
Bahan tebal, empuk, dan halus di kulit sehingga sangat nyaman digunakan. Pertama di Indonesia 
yang menggunakan Teknologi Bonding Dot Laminating (tanpa jahitan). Telah tersertifikasi sebagai 
produk sanitized yang terbukti anti bakteri dan anti alergi. Pilihan warna elegan yang dapat mem 
percantik ruangan Anda. Rasakan kehangatan bersama keluarga yang lebih nyaman dan sehat 
dengan Karpet Sanitized Kintakun.

Ukuran : 150 x 200 cm

Karpet sanitized

Anti Bakteri Anti SlipHigh Density
Padding

Kuat &
Tahan Lama

Grise Blueu

Brun Bordeaux

Valerian
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Karpet berkualitas yang terbuat dari microfiber bermutu tinggi yang sangat halus, dengan high 
density padding sehingga teksturnya sangat empuk, kuat dan tahan lama. Dilengkapi dengan 
lapisan anti slip di bagian bawahnya sehingga anti geser dan menjaga karpet tetap pada 
tempatnya. Pilihan warna beragam dan menarik serta memberikan kesan mewah sehingga 
cocok dijadikan sebagai dekorasi kamar, ruang tamu dan ruang keluarga Anda.

Ukuran : 150 x 200 cm

Karpet

Selimut

luxury

Elder

BentleyAsmirandahBrighton



AshlyBrandy

AidenGiovane

LavandaRosa

AshenDalton

Lembut &
Mewah

Anti Slip

Warna
Bervariasi

Kuat &
Tahan Lama



Terbuat dari 100% Flanel Polyester dengan 
bulu halus, lembut, tebal dan empuk. 
Pertama di Indonesia yang menggunakan 
teknologi Bonding Dot Laminating tanpa 
jahitan. Telah melalui uji cabut bulu se 
belumnya sehingga terbukti anti rontok. 
Dilengkapi dengan lapisan Anti Slip yang 
menjaga karpet tetap berada di tempatnya 
dan anti geser. 

Ukuran : 150 x 200 cm 

Karpet Selimut

Variasi motif beragam yang dapat Anda selaraskan dengan sprei dan 
selimut untuk mempercantik kamar Anda. Hidupkan suasana ruang 
tamu ataupun ruang keluarga anda dengan motif cantiknya.

Amerta Nurmala Ayana

21



Anti Slip
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Widia Kirana

Puspa Nayanika

Devita Naraya

Halus &
Lembut

Anti Iritasi

Motif Selaras

Kuat &
Tahan Lama



Clara

Glen

Tartan

Halus & lembut di kulit

Varian warna & motif
yang beragam

Menyerap air dengan
optimal 

Bahan tahan lama dan
dapat dicuci berkali-kali

Handuk yang terbuat dari 100% Cotton 
yang halus, lembut dikulit dan mampu 
menyerap air dengan optimal, tanpa 
meninggalkan lembab dan bau. Memiliki 
warna dan model yang ber variasi, cocok 
untuk di gunakan sehari - hari

Bath towel
Ukuran : 70 x 140 cm
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Brenna

Alina

Butterfly

Malika

Alva

Obelia
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Flower Hexa Pyramid

Semangat awali hari dengan kelembutan

Premium Bath Towel

Ukuran : 70 x 140 cm 

Handuk Mandi Premium yang terbuat dari 100% 
Cotton yang diproduksi dengan teknologi pile towel 
sehingga handuk menjadi sangat halus dan lembut. 
Dapat menyerap air dengan optimal  sehingga tidak 
meninggalkan lembab dan bau apek.

Memiliki design motif elegan dan anti luntur.       
Cocok untuk dijadikan hadiah karena dikemas 
dengan box exclusive 
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Ribbon Trialine Belt

Handuk olahraga dengan desain sporty 
yang ukurannya pas untuk dibawa dan juga 
handuk wajah yang nyaman di kulit. Terbuat 
dari 100% Cotton yang sangat lembut dan 
halus. Diproduksi meng gunakan teknologi 
pile towel sehingga dapat menyerap air dan 
keringat dengan optimal, tidak mening 
galkan lembab dan juga bau apek. Lebih 
tahan lama dan anti luntur.

Sport & Face
towel
Ukuran :  34 x 74 cm
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