ini bisa
merekam video hingga resolusi
4K dan mampu memotret dengan
hasil foto 12 megapixel.

NEW LOOK
Canon EOS M3 hadir dengan
desain yang ringkas dan hand
grip yang lebih besar. Canon
EOS M3 membawa layar
sentuh fleksibel yang bisa
dilipat keatas atau ditekuk
ke bawah, cocok untuk Anda
yang gemar melakukan selfie.
Beragam efek foto dan filter
juga telah disiapkan oleh Canon
untuk menghasilkan foto-foto
menarik. Koneksi WiFi juga
telah dibenamkan ke produk ini
sehingga Anda dapat dengan
mudah memindahkan foto ke
smartphone atau tablet Anda.

FREEDOM SPIRIT
Leica Camera AG memperluas lini kamera seri X dengan
meluncurkan seri terbaru yakni Leica X-U (Type 113). Kamera
tipe compact ini dirancang dan disiapkan Leica untuk aktivitas
fotografi luar ruang baik di darat maupun di dalam air
hingga ke dalaman hingga 15 meter. Dari segi desain, Leica
X-U menggandeng Audi Design untuk menghadirkan daya
tarik secara visual tapi juga menawarkan kemudahan saat
pengoperasian dan mobilitas. Meskipun kerjasama Leica dan
Audio Design telah menghadirkan seri kamera T dan Delux,
namun sentuhan Audi Design pada Leica X-U merupakan
yang pertama di seri X.
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RETRO SPOT
PEN-F era digital ini memiliki bentuk
yang menyerupai desain kamera PEN
F di masa lalu dengan ciri-ciri memiliki
jendela bidik, berukuran ringkas,
memiliki roda kendali berbentuk
bulat di bagian depan kamera, dan
di bagian atas kamera terbuat dari
logam magnesium. PEN ditujukan
kepada fotografer amatir menyukai
kamera yang berukuran ringkas dan
memiliki banyak kendali eksternal
untuk memudahkan pengoperasian.
Olympus berharap seri Pen bisa populer
kembali melalui Pen-F. Maka dari itu,
spesifikasi Olympus Pen-F ini cukup
tinggi, Beberapa fitur canggih kamera
ini setara bahkan melebihi seri kamera
Olympus OMD yang terbaru.

ADVENTURE CHOICE
Satu lagi Ricoh mengenalkan line up terbarunya yaitu sebuah
kamera Pentax K-S2. Kamera ini di rancang untuk pengguna
yang senang beraktivitas out door. Karena dilengkapi dengan
fitur tahan cuaca serta tahan debu. Dengan dimensinya yang
hanya 91 x 123 x 73 mm, Ricoh mengklaim Pentax K-S2
adalah kamera DSLR terkecil di dunia yang punya bodi tahan
debu dan cuaca. Di balik bodi tangguhnya, Pentax K-S2
telah membawa sensor APS-C CMOS 20 megapixel yang
dipadukan dengan prosesr PRIME MII. Kolaborasi sensor dan
prosesornya tersebut membuat pengguna dapat memotret
hingga ISO 51.200, merekam video Full HD 1080/30p dan
mendukungcontinuous shoot dengan kecepatan hingga 5,4
fps.

PRO SHOT
X-T10 dari Fujifilm dibungkus
material magnesium alloy. Untuk
spesifikasi, X-T10 menggunakan
sensor X-Trans CMOS 16 megapiksel
dan EXR Processor II. Sama seperti
X-T1, X-T10 juga mampu merekam
gambar secara terus-menerus
hingga 8 foto per detik. Terdapat
layar 3 inci yang dapat diputar di
bagian belakang dan viewfinder
elektronik OLED yang sama dengan
X-T1. Viewfinder elektronik masih
dipertahankan, meskipun resolusi
dan perbesaran sedikit diturunkan.

SELFIE LOVER
Panasonic kembali menghadirkan kamera terbaru yaitu Lumix
DMC-GF8. Produk ini memiliki fitur dan memudahkan anda bagi
para pecinta selfie. Spesifikasi yang diusung Panasonic Lumix GF8
meliputi sensor 16MP Digital Live MOS dikombinasikan dengan
image processor Venus Engine yang diklaim dapat menangkap
gambar secara detail meski dalam low-ligh, khususnya dengan
pengaturan ISO hingga 25.000. Panasonic menjanjikan Lumix GF8
memiliki sistem autofocus yang cepat dan akurat. Panasonic Lumix
GF8 juga didukung fitur Face dan Eye Detection AF yang sangat
berguna untukmendukung selfie. Panasonic Lumix GF8 memiliki
kemampuan merekam video 1080p pada 60fps. Tersedia mode Snap
Movie untuk merekam video dengan durasi 2, 4, 6 atau 8 detik.

SMOOTH & DETAIL
Hasselblad mempersembahkan sistem kamera
medium format H6D yang dikalim sebagai babak baru
sistem kamera medium format miliknya. H6D datang
dengan sensor CMOS dan prosesor terbaru yang lebih
cepat. Hasselblad menyediakannya dalam 2 versi
yaitu dengan sensor 50 megapixel yang diberi nama
Hasselbald H6D-50c dan Hasselbald H6D-100c yang
menggunakan sensor 100 megapixel.Di sektor layar,
H6D System menawarkan layar sentuh berukuran 3
inci. Untuk mengakomodir penyimpanan foto berukuran
besar, Hasselblad melengkapinya dengan 2 slot
kartu memori serta dukungan USB 3.0 untuk akses
pemindahan foto yang lebih cepat.

teks FERNANDO CHRISTIANUS
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ECO-WARRIOR

TAKE STEPS TO BE SAFE

Jika Anda berencana
merenovasi rumah dalam
waktu dekat, sebaiknya Anda
mempertimbangkan bahayanya
bagi kesehatan tubuh Anda.
Pasalnya, proyek renovasi
rumah seperti mengamplas,
mengecat, dan mengebor kayu
dapat menimbulkan emisi debu
berbahaya, berupa partikel
mikroskopis yang bisa memicu
penyakit asma, jantung, kanker,
hingga gangguan perkembangan
dan cacat lahir pada anak. Untuk
mengurangi paparan racun di
rumah, Anda dapat menyimak 5
rekomendasi ini:

lisensi kepada kontraktor sehingga
Anda dapat memastikan proyek ini
aman untuk dilaksanakan.
n Protect yourself
Jika Anda memilih tetap tinggal
saat hunian direnovasi, pastikan
Anda dan keluarga terlindungi.
Gunakan masker dan kacamata
agar terhindar dari iritasi.
Sarankan kepada kontraktor
untuk membasahi dinding
dan permukaan lain sebelum
direnovasi, untuk mencegah
agar partikel berbahaya tidak
beterbangan.

Let in some fresh air
Lakukan proyek renovasi dengan
ventilasi terbuka dan nyalakan
kipas angin agar sirkulasi udara
berjalan dengan baik. Sebelum
renovasi, Anda juga harus
n

n Obtain the necessary permits
Dalam rangka untuk melakukan
bisnis, perusahaan renovasi rumah
Anda tentu memiliki izin usaha.
Jangan ragu untuk meminta salinan
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memeriksa kondisi cuaca. Musim
panas adalah saat paling tepat
membangun atau merenovasi
rumah. Udara dan terik matahari
mampu mempercepat proses
pengeringan material yang
digunakan.
n Go green
Pilih cat dan bahan bangunan
yang bebas timbal. Periksa label
pada kemasan produk yang
mencantumkan bahwa produk
bangunan tersebut aman bagi
manusia dan ramah lingkungan.
n Move out
Jika proyek renovasi menyertakan
proses pengamplasan, stripping,
varnishing, dan pengecatan
keseluruhan bangunan, sebaiknya
Anda dan keluarga pindah ke
tempat lain untuk sementara.

FIX IT

K E E P H E A LT H Y
Kebersihan kamar mandi merupakan prioritas utama, maka telah kami
jabarkan beberapa tip untuk merawat ruangan ini.

Kamar mandi menjadi sebuah
ruangan yang sangat penting
di dalam hunian. Namun
untuk menjaga kebersihan
dari kamar mandi bukanlah
sebuah perkara yang mudah.
Banyak yang mengira bahwa
untuk menjaga kebersihan dari
kamar mandi memerlukan biaya
yang tidak sedikit. Namun pada
kesempatan ini tim Home &
Decor Indonesia akan berbagi
tip-tip menarik dan mudah
untuk dilakukan guna menjaga
kebersihan dari kamar mandi di
dalam hunian Anda.
1. KOPI
Ampas kopi tubruk
dapat bermanfaat untuk
menghilangkan bau tak sedap di
kamar mandi. Caranya sangat
mudah, siapkan secangkir air
panas. Masukkan ampas kopi.
Tambahkan sedikit garam lalu
campur. Setelah itu, siram air

campuran tadi ke lubang WC
dan sekitarnya. Dalam sekejap
kamar mandi di rumah Anda pun
terbebas dari bau tidak sedap.
2. SODA API
Untuk mengatasi saluran
pembuangan yang tersumbat,
taburkan soda api pada saluran
pembuangan air yang tersumbat.
Biarkan selama satu malam. Bilas
dengan air hingga kotoran yang
menyumbat saluran terkikis habis.
Anda dapat melakukan cara ini
secara berkala.
3. AIR PANAS & CUKA
Apabila shower Anda tersumbat,
Anda bisa langsung merebus
kepala shower dari logam dengan
larutan 1 liter air ditambah satu
cangkir cuka, selama 15 menit.
Untuk kepala shower yang terbuat
dari plastik, rendam dalam
campuran air panas dan cuka
dengan perbandingan yang sama.

text FERNANDO CHRISTIANUS foto DOK. HANSGROHE

4. CUKA DAPUR
Atasi kloset kotor Anda
dengan menggunakan cuka
dapur. Caranya, siramkan dua
gelas cuka dapur dan biarkan
selama 1 jam. Selanjutnya,
gosok kerak hingga bersih.
Langkah berikutnya, bilas
dengan air bersih.
4. CENGKEH
Binatang serangga seperti
kecoa memang menjadi
masalah yang kerap muncul
ketika berada di kamar mandi.
Untuk mengusirnya Anda
dapat menyiapkan 1/4 liter
air, 10 ml alkohol 75%, dan
20 ml tanaman cengkeh yang
sudah ditumbuk. Campurkan
formula di atas hingga
merata. Semprotkan di sekitar
lantai dan dinding kamar
mandi. Campuran tersebut
dapat bertahan hingga satu
bulan.
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K I T ICNH ES N
TORE

The Sleek Speaker
Samsung menyasar produk speaker
dengan meluncurkan inovasi
terbarunya, Samsung WAM7501/
XS. Speaker nirkabel ini mudah
diletakkan di mana saja (digantung
di langit-langit atau pada stan
opsional) menghasilkan suara
berkualitas. Berkat paten teknologi
Ring Radiator dari Samsung, output
suara tersebar ke seluruh penjuru
360 derajat. Di manapun posisi
Anda, suara dari speaker ini sangat
jelas terdengar seperti berada di
depannya.
Untuk informasi lengkap dapat
mengunjungi laman berikut ini
www.samsung.com.

Bath In Luxury

LEDS Light Up
Menghadirkan gaya modern dan glamor dalam sebuah desain
produk pencahayaan. Salah satu produsen lampu LEDS-C4 dari
spanyol telah meluncurkan serangkaian produk pencahayaan
terbaru yaitu Grok, memiliki perpaduan desain bersih, elegan
dan modern sehingga terlihat unik dan indah. Kisaran produk ini
difokuskan penggunaannya pada rumah sakit serta perumahan dan
retail kelas atas, namun harga yang ditawarkan sangat terjangkau.
Untuk informasi dan katalog lengkap dapat mengunjungi

showroom C lass I nternasional.

Melanjutkan kolaborasi yang telah
berlangsung selama 15 tahun
antara arsitek dan desainer asal
Italia, Antonio Citterio dengan
Axor Citterio E untuk Hansgrohe.
Sebanyak 37-piece produk baru
dari rangkaian perlengkapan
kamar mandi, termasuk mixer
wastafel, mixer bak mandi, dan
perangkat mandi. Memiliki fitur
bersih, elegan yang akan cocok
dengan ruang kamar mandi
bergaya kontemporer minimalis.
Hadir dalam 15 pilihan sentuhan
akhir glossy seperti red-gold, gold
optic, black chrome, dan evergreen
chrome.

Shine & Shimmer

Untuk informasi lengkap
dapat mengunjungi showroom
Hansgrohe atau kunjungi
www.hansgrohe.com.

Desainer asal Inggris Tom Dixon membuat desain gambar yang rumit
dalam warna-warni yang berkilauan yang dapat Anda lihat pada
gelembung sabun atau pada sayap seekor capung dalam koleksi
terbarunya. Tekstur kilau tinggi dengan tinta minyak berwarna hitam
pekat telah dibentuk kembali dalam seri bentuk-bebas gelas kaca
dengan sentuhan akhir ditempa. Kisaran terbaru ini menampilkan
lilin beraroma, menyebarkan wangi harum dari mulut gelas.
Informasi lengkap untuk kisaran produk ini dapat Anda temukan
di www.tomdixon.net dan tersedia di showroom Ambiente.
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BUZZWORDS
1

LONG LASTING
BEAUTY

2

Jotun Indonesia memperkenalkan Majestic Perfect
Beauty & Care, produk cat interior premium yang
peduli tentang rumah dan kesehatan.
Produk ini memiliki tingkat emisi cat yang rendah dan
tingkat bau yang aman untuk keluarga. Memberikan
superb flow dan dapat menutupi hanya dengan dua
lapis, Majestic Perfect Beauty & Care juga tahan noda
dan mudah dibersihkan sehingga warnanya dijamin
tahan lama.
Majestic Perfect Beauty & Care juga telah
terintegrasi dengan teknologi Exclusive True Color
milik Jotun yang merupakan formulasi unik dari
bahan berkualitas yang akurat, konsisten, dan warna
yang bertahan lama. Cat ini dapat menutupi retak
rambut dengan sempurna sehingga dinding Anda
halus tanpa cacat.
“Kesehatan keluarga sangat penting. Karena itu
saya berhati-hati dalam memilih warna dan bahan
yang indah dan nyaman di rumah. Untuk cat saya
memilih produk yang tidak berbau, tidak mengandung
zat kimia dan tidak berasal dari emisi yang
berbahaya,” kata Titi Kamal, brand ambassador Jotun
Indonesia yang hadir dalam acara tersebut.
“Dengan Majestic Perfect Beauty & Care,
kami mampu memberikan rumah indah dengan
warna-warna cantik namun tetap peduli dengan
kesejahteraan keluarga,” tambah Victor Taslim, Sales
Manager Jotun Indonesia.
120

3

1 Anders Bohlin
(General Manager
Sales & Marketing),
Victor Taslim (Sales
Manager), Titi Kamal
(Brand Ambassador),
Zenitha Fitria (Brand
Development),
dan Eric Mallace
(President Director
Jotun Indonesia)
berfoto bersama.
2 Titi Kamal
mendemonstrasikan
proses mengecat
dengan cat Jotun.
3 Produk kemasan
cat Jotun Majestic
Perfect Beauty &
Care.
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BUZZWORDS

INAUGURAL
EDITION

1

Perkembangan industri desain interior yang kian
meningkat menginspirasi Traya Indonesia untuk
pertama kalinya menyelenggarakan pameran
bertajuk Mozaik Indonesia 2016 di Jakarta Convention
Center (JCC) pada 10-13 Maret 2016 lalu.
Menghadirkan 300 exhibitor
domestik dan mancanegara,
Mozaik Indonesia menampilkan
keunikan beragam furnitur
bermaterial rotan dan kayu dari
Indonesia. Mozaik Indonesia juga
memamerkan produk-produk
terbaru dari produsen maupun
manufaktur.
“Pameran ini menyuguhkan
platform B2B (bussiness-tobussiness) untuk masalah
interior, desain dan gaya hidup
yang mencoba menjembatani
para profesional di bidang interior
dengan para konsumen” ujar
Ernst K. Remboen, CEO PT Traya
Indonesia.
Produk-produk yang
dipamerkan meliputi furnitur,
perabot luar rumah, kamar
mandi, kerajinan (handicraft),
peralatan makan, dapur, lampu

dan produk tekstil. Di Mozaik
Indonesia yang rencananya akan
menjadi agenda rutin tahunan ini
juga terdapat zona desain tren,
dimana pengunjung dapat melihat
perkembangan tren terkini di
bidang interior.
Menteri Perindustrian
RI, Saleh Husin mengatakan
pameran yang mengusung
konsep “Unleashing High
Quality Furniture Indonesia for
International Market” ini untuk
memperkenalkan produkproduk mebel Indonesia di pasar
internasional. Harapannya mampu
mempercepat pencapaian target
ekspor. "Dengan pameran ini juga
diharapkan industri furnitur dapat
memberikan kontribusi lebih
untuk perolehan devisa negara
maupun penyerapan tenaga
kerja," katanya.

2

1 Saleh Husin, SE,
M.SI selaku menteri
Perindustrian
Republik Indonesia.

3

2 Merysia
Enggalhardjo
dan Harsono
Enggalhardjo
yang merupakan
perwakilan dari Sani
Harto.
3 Stan The Bulb
Gallery yang
berpartisipasi di
acara Mozaik.
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BUZZWORDS
1 Tim Manajemen
Conwood dengan
produk terbaru
mereka.

1

2 Stan Indogress
yang mamou
mencuri perhatian
para pengunjung
pameran.
3 Stan Toto yang
menampilkan
beberapa produk
unggulan mereka.

2

DESIGN
COMMUNITY
Dengan menghadirkan Megabuild dan KERAMIKA di waktu yang
bersamaan, merupakan langkah cerdas yang mampu mempertemukan
para penggiat keramik dan pecinta interior dalam satu atap.

3
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Megabuild Indonesia 2016
merupakan pameran bahan
bangunan dan arsitektur
terbesar di Indonesia yang
diadakan di Jakarta Convention
Center (JCC), Senayan, Jakarta.
Dalam pameran tersebut Anda
bisa menemukan berbagai
produk bahan bangunan yang
tentunya akan sangat berguna
bagi Anda yang memang ingin
membangun rumah, mulai
dari semen, kayu, keramik,
peralatan kamar mandi, dan
lain-lain.
Seperti tahun-tahun
sebelumnya, acara Megabuild
Indonesia kali ini pihak
penyelenggara bekerja sama
dengan Asosiasi Aneka Industri
Keramik Indonesia (ASAKI),
teks FERNANDO CHRISTIANUS foto DOK. MEGABUILD

mereka mengadakan acara
pameran keramik bertajuk
KERAMIKA 2016. Di pameran
ini para pengunjung bisa
menemukan berbagai jenis
keramik dengan teknologi
terbaru seperti keramik khusus
interior, eksterior, keramik
dinding, dan lain-lain.
Tidak hanya itu, dalam acara
ini pihak penyelenggara juga
mengadakan acara Jakarta
Design Week, yakni sebuah
acara tahunan yang diadakan
oleh Ikatan Arsitek Indonesia
(IAI) dan Himpunan Desainer
Interior Indonesia (HDII). Di sini,
para pengunjung bisa mengikuti
berbagai kegiatan seperti
seminar, workshop, diskusi, dan
lain-lain.

BUZZWORDS

A BETTER LIFE

1

Panasonic kembali menghadirkan inovasi terbarunya
di segmen pendingin ruangan dengan sistem Radiant
Cooling untuk pertama kalinya di kawasan Asia.
Sebagai wujud kontribusi dan komitmen Panasonic
untuk memberikan kehidupan yang lebih baik,
perusahaan ini baru saja meluncurkan inovasi baru
di segmen pendingin ruangan dengan sistem Radiant
Cooling pertama di Asia bertempat di Sofitel Bali Nusa
Dua Beach Resort. Efektivitas sistem pendingin Radiant
Cooling ini sendiri telah mendapatkan verifikasi oleh
Dr. Naoshi Kakitsuba dari Departemen Lingkungan
Hidup, Sains, dan Teknologi Universitas Meijo di Jepang.
Produk-produk terbaru Sky Series ini mempertemukan
desain yang berbeda, efisiensi energi, dan suhu dingin
yang nyaman ini merupakan rangkaian produk terbaru
jenis Elite Inverter. Tiga tipe produk Sky Series terbaru
yang diperkenalkan di acara ini yaitu CU/CS-VU10SKP,
CU/CS-VU13SKP, dan CU/CS-VU18SKP
“Inspirasi produk ini berasal dari masukkan serta
respon positif dari para konsumen untuk produk
iAUTO-X yang diluncurkan tahun lalu. Kami telah
melakukan riset dan menemukan bahwa selain inovasi
teknologi yang memiliki kemampuan proses pendingin
dengan cepat, daya tahan tinggi, dan berkualitas dalam
menciptakan lingkungan yang sehat. Para konsumen
juga menginginkan produk premium yang mampu
menambah nilai estetika hunian mereka,” ungkap
Heribertus Ronny A, AC Product Manager PT Panasonic
Gobel Indonesia.
“Dengan pencapaian market share AC Panasonic
mencapai 30% di Indonesia disertai dengan 40%
market share untuk tipe inverter, kami berinisiatif
untuk memperkuat segmen pasar inverter yang telah
menjadi fokus Panasonic dalam mengembangkan bisnis
di Indonesia dengan meluncurkan produk Sky Series
terbaru. Hal ini merupakan bagian dari komitmen kami
untuk menawarkan kenyamanan dan keamanan tanpa
melupakan faktor kesehatan bagi masyarakat di seluruh
dunia melalui inovasi teknologi kami pada khususnya
peralatan rumah tangga,” terang Hiroyoshi Suga,
President Director Panasonic Gobel Indonesia.
1 Hiroyuki Iwaki
selaku Managing
Director Panasonic
Appliances Air
Conditioning
Malaysia dan
Tadaharu Taguchi
selaku Vice
President PT
Panasonic Gobel
Indonesia yang
sedang melihat detail
produk Sky Series
yang terbaru.

2 (Ki-ka) Hiroyoshi
Suga selaku
President Director
PT Panasonic
Gobel Indonesia,
Hiroyuki Iwaki
selaku Managing
Director Panasonic
Appliances Air
Conditioning
Malaysia, Abdullah
Tauhid Gobel selaku
Commisioner PT
Panasonic Gobel

2

3

Indonesia, dan
Tadaharu Taguchi
selaku Vice
President PT
Panasonic Gobel
Indonesia.
3 Produk Sky
Series terbaru yang
diperuntukkan bagi
pasar menengah
ke atas.
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DP+HS Architects
www.dphsartchitects.
com

Da Vinci
Da Vinci Tower
Jln. Jend. Sudirman
Kav.12 Jakarta Pusat
tel: 021 5795 2222
www.davinciasia.com

Republic of Fritz Hansen
Pacific Place Mall
Level 2 #70-72
Jln. Jend. Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta
www.fritzhansen.com

Lasc Studio
www.lascstudio.com

Go Modern Furniture
www,gomodern.co.uk

Roselle Mont Clair
www.rosellemontclair.
com

ARCHITECTS

BATHROOMS
Grohe Indonesia
Alamanda Tower 31st
floor
Jln. T.B. Simatupang
Kav. 22 – 26
Jakarta 12560
tel: 021 2966 0296
www.grohe.co.id
Hansgrohe
www.hansgrohe.com

Herman Miller
(PT Geoff Forrester
Indonesia)
Jln. Bendungan Hilir
Raya 14-D
Jakarta Pusat, 10210
www.ptforum.co.id

TOTO
(PT Surya Pertiwi)
Jln. Tomang Raya No.
16-18 Jakarta
tel: 021 2929 8585
www.toto.co.id

Jakarta Vintage
The Darmawangsa
Square
Lt. Basement No. 47
Jln Dharmawangsa VI
No. IX Kebayoran Baru,
Jakarta
www.jakartavintage.co

Wisma Sehati
Jln. Panglima Polim
Raya No. 39
tel: 021 7278 7722
www.wismasehati.com

IKEA
Jln. Jalur Sutera
Boulevard Kav. 45, Alam
Sutera, Serpong
www.ikea.com/id

FURNITURE
& FURNISHINGS
Ambiente
Jln. Senopati no.70
Jakarta
tel: 021 7255 637
An & Angel
www.anangel.glass
Box Living
Jln. Benda Raya
No 2, Kemang,
Jakarta Selatan.
www.box-living.com
Bull & Stein
www.bullstein.com
Ceramica Vogue
www.ceramicavogue.
com
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Ginger And Jagger
www.gingerandjagger.
com

LiFE!
www.lifeliveitup.com.au
Lux Living
(PT. Kayennig)
Gedung Menara Pritama
Lt.11
Jln. Lingkar Mega
Kuningan Blok 6.2
Jakarta Selatan
MAIORI
www.maiorifurniture.
com
Maison Vakentina
www.maisonvalentina.
net
Munna
www.munnadesign.com
Nemo
www.nemolighting.com

Class International
Jln. Halimun Raya No.31
Jakarta Selatan
www.classinternational.com

NUR
www.nur.dk

Datascrip
Jln. Selaparang Blok
B-15 Kav.9
Kompleks Kemayoran
Jakarta
tel: 021 6544515
www.datascrip.com

Palazzo Morelli
www.palazzomorelli.it

Okamura
www.okamura.jp

Phillip Jusuf Designs
www.phillipjusuf.com

Distinctidentity
www.distinctidentity.
com.sg
Exquisite Art Furniture
Interior Decoration
www.exquisite.com.sg
Greg Natale Design
www.grefnatale.com

Sango
(PT. Sango Ceramics
Indonesia)
Jln. Hayam Wuruk
No.99 RT.9/RW.5
Maphar, Tamansari,
Jakarta Barat.
www.sango.com

Meter Square
www.metersquare.com.sg

SERIP
www.serip.com.pt

Plattfoem
poh@plattform.sg

Tse & Tse
www.tse-tse.com

Perencana Bowerman
Interior
bowermaninteriorplanner@
gmail.com

VIVERE
Jakarta Design Center
Level 6 Unit #SR 01 – 03
Jln. Gatot Subroto
Kav. 53 Jakarta Barat
tel: 021 572 0388
www.viverecollection.com
Walter Knoll
Grand ITC Permata Hijau
Blok Diamond No.9
Jln. Arteri Permata Hijau,
Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan.
www.walterknoll.de
Zara Home
Pondok Indah Mall 2
Level 1 Jalan Metro
Pondok Indah Blok. 3B
Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan
www.zarahome.com/id

INTERIOR
DESIGNERS
19sixtyseven
www.19sixtyseven.com
2Madison.com
Home & Decor
Gedung Promenade 20,
Jln. Bangka Raya
No.20 Unit B,
Jakarta Selatan
www.2madison.com
Design Intervention
www.designintervention.
com

Mudian
www.mudian.com.sg
New Nyew
www.newnyew.com

Three-D Conceptwerke
www.three-dconceptwerke.com

ELECTRICAL
& ELECTRONICS

KITCHEN
TOTO
(PT Surya Pertiwi)
Jln. Tomang Raya
No. 16-18 Jakarta
tel: 021 2929 8585
www.toto.co.id

OTHERS
DYSON
Pasific Place
Level 1 #30 A
Jl. Jend Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta
tel: 021 5797 3267
ECOLEDER
(CV. Mitra Abadi Sejahtera)
Jln. Tubagus Angke Raya
Kompleks Angke Square
Blok C No. 36
Jakarta Barat
tel: 021 5694 2698/99
www.ecoleder.co.id
FLOOR DEPOT
Jln. Panglima Polim Raya
No. 72A,
Jakarta Selatan - 12130
tel : 0800 111 7585
www.floordepot.co.id

Ariston
(PT Mayer Sukses Jaya)
Mall Artha Gading Lt. 3
Blok A5/10 Jakarta
tel: 021 4586 4475
www.mykitchenart.com

HAFELE
Taman Tekno BSD
Blok A No.3
Serpong-Tangerang
tel: 021 7587 8888
www.hafele.co.id

LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower
FI. 31 Jln. Sultan Iskandar
Muda Kebayoran Lama
Jakarta Selatan
tel: 021 2930 4000
www.lg.com/id

Pullman Hotel
www.pullmanhotels.com

Miele
Jln. K.H. Wahid Hasyim
No. 96 A Menteng Jakarta Pusat
tel: 021 3190 2211
www.miele.com
Panasonic
(PT Panasonic Gobel
Indonesia)
Jln. Dewi Sartika No.14
Cawang, Jakarta
tel: 021 8015 710
www.panasonic.com/id
Polytron
Jln. Aipda KS Tubun
II/15 Jakarta
tel: 021 532 2663
www.polytron.co.id

PT Karcher Indonesia
Sudirman Park Complex
Blok A6 – A7
Jln. K. H. Mas Mansyur
Kav. 35 Jakarta
tel: 021 5794 3865
www.kaercher.co.id
PT Schneider Indonesia
Gedung Ventura Lt. 5
Jln. R.A.Kartini No.26
Cilandak, Jakarta
www.schneider-electric.
co.id/en
Rimowa
Plaza Indonesia
Lt. 2/G106
Jln. M.H. Thamrin
No.28-30
Jakarta Pusat
www.rimowa.com
V-Kool
(PT V-KOOL Indo Lestari)
Jln. Gunung Sahari Raya
No. 20
Jakarta Pusat
www.vkool-indonesia.com

SUBSCRIPTION

Subscribe to Home & Decor
and enjoy the offer!

30%
savings for 1-year
print subscription

or

Special offer
for 1 year
subscription!
*Please check other titles on
www.mpgmediapublishing.com

HOME & DECOR Subscription
YES! I would like to subscribe to Home & Decor for 12 issues
Name

INDONESIA
: .......................................................................................................................................................................................................................
(please print)

Address

25%
savings for 1-year
print subscription

+
free

3-months free
trial of your
choice from our
other titles*

METHOD OF PAYMENT
o Mandiri a/c : 102.00.0648653.1
a/n PT. Numedia Cipta Sarana
Saving based on cover price of Rp. 49.000.Please allow 2 weeks for delivery of first issue.

*Please fax transfer slip to +62 21 5366 6767
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City : .......................................................................................... Zip Code : ....................................................................
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: .......................................................................................... E-mail : ..........................................................................................

Starting from
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area, please call for mailing charges.
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Ariston
(PT Mayer Sukses Jaya)
Mall Artha Gading
Lt. 3 Blok A5/10 Jakarta
tel: 021 4586 4475
www.mykitchenart.com
Ambiente
Jln. Senopati no.70
Jakarta
tel: 021 7255 637
An & Angel
www.anangel.glass
Ariston
(PT Mayer Sukses Jaya)
Mall Artha Gading Lt. 3
Blok A5/10 Jakarta
tel: 021 4586 4475
www.mykitchenart.com
Bull & Stein
www.bullstein.com
Canon
www.canon.co.id
Ceramica Vogue
www.ceramicavogue.
com

Foxcat Design
www.foxcatdesign.com
Fujifilm
Kota Kasablanka
Tower A Lt. 36
Jln. Casablanca
Kav. 88 Jakarta
www.fujifilm-indonesia.
co.id
Go Modern Furniture
www,gomodern.co.uk
Ginger And Jagger
www.gingerandjagger.
com
Grohe Indonesia
Alamanda Tower
Building Lt. 31
Jl. T.B. Simatupang
Kav. 22-26
Jakarta 12560
www.grohe.co.id
Hansgrohe
www.hansgrohe.com
Hasselblad
www.hasselblad.com

Jakarta Vintage
The Darmawangsa
Square
Lt. Basement No. 47
Jln Dharmawangsa VI
No. IX Kebayoran Baru,
Jakarta
www.jakartavintage.co
Leica
www.leica-storeindonesia.com
LiFE!
www.lifeliveitup.com.au
MAIORI
www.maiorifurniture.
com
Munna
www.munnadesign.com
Nemo
www.nemolighting.com
Olympus
asia.olympus-imaging.
com
Panasonic
(PT Panasonic Gobel
Indonesia)
Jln. Dewi Sartika No.14
Cawang, Jakarta
tel: 021 8015 710
www.panasonic.com/id

Palazzo Morelli
www.palazzomorelli.it
Phillip Jusuf Designs
www.phillipjusuf.com
PT Schneider Indonesia
Gedung Ventura Lt. 5
Jln. R.A.Kartini No.26
Cilandak, Jakarta
www.schneiderelectric.co.id/en
Republic of Fritz
Hansen
Pasific Place Mall
Level 2 #70-72
Jln. Jend. Sudirman
Kav. 52-53
tel: 021 5797 3036/3
www.fritzhansen.com
Ricoh
www.ricoh-imaging.
com
Rimowa
Plaza Indonesia
Lt. 2/G106
Jln. M.H. Thamrin
No.28-30
Jakarta Pusat
www.rimowa.com

Roselle Mont Clair
www.rosellemontclair.
com
Samsung
www.samsung.com/id
Sango
(PT. Sango Ceramics
Indonesia)
Jln. Hayam Wuruk
No.99 RT.9/RW.5
Maphar, Tamansari,
Jakarta Barat.
www.sango.com

Walter Knoll
Grand ITC
Permata Hijau
Blok Diamond No.9
Jln. Arteri Permata
Hijau Kebayoran Baru,
Jakarta
tel: 021 5366 3195
www.walterknoll.de
Wisma Sehati
Jln. Panglima Polim
Raya No. 39
tel: 021 7278 7722
www.wismasehati.com

SERIP
www.serip.com.pt
Sony
www.sony.co.id
TOTO
(PT Surya Pertiwi)
Jln. Tomang Raya No.
16-18 Jakarta
tel: 021 2929 8585
www.toto.co.id
Tse & Tse
www.tse-tse.com
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Class International
Jln. Halimun Raya
No.31 Jakarta Selatan
www.classinternational.com

Flou
www.flou.com
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