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Your Best Partner In Paint

PT. PUTRA JAYA ADI SENTOSA

Jl. Joho No.6, Gedangan

Sidoarjo, 61254 

Telepon. (031) 891 2831

Fax. (031) 891 2832

Email. info@boxerpaint.com

2525 Years of
Experience

MORE THAN



Dengan lebih dari 25 tahun pengalaman. Kami tidak hanya siap untuk 

memecahkan masalah dalam proyek pembangunan anda, namun Kami siap 

menjawab dan melaksanakannya.

2525 Years of
Experience

MORE THAN

We love challenges,
for there’s always opportunity behind it.

OUR PHILOSOPHY:
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BOXER Paint is one of the paint industry 
leaders in Indonesia when it comes to B2B 
related chain supply for various contract 
projects, developments and constructions. 
It’s the experience that counts.

Boxer Paint - sebuah merk dari PT. Putra Jaya Adi Sentosa, 

memformulasikan dan memproduksi produk cat dengan 

a n e k a  v a r i a n  p r o d u k  p e l e n g k a p n y a  y a n g  d a p a t 

mengakomodasi berbagai ragam 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, PT. Putra Jaya Adi Sentosa memfokuskan industrinya 

sebagai produsen produk pelapis kayu 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 sejak 1992.

Kin i   PT.  Putra  Jaya  Adi  Sentosa terus  melanjutkan 

pengembangannya pada kreasi produk dan memproduksi 

pelapis dekoratif, pelindung, otomotif, industrial, aplikasi heavy-

duty, kayu dan banyak lagi. Menjawab begitu besarnya 

kepercayaan dan permintaan dari masyarakat, PT. Putra Jaya Adi 

Sentosa kemudian berkembang dan mendirikan pabrik ke 2 di 

Sidoarjo, Jawa Timur, pada tahun1992.

A successful development
project needs a strong and
reliable partner in paint, 
BOXER Paint is the partner
that you can rely on!

Sejarah Kami

Sejak pertama didirikan pada tahun 1991, PT. Putra Jaya Adi Sentosa tidak 

pernah berhenti bekerja dan berpegang pada komitmen untuk tidak 

mentoleransi kualitas. Kini PT. Putra Jaya Adi Sentosa 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 menerus memastikan bahwa kami memberi 

layanan pelanggan yang terbaik. Kami akan merespon semua hal mulai 

aneka pertanyaan dan kesempatan terkait dengan kerjasama pelanggan 

distribusi kami maupun proyek, hingga pertanyaan tentang proses 

produksi dengan bangga dan senang hati.

Jangkauan Pasar

Boxer Paint yang 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. Boxer Paint juga berkontribusi pada berbagai proyek 

prestisius yang dikerjakan oleh rekan kontraktor kami.

Boxer Paint in Indonesia
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At a glance

Established

July 1, 1991

Product Range

Paint, Thinner, Lacquer, Finishes

Operations

Java, Borneo, Sumatra, Sulawesi, Bali, 

Medan, Ambon, Semarang, Makassar, 

Kupang, Pekanbaru, Palembang,

Banjarmasin

Ownerships

Private Consortium
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Corporate value is intrinsic to the way we do business. In many of our 
activities and in the cities where we operate, we are guided by our vision 
and values.

Our values are more than just words on a page. At all levels of the organization, our employees demonstrate their 
commitment in their work every single day. 

Giving Values More
Than Expectations

THE COMMITMENT AND CULTURE OF BOXER PAINT

Market Expansion

Permintaan dari pasar terus berkembang di Indonesia, 

kebanyakan dikarenakan infrastruktur negara yang sangat aktif 

berkembang dan ekspansi pada sektor menengah. Dengan 

target pasar yang jelas, fokus kami adalah untuk memberikan 

pelayanan terbaik dan memaksimalkan kesempatan untuk 

berkembang.

Customers & Segmentation

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.

Product Research & Development

Salah satu kekuatan utama Boxer Paint yang tidak perlu 

diragukan adalah kemampuan yang mengejutkan ketika sebuah 

produk hadir dengan efektifitas pemakaian yang ekonomis, 

namun juga memberikan kualitas terbaik setara dengan merk 

unggulan lain di pasar. Kami berkomitmen untuk 

mendemonstrasikan dan membuktikan keunggulan kami.

After Sales Assurance

Kunci dari permintaan produk yang terus mengalir adalah 

komitmen kami pada paska penjualan. Para pelanggan Boxer 

Paint dapat tenang dan yakin bahwa kami akan membawa 

pengalaman paska penjualan yang berbeda ketika disandingkan 

dengan merk lain. Solusi beragam akan kami hadirkan sebagai 

bentuk tanggung jawab terhadap produk

yang kami produksi.

Meraih posisi terkemuka di industri cat yang 
memberikan kinerja terdepan.

Menempatkan pelanggan di prioritas utama 
pada seluruh aktifitas usaha kami.

Memperbesar kapasitas dengan melakukan 
target ekspansi yang teratur dan terstruktur.

Vision Mission

CULTURAL STRATEGY
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The Best & The Most
Efficient Product

WHY BOXER PAINT IS YOUR BEST CHOICE

Boxer Paint telah mengakar dalam di Indonesia sejak 1991. Bermula dari 

perusahaan kecil, namun melalui kerja keras dan komitmen akan kualitas, 

Boxer Paint kini telah menjadi salah satu pemain terbesar di dunia produk 

cat dan thinner. Kami telah dipercaya oleh pelanggan retail maupun 

industri, berikut adalah alasannya...

Layanan pelanggan terbaik
Staff kami memiliki pemahaman mendalam dan 

pengalaman panjang dalam produk cat. Mereka akan 

menjawab aneka pertanyaan anda. Jika anda memiliki 

pertanyaan atau membutuhkan bantuan pada produk yang 

anda beli, anda dapat menghubungi kami dan kami akan 

siap membantu.

Bahan baku terbaik untuk produk cat 

berkualitas 
Boxer Paint selalu menitik beratkan kualitas di atas 

segalanya. Kami hanya menawarkan produk berkualitas 

tinggi, untuk memastikan keawetan produk dan kepuasan 

anda. Kami hanya menggunakan bahan baku yang bermutu 

tinggi dari produsen di Indonesia dan luar negeri.

Pengalaman puluhan tahun dengan bukti 

nyata
Kami memiliki pengalaman puluhan tahun pada bidang cat 

dan prosesnya. Sejak didirikannya, Boxer Paint selalu 

mementingkan kualitas dan pelayanan kami kepada 

pelanggan di atas segalanya, oleh karena itu kami selalu 

memproduksi produk bermutu tinggi yang diiringi oleh 

layanan pelanggan yang baik. Ini adalah salah satu alasan 

mengapa para profesional dan masyarakat luas memilih 

Boxer Paint sebagai cat pilihan utama mereka.

Cat paling ekonomis dan berkualitas
Selain kualitas, kami juga memperhatikan harga jual kami. 

Dengan memformulasikan formula terbaik, kami dapat 

memproduksi cat dengan ongkos produksi paling ekonomis 

sembari memberikan kualitas cat yang efektif pada 

aplikasinya untuk masyarakat Indonesia.

Terbukti untuk hasil yang lebih cantik 

dan tahan lama
Kami melewati berbagai macam proses untuk 

meningkatkan kualitas produk kami. Produk kami 

diformulasikan untuk performa terbaik, dan kami 

memiliki hasil tes laboratorium untuk 

membuktikannya.

Menyediakan semua jenis warna
Boxer Paint paham bahwa variasi warna sangat 

penting untuk pelanggan. Oleh karena itu Boxer Paint 

menyediakan ribuan warna berbeda untuk anda. Jika 

anda memiliki permintaan khusus, kami akan 

membuatnya untuk anda.

Diformulasikan untuk tetap prima di 

semua cuaca
Kami telah berhasil memproduksi cat yang dapat 

menghadapi segala macam kondisi cuaca. Kami 

sangat ahli terutama pada aplikasi di kondisi cuaca 

Indonesia, oleh karena itu kami memformulasikan cat 

kami untuk performa indah dan awet.
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"Demi berlanjutnya performa usaha kami, kami memproduksi dengan standar kualitas 

terbaik untuk menciptakan produk yang terbukti handal dan awet.”

Definisi dari “barang ekonomis pasti tidak berkualitas” tidak berlaku di Boxer Paint. Di perusahaan kami, 

paradigma yang ingin kami tanamkan pada pelanggan adalah bahwa cat berkualitas akan memberikan 

kualitas penutupan dan efisiensi penyebaran yang lebih efisien, dan kemudian menghasilkan 

penghematan pada pengeluaran cat anda.

High quality processing and
supervised production for
every product manufactured

THOROUGH PRACTICE OF QUALITY
IN EVERY CORNER



11 12

Dengan aplikasi yang benar dari panduan Boxer Paint, mengecat dengan produk Boxer 

Paint akan menghasilkan penyebaran yang lebih luas, penutupan yang tebal dan 

efisiensi kerja yang baik. Hal ini membuat Boxer Paint menjadi produk yang dapat 

diandalkan dan ekonomis.

Boxer Paint mempersembahkan jangkauan produk yang luas dan variasi produk pendukung seperti yang ada di 

bawah ini ...

Our results will speak
for itself

A DIVERSE PRODUCT RANGE

Untuk varian produk yang lengkap dan panduan warna, silahkan kunjungi website www.boxerpaint.com

WALL PAINT

Pelanggan dapat memilih varian cat tembok dan 

genteng dari Boxer Paint yang dijamin kerataannya 

pada saat apl ikasi  dan berdaya tahan t inggi 

menghadapi kondisi cuaca ekstrim sekalipun. Produk 

Boxer Paint hadir dengan pilihan warna yang segar, 

modern dan cerah.

WOOD & METAL PAINT

Boxer Paint menyediakan varian lengkap untuk 

aplikasi cat di permukaan kayu dan besi. Dengan 

teknologi terbaru, cat kayu dan besi dari Boxer Paint 

mampu menutup pori kayu dan besi dengan tekstur 

yang mulus, mematangkan dasar pengecatan dan 

membuatnya  tahan lama dan t idak  mudah 

mengelupas. 

BOXER THINNER

Untuk mendukung pengenceran cat, di perlukan 

thinner yang cocok, memiliki konsistensi dan kualitas 

baik. Thinner Boxer telah diformulasi untuk bekerja 

dengan baik ketika dikombinasikan dengan produk 

Boxer Paint maupun produk cat lain secara umum 

untuk mendapatkan konsistensi pengecatan yang 

sempurna.

OTHER PRODUCTS

Varian produk Boxer Paint lainnya adalah seperti 

pelapis kayu (varnish), pelapis batu, pelindung cat, dan 

masih banyak lagi.

MELAMINE PAINT

Cat melamine dari Boxer Paint hadir dalam variasi yang 

luas untuk aplikasinya dan pilihan warnanya untuk 

diaplikasikan sesuai hasil akhir yang diinginkan. Produk 

cat melamin Boxer Paint hadir dengan finishing spesial 

yang dapat digunakan pada furniture outdoor dan 

aplikasi spesifik furniture yang mengalami kondisi 

cuaca ekstrim.

AUTOMOTIVE PAINT

Boxer Paint menghadirkan varian cat otomotif (Duco) 

dengan kepekatan molekul yang baik dan kondusif 

untuk dapat diaplikasikan secara sempurna di 

permukaan mobil. Dengan hasil akhir high-gloss, cat 

otomotif Boxer Paint akan dapat memberi kilau 

maksimal pada mobil anda.Our range of products:

Octagon Vinyl Acrylic Emulsion Paint, Boxer Industrial Paint, Kingdom Wall Paint, Promitex Wood & Metal Paint, 

Octalac Polyester Putty, Schon Automotive Lacquer, Pujatex High Gloss Enamel, Boxer Politur Vernis.
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We’re your partner, in
every step of the way

OUR SOLICITUDE TO YOU

Staf di Boxer Paint sangat menginginkan anda mendapat yang terbaik 

dari produk maupun layanan kami, seberapa besar atau kecil proyek 

tersebut. Oleh karena itu, sejak anda bertanya hingga proses eksekusi 

dan setelahnya, anda akan mendapatkan sebuah tim yang terdiri dari 

staf berkualitas dan berkomitmen untuk bekerja tanpa lelah demi 

meyakinkan kepuasan anda.

Our friendly and knowledgeable team

is ready to assist you on your project.

Call us on 031 891 2831

We look forward to working with you.

How can we help you?
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