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TENTANG 
KAMIBOXER PAINT-  sebuah merk dari 

PT. Putra Jaya Adi yang memformulasikan 
dan memproduksi produk cat dengan aneka 
varian produk pelengkapnya yang dapat 
mengakomodasi berbagai ragam varian aplikasi.

Dengan fasilitas produksi berskala nasional 
yang memenuhi berbagai standar internasional, 
produk Boxer Paint mampu berkompetisi dengan aneka 
kelebihan khususnya pada kualitas dan harga yang kompetitif.

Pertama beroperasi di Surabaya, Jawa Timur, pada tahun 1991, PT. Putra 
Jaya Adi Setosa memfokuskan industrinya sebagai produsen produk pelapis kayu 
(wood coating) untuk pasar Surabaya. Perlahan namun pasti, Boxer Paint mulai 
memproduksi sedikit demi sedikit varian dari cat yang kemudian berkembang dengan 
stabil seiring waktu berjalan. PT. Putra Jaya Adi Sentosa kini telah dikenal sebagai produsen 
dari aneka ragam varian cat dan telah menjadi merk pilihan masyarakat Indonesia.

Kini, PT. Putra Adi Sentosa terus melanjutkan pengembangannya pada kreasi produk dan mem-
produksi cat dekoratif, pelindung, otomotif, aplikasi heavy-duty, kayu dan banyak lagi.

Selalu Memberikan Cat Dengan Kualitas Terbaik
Sejak pertama didirikan pada tahun 1991, PT. Putra Jaya Adi Sentosa tidak pernah berhenti beker-
ja dan berpegang pada komitmen untuk tidak mentoleransi kualitas. Kini PT. Putra Jaya Adi Sento-
sa telah berkembang menjadi salah satu pemain independen di bidang produksi cat di Indonesia. 
Kami berdedikasi untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia akan produk berkualitas 
yang sekaligus efisien dan ekonomis.

Dengan merk utama yang telah memiliki reputasi di masyarakat Indonesia, Boxer Paint terus men-
erus memastikan bahwa kami memberi layanan pelanggan yang terbaik. Kami akan merespon 
semua hal mulai aneka pertanyaan dan kesempatan terkait dengan kerjasama pelanggan distribu-
si kami maupun proyek, hingga pertanyaan tentang proses produksi dengan bangga dan senang 
hati.
Jangkauan Pasar
Didukung oleh kapasitas produksi, armada 
dan kekuatan distribusi yang besar, mampu 
melayani kota-kota besar di Jawa dan 
pulau-pulau lainnya seperti Kalimantan, 
Sumatra, Sulawesi, Bali, Medan, Ambon, 
Semarang, Makassar, Kupang, Pekanbaru, 
Palembang, Banjarmasin, dll. Boxer Paint juga 
berkontribusi pada berbagai proyek prestisius 
di berbagai kota di Indonesia.

Data Perusahaan

Tanggal Didirikan 1 Juli 1991

Ragam Produk Cat & Pelapis

Kepemilikan Perseroan Terbatas

Kapasitas Produksi 20,000 mT/ tahun

KANTOR PUSAT
Jl. Joho No. 6, Gedangan,
Sidoarjo 61254, Jawa Timur
Indonesia 
Tel. : +62 31 891 2831      Fax   : +62 31 891 2832
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Didukung oleh kapasitas produksi, armada 
dan kekuatan distribusi yang besar, mampu 
melayani kota-kota besar di Jawa dan 
pulau-pulau lainnya seperti Kalimantan, 
Sumatra, Sulawesi, Bali, Medan, Ambon, 
Semarang, Makassar, Kupang, Pekanbaru, 
Palembang, Banjarmasin, dll. Boxer Paint juga 
berkontribusi pada berbagai proyek prestisius 
di berbagai kota di Indonesia.

4Visi & Misi3 Visi & Misi

KOMITMEN DAN BUDAYA BOXER PAINT

Memberi Nilai 
Lebih Dari Ekspektasi
Nilai perusahaan wajib ada dalam cara kita melakukan bisnis. Dalam 
banyak kegiatan kami dan di wilayah tempat kami beroperasi, kami dipan-
du oleh visi dan nilai-nilai kami.
Nilai-nilai kami lebih dari sekedar kata-kata di halaman. Di semua tingkat organisasi, kar-
yawan kami menunjukkan komitmen mereka di pekerjaan mereka setiap hari.

Misi
Menempatkan pelanggan di prioritas utama pada seluruh aktifitas usaha kami.

Menjadi mitra bisnis yang baik bagi pelanggan/konsumen, pemasok, masyarakat 
dan lingkungan sekitar.

Memperbesar kapasitas dengan melakukan target ekspansi yang teratur dan 
terstruktur.

Visi
Menjadi perusahaan paling inovatif di industri cat dan pelapis yang memberikan 
kinerja terdepan

STRATEGI BUDAYA

KOMITMEN KAMI TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN
Hanya Menyediakan 
Kualitas Terbaik

Kualitas Yang Tidak 
Perlu Diragukan

Kualitas Yang
Konsisten

Produk-produk
Inovatif

Kepuasan
Pelanggan

Layanan Purna-Jual 
Yang Baik

Ekspansi Pasar Riset & Pengembangan Produk Pelanggan & Segmentasi Jaminan Purna-Jual
Permintaan dari pasar terus berkembang di 
Indonesia, kebanyakan dikarenakan infra-
struktur negara yang sangat aktif berkem-

bang dan ekspansi pada sektor menengah. 
Dengan target pasar yang jelas, fokus kami 

adalah untuk memberikan pelayanan 
terbaik dan memaksimalkan kesempatan 

untuk berkembang

Salah satu kekuatan utama Boxer Paint 
yang tidak perlu diragukan adalah kemam-

puan yang mengejutkan ketika sebuah 
produk hadir dengan efektifitas pemakaian 
yang ekonomis, namun juga memberikan 
kualitas terbaik. Kami berkomitmen untuk 
mendemonstrasikan dan membuktikan 

keunggulan kami.

Perhatian kami adalah untuk berada di sisi 
pelanggan kami, kami akan menjadi rekan 
yang memberi inovasi, peluang baru, dan 

prediksi akan perkembangan industri dan retail 
di masa depan. Kami akan menciptakan 

produk yang meningkatkan nilai dari usaha 
Anda, kami tumbuh dan bekerjasama dengan 

banyak rekan, agen, dan pelanggan untuk 
saling mendukung dan berkembang.

Kunci dari permintaan produk yang terus 
mengalir adalah komitmen kami pada paska 

penjualan. Para pelanggan Boxer Paint dapat 
tenang dan yakin bahwa kami akan memba-

wa pengalaman paska penjualan yang berbe-
da dari yang lain. Solusi beragam akan kami 

hadirkan sebagai bentuk tanggung jawab 
terhadap produk kami.
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Kenapa Pilih Kami

Sebuah Janji Untuk Kualitas
Melalui kerja keras dan komitmen akan kualitas, Boxer Paint kini telah menjadi salah satu 
pemain terbesar di dunia cat dan pelapis. Kami telah dipercaya oleh pelanggan retail maupun 
industri, berikut adalah alasannya..

Kepuasan Pelanggan Terjamin
Pelanggan kami adalah prioritas utama kami. Team kami memiliki 
pengetahuan dan solusi dari semua masalah cat Anda. Kami 

selalu siap jika Anda memerlukan kami.
Pilihan Bahan Baku Berkualitas
Cat yang bagus terdiri dari bahan baku berkualitas, inilah men-
gapa kami sangat selektif dan ketat dalam memilih bahan baku 
demi kepuasan dan solusi dari semua masalah cat pelanggan 
kami. Bahan baku harus melewati beberapa test yang ketat 
sebelum menjadi pemasok kami.

Solusi Dari Semua Masalah Cat Anda
Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, kami melewati banyak 
proses sehingga sekarang kami dapat memberikan hanya yang 
terbaik untuk pelanggan kami. Teknisi lapangan kami akan selalu 

siap membantu Anda mencari solusi dari masalah Anda.

Metode Pengujian Teknologi Terbaru
Sebelum produk kami tiba di tangan pelanggan kami, produk 
kami harus melewati beberapa metode pengujian standar dan 
memenuhi persyaratan. Kami menggunakan metode pengujian 
dengan teknologi terkini untuk meminimalkan error dan hasil 
yang seakurat mungkin.

Fasilitas Produksi
Memproduksi produk berkualitas adalah komitmen kami. Producing quali-
ty products is our commitment. Process Engineering dan Control Proce-
dure kami lakukan terus menerus untuk memastikan konsistensi kualitas 
produk kami. Fasilitas produksi kami mampu memproduksi sekitar 
20,000mT cat dan pelapis per tahun.
Warehouse
Sufficient and efficient warehouses and delivery facilities are ready to 
supply to every corner of Indonesia.
Pengembangan Produk
Inovasi dan pengembangan terus menerus adalah hal yang mendorong 
kami hingga hari ini. Boxer Paint berusaha untuk terus menciptakan 
formula yang lebih baik untuk produk- produk kami.day.

Boxer Paint Ada Dimana-mana!
Agen dan disributor kami tersebar rata di seluruh Indonesia 
untuk melayani pelanngan kami. Hal ini akan mempermudah 
pelanggan kami untuk bisa mendapatkan produk Boxer Paint 
dengan harga yang terjangkau.
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Hasil yang akan berbicara.

Cat Berbasis Air
Kami sadar akan angka peningkatan global yang terus 
menerus naik. Boxer Paint sebagai perusahaan juga 
ingin membantu planet Bumi. Mulai dari penggunaan 
bahan baku yang berkelanjutan di proses produksi, 
penghematan energi, hingga daur ulang limbah, Boxer 
Paint juga telah meluncurkan beberapa produk cat ber-
bahan dasar air dengan VOC rendah untuk membantu 
menurunkan pemanasan global. Berikut adalah beber-
apa produk cat berbasis air yang telah kami luncurkan:

Portfolio Produk
Produk Yang Beragam

Cat Tembok/ Arsitektural

Jenis Cat Cat Basis Minyak Cat Basis Air

Cat Pelindung Besi

Cat Kayu

Cat Lantai & Marka Jalan

Pelapis Anti-Bocor

Cat Industrial

Cat Kapal

Dempul

Pelapis Batu Alam

Cat Otomotif

Segmentasi Pasar

Kunjungi www.boxerpaint.com untuk daftar produk yang lengkap.

Retail

Proyek

Industrial

Kelebihan Cat Berbasis Air
Volatile Organic Compound (VOC) lebih rendah
  = dampak lebih kecil terhadap lingkungan
Tidak berbau/ tidak beracun (Bebas Logam Berat & APEO)
  = lebih aman untuk kesehatan manusia
Resiko kebakaran lebih rendah atau tidak ada dari penanganan bahan 
yang mudah terbakar
Pembuangan lebih tidak berbahaya (Ramah Lingkungan)
Lebih aman saat penyimpanan dan pengiriman

BOXER Politur Vernish S/B 
PUJATEX High-Gloss Enamel S/B
ROADTEX Roadmarking Paint S/B
SUPRACOAT Bituminous Paint S/B
STONEX Stone Coating S/B
NC Wood Coating

BOXER Politur Vernish W/B 
PUJATEX Synthetic Enamel W/B
ROADTEX Roadmarking Paint W/B
SUPRACOAT Bituminous Paint W/B
STONEX Stone Coating W/B
SMOOD Wood Finishing System
 - SMOOD Wood Putty W/B
 - SMOOD Wood Filler W/B
 - SMOOD Wood Stain W/B
 - SMOOD Wood Lacquer W/B
STONEX Fungicidal Wash W/B
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