COMPANY PROFILE
Flooring & Coa ng Specialist

www.revtama.com

TENTANG KAMI

CV. REVANDRA MULTITAMA adalah perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang
aplikator lantai kayu, lantai vinyl, dinding vinyl, design Interior, epoxy coa ng, ﬂoorhardener,
waterprooﬁng, decora ve dan protec ve pain ng. Dengan pengalaman lebih dari 12 tahun,
m kami sudah banyak mengerjakan proyek di bidang coa ng dengan skala nasional.
Dengan komitmen bersama yang kami bangun dari awal, kami selalu mengedepankan
kepuasan pelanggan. Karena kami yakin bahwa kepuasan pelanggan menjadi acuan kami
untuk selalu memperbaiki mutu dan kualitas jasa dan produk kami. Berbekal sumber daya
manusia profesional dan berpengalaman dibidangnya, kami yakin dapat memberikan
pelayanan terbaik untuk menjamin kepuasaan klien maupun mitra bisnis.
Seiring perkembangan zaman dan sesuai visi & misi perusahaan, maka kami akan terus
menerus melakukan inovasi dan perubahan demi menjadi perusahaan yang lebih handal
dan sukses.

VISI
Menjadi perusahaan swasta di Indonesia yang unggul, profesional dan terdepan
dibidangnya dalam melayani klien maupun mitra bisnis.

MISI
ì Memberikan produk & pelayanan terbaik secara profesional, sistema s dan teknologi
yang terintergrasi khususnya di bidang ﬂooring dan coa ng.
ì Memberikan keuntungan yang maksimal bagi seluruh klien kami.
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PRODUK & JASA
Beberapa produk & jasa layanan kami antara lain :
Vinyl Lantai
Vinyl Dinding
Vinyl An bakteri
Parquet
Epoxy Lantai
Polyurethane Crete
(PU)
þ Floor Hardener
þ
þ
þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ
þ

Waterprooﬁng
Pengecatan Dinding
Pengecatan Dekora f
Supplier Bahan Cat
Supplier Bahan Bangunan

Jasa kami telah banyak digunakan untuk :
þ
þ
þ
þ
þ

Residence
Villa
Café dan Resto
Garment & Teks l
Laboratorium

þ
þ
þ
þ
þ

Rumah Sakit
Hanggar Pesawat
Area Parkir
Hotel
Lapangan Olahraga

Manfaat Epoxy lantai :
Ÿ Tahan lalu lintas roda baja
Ÿ Tidak perlu menggan lantai beton

yang sudah ada
Ÿ Aplikasi mudah
Ÿ An slip
Ÿ Tahan terhadap kimia
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Tahan gesekan
An debu
Mengkilap
Tahan terhadap panas
Menambah nilai este ka
Perawatan mudah
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Jasa kami telah banyak digunakan di:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Pabrik makanan
Pabrik minuman
Pabrik kimia
Pabrik garment
Pabrik teks le
Laboratorium
Showroom
Bengkel

CV. REVANDRA MULTITAMA
Oﬃce
Jl. Arjuna No.7 B-166
RT 004/RW011
Jakase a - Bekasi 17147
0812 600 1732
info@revtama.com
www.revtama.com
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Hanggar pesawat
Hotel
Rumah sakit
Mall
Apartment
Villa
Residence
Parking area

