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Memperoleh warna secara cepat dan tepat adalah tidak mudah. Adalah 
tantangan bagi semua pabrikan seperti cat, plastik, kimia, karet, tekstil, kulit, 
karpet, label, kayu dll bagaimana untuk mendapatkan warna yang secara 
tepat sama. Dan tentunya ada kriteria tertentu untuk warna, kecerahan, 
pola serta tekstur sebagai patokan apakah suatu produk otomotif  sudah 
siap dipasarkan. Oleh karena itu adalah sangat  penting bagi Anda 
semua pabrikan otomotif untuk bersinkronisasi dengan semua supplier 
yang ada untuk memastikan bahwa tidak adanya ‘misfit’ antar parts.



Perolehan warna secara tepat adalah bagian terpenting dalam dunia otomotif.

Konica Minolta melalui beragam  alat ukur warna yang dimiliki menawarkan solusi bagi Anda semua “bagaimana Anda 
bisa ‘match komunikasi’ dengan supplier / supply chain Anda semua?”.  Beberapa industri otomotif di bawah ini sudah 
meraih goalnya bersama kami:

• PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia 
• PT. Toyota Astra Motor 
• PT. Astra Daihatsu Motor
• PT. Suzuki Indomobil Motor
• PT. Honda Prospect Motor
• PT. Kramayudha Ratu Motor
• PT. Isuzu Astra Internasional Motor
• PT. Hino Motor Indonesia
• PT. Sugity Creatives 
• PT. Takagi Sari Multi Utama 
• PT. Takata Automotive Safety System Indonesia
• PT. Inoac Polytechno Indonesia
• PT. Sanko Gosei Indonesia
• PT. Ichikoh Indonesia
• PT. Central Motor Wheel Indonesia
• PT. Enkei Indonesia
• PT. Ateja
• PT. Herculon Carpet
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Program ini menyediakan platform bagi mereka para praktisi warna untuk memperoleh 
pemahaman lebih tentang konsep warna dalam bahasa yang mudah dipahami, dimana 
akan sangat membantu mereka dalam berinteraksi dengan ‘color issue’ yang sering 
mereka hadapi .

Banyak organisasi sudah banyak terbantu dengan adanya Konica Minolta Education 
Series. Kapan giliran Anda?? Silakan hubungi kami untuk konsultasi GRATIS.

Membawa Anda semua dalam ‘same page’. Bagaimana agar ‘match communication’ 
bisa terjadi antar kedua belah pihak / lebih. Komunikasi Warna Presisi akan memudahkan 
Anda semua. 

Ulasan tentang konsep dasar ilmu warna. Faktor – faktor apa saja yang bisa berpengaruh 
ke persepsi warna secara kasat mata (visual) serta pemahaman tentang dibutuhkannya 
suatu paramater agar warna dapat dikomunikasikan secara luas di semua bidang 
industri sampai dengan bagaimana menset toleransi dalam dunia instrumentasi, semua 
akan disajikan di sini sebagai ‘tools’ Anda dalam pengontrolan warna secara presisi.

Sebuah pemahaman lebih tentang karakteristik warna metalik (eksterior) dan 
karakteristik tekstur (interior). 
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Konica Minolta Sensing Singapore Pte Ltd
10 Teban Gardens Crescent Singapore 609823 
Tel: +65 6563 5533   Fax: +65 6560 9721 
ssg@konicaminolta.sg   
http://sensing.konicaminolta.asia/

PT. Dainan 2 Indonesia
The City Resort Residences, Rukan Miami Bay Blok B-7, 
Jl. Kamal Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730
Tel: +62 021-5695-5697   Fax: +62 021-2902-0533
Email: stephen@dainan2indonesia.com   www.dainan2indonesia.com


