Spesifikasi Rumah
Modular GRC Dry Wall / Panel
Dinding
• Dry Wall
• GRC Panel
Atap
Lantai
List Plank
Pintu
Kusen Jendela
Kamar Mandi
Instalasi Listrik
Harga belum termasuk
Optional

DENAH &
SPESIFIKASI

: Rangka baja ringan C75 0,7
mm dgn lapis luar GRC board 8
mm dan dinding dalam GRC board 6 mm
: Dinding Dalam GRC Panel 5 cm Dinding Luar
GRC panel 7,5 cm
: Baja ringan dengan atap metal pasir
: Plester
: GRC Simpleplank
: Kusen Alumunium
Double multiplek 4 mm
: Kusen Alumunium
Rangka kayu dengan kaca bening 5 mm
: Lantai keramik 20 x 20, dinding keramik 20 x 25
WC jongkok dan bak mandi fiber glass
: 6 titik lampu dan 4 stop kontak
: Lahan tanah, pondasi, septictank, bohlam lampu, plafond,
instalasi sambungan listrik PLN
: Upgrade spesifikasi dan supervisi tenaga ahli

hadir dalam 2 TIPE:

Type
27

Type
36

Untuk Informasi dan Pemesanan Hubungi:

1. Rumah Modular GRC panel
2. Rumah Modular GRC Dry Wall

þ CEPAT PENGERJAANNYA
þ MUDAH PEMASANGANNYA
þ MURAH HARGANYA
þ KUAT BANGUNANNYA
þ INDAH BENTUKNYA

Produk Jaminan Mutu Persembahan dari
www.grcboard.com

HARGA MULAI

50

JTAN

keunggulan
Adalah persembahan terbaru dari GRC board untuk menjawab
kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak dan
berkualitas dan menambah nilai estetika sebuah tempat tinggal.
Rumah Modular GRC board hadir dengan 2 type produk:
1. Rumah Modular GRC Dry Wall
2. Rumah Modular GRC Panel
Rumah Modular GRC Dry Wall
Adalah rumah prefabrikasi yang dinding dindingnya menggunkan
papan semen GRC board luar dan dalam dengan rangka baja
ringan, sehingga kokoh serta terjamin mutu dan kualitasnya
dengan material yang lebih ringan sehingga memudahkan untuk
di distribusikan ke pelosok-pelosok dan juga lebih murah.
Rumah Modular GRC panel
Adalah rumah prefabrikasi yang menggunakan dinding GRC
panel yang terbuat dari campuran semen dan butiran styrofoam
dengan kulit luar GRC board sehingga lebih padat dan kuat juga
efisien dalam pemasangan, selain itu juga dapat membuat
ruangan didalamnya lebih sejuk dan kedap suara.

þ

Cepat Pengerjaannya
Dengan hanya memerlukan waktu 3 hari pembangunan,
langsung dapat ditempati.

þ

Mudah Pemasangannya
Dibangun dengan bahan bangunan modern, dikemas dan
dilengkapi dengan petunjuk pemasangan yang jelas
sehingga memberi kemudahan bagi siapa saja yang
mengerjakan pembangunannya.

þ

Murah Harganya
Efisien dan tidak ada bahan material yang terbuang karena
disediakan dengan ukuran yang sesuai, sehingga dihasilkan
rumah yang berkualitas dan murah harganya.

þ

Kuat Bangunannya
Dibangun dengan teknologi prefabrikasi dan bahan-bahan
bangunan yang berkualitas baik untuk menghasilkan rumah
bersifat permanen dan kuat.

þ

Indah Tampilannya
Mempunyai banyak pilihan fasad yang menarik karena
memakai GRC board decoratif panel sehingga tampilannya
indah dan elegan.

