
Sanitized

Size 100 x 150cm 

Bordeaux

Grise

BrunBlueu

Verte

Karpet 

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



Karpet 
Selimut 
Luxury
(Free 2 Cushion)

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.

Elder

AshlyAsmirandahAiden



Free 2 Cushion
untuk setiap pembelian 

Karpet Selimut Luxury

- Anti Slip

- Bahan halus & lembut

- High Density Padding 

- Kuat & Tahan Lama

Kelebihan:   

BrightonDeane

CamilleBentley

CherylBritney

DevonDalton



Karpet 
Selimut 

Terbuat dari 100% Flanel Polyester dengan bulu halus, lembut, tebal dan empuk. Pertama di 

Indonesia yang menggunakan teknologi Bonding Dot Laminating tanpa jahitan. Dilengkapi 

dengan lapisan Anti Slip yang menjaga karpet tetap berada ditempatnya dan anti geser. Telah 

melalui uji cabut bulu sebelumnya sehingga terbukti anti rontok.



Ukuran 
150 x 200 cm

Tebal Karpet

1 cm

Bahan Karpet 
Flannel Polyester 100 %

Bagian bawah

Anti Slip

Hannah

Nadine

Celestia

Chloe

Arnita Caroline

Kezia

Cactus



Aalborg Agnesia

GracielaArthur Brenda

Victor

Paul

Fiji Hawaian

Variasi motif beragam yang dapat Anda selaraskan dengan sprei dan selimut untuk mem-

percantik kamar Anda. Hidupkan suasana ruang tamu ataupun ruang keluarga anda dengan 

motif cantiknya.



Bahan halus
dan lembut

Varian warna dan motif
yang beragam

Menyerap air 
dengan optimal 

Tahan lama & dapat
dicuci berkali-kali

TOWEL

TOWEL

Line
28 x 28 cm

Basic
28 x 28 cm

hand

Hand & Bath

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 
bervariasi, cocok untuk di gunakan sehari - hari, 
tersedia dalam ukuran, hand towel : 28 x 28 cm 

bath towel :  135 x 70 cm (Toleransi Ukuran 3%)



70 x 135 cm
(Toleransi Ukuran 3%)

Alva

ClaraBrenna

Alina

SonyaMalika Tartan

Flower

TOWELbath


