Constituent Material
Wood Species
Latin Name
Surface
Contruction
Grade
Installation
Direction
Area Instalasi

: Recycled Pieces of Wood
: Teak
: Tectona Grandis
: Antique Effect; Old Wood Effect
: Solid
: Classic
: Glue & Nail Down
: Diagonal, Horizontal & vertical
: Suitable use for indoor only

WHAT IS TEAK ART
Kami melihat potongan-potongan indah dari bahan alami kayu jati yang disusun menjadi sebuah produk yang
kreatif, unik, dan bersejarah, yang diproduksi oleh buatan tangan dari pengrajin indonesia yang terampil dengan
kesabaran untuk setiap potongan demi potongan dan satu per satu sehingga menghasilkan produk jadi berupa
panel dinding dengan beberapa varian untuk dekorasi dinding interior anda yang dikenal dengan produk kami,
yaitu TEAK ART.
Panel Kayu TEAK ART terbuat dari bahan kayu solid asli. Kami menawarkan produk panel kayu jati yang sudah
jadi dan siap untuk dipasang. Panel dinding TEAK ART memiliki beberapa varian model pola yang berbeda
sehingga menawarkan transformasi dinding yang indah dan elegan.

WHY USE TEAK ART
1. Handmade Products
Produk TEAK ART merupakan produk buatan tangan asli yang memiliki nilai seni yang bersejarah untuk desain
ruangan Anda, yang membuat ruangan Anda memiliki suatu karya seni yang bernilai.
2. Recycled Products
Produk TEAK ART memiliki keunikan yaitu tidak ada satupun dari tiap potongan kayu yang memiliki pola atau
karakter yang sama. Setiap potongan kecil memiliki keunikan dan nilai sejarah tersendiri.
3. Eco Friendly
Produk TEAK ART terbuat dari 100% kayu jati Indonesia yang didaur ulang, sehingga ramah lingkungan.
4. Easy Maintenance
Produk TEAK ART tidak memerlukan perawatan rutin, cukup membersihkan debu, tidak diperlukan pembersihan
lainnya. Gunakan penyedot debu / kain lap untuk membersihkan dinding.

WHY RECYCLED WOOD IS THE BEST MATERIAL
- Kayu daur ulang adalah bahan terbaik karena merupakan bahan bangunan alami, berinsulasi, dan hangat.
Penggunaan kayu sebagai bahan struktural atau finishing tidak hanya menawarkan keindahan estetika, tetapi
meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, akustik, kenyamanan termal, dan efisiensi energi.
- Kayu daur ulang beradaptasi sangat baik dengan lingkungannya dan akan memperkuat estetika ruang yang
ada; menambah kecanggihan dan keanggunan; menciptakan lingkungan yang tenang dan mengurangi stres.
- Struktur kayu membutuhkan lebih sedikit energi yang diwujudkan, bertanggung jawab atas polusi udara dan air
yang lebih rendah, dan memiliki jejak karbon yang lebih ringan daripada bahan bangunan lain yang biasa
digunakan seperti baja dan beton, lebih sehat dan lebih nyaman.
- Kayu daur ulang secara alami meningkatkan kualitas udara dalam ruangan karena karakteristiknya yang
hypoallergenic, dari permukaan yang mudah dibersihkan hingga kelembapan yang moderat.
- Kayu daur ulang adalah bahan pilihan bagi arsitek dan desainer yang ingin memberikan kinerja akustik
berkualitas tinggi, karena secara alami peredam suara dan menawarkan kontrol kebisingan yang sangat baik.

RECYCLED WOOD AS A BIOPHOLIC DESIGN ELEMENT
Desain Biofilik adalah filosofi desain yang menekankan integrasi dengan kehidupan dan alam. Berdasarkan
penelitian dan temuan Biologis Edward Wilson, Desain Biofilik menghubungkan manusia dengan alam di
interiornya, yang memiliki dampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.
Desain biofilik dapat mengurangi stres, meningkatkan pembelajaran, meningkatkan produktivitas dan kreativitas,
mempercepat penyembuhan dan oleh karena itu, sangat penting untuk menghasilkan ruang kerja yang seimbang,
fasilitas perawatan kesehatan, atau ruang interior lainnya.
Efek Biofilia mencakup berbagai elemen yang mencakup respons pribadi positif terhadap pandangan alam,
penggunaan bentuk dan pola organik, dan penggunaan bahan alami, dan pencahayaan.
Banyak kantor top dunia, toko ritel, restoran, pusat pendidikan, rumah sakit, dan bahkan bank menggunakan kayu
daur ulang karena kayu reklamasi mendukung koneksi ke alam dan telah terbukti membantu orang merasa lebih
baik, lebih cepat sembuh dan lebih produktif, serta sosial.
Kayu daur ulang dengan tekstur dan karakter akan membantu orang menghubungkan materi lebih dekat dengan
alam. Dari waktu ke waktu, kayu daur ulang membuktikan bahwa itu adalah salah satu bahan bangunan hijau
yang paling fleksibel.

SPECIFIC PROPERTIES
1. ORCHID
Model Size
Product number
Length of Panel
Width of Panel
Thickness of Panel
Items per Box
Wood Type
Pack Box

: 500 x 200 mm
: SW-001
: 500mm
: 200 mm
: 10 mm - 20 mm
: 10 pcs (1.00 m2)
: TEAK
: 60 x 22 x 21

2. EDELWEISS
Model Size
Product number
Length of Panel
Width of Panel
Thickness of Panel
Items per Box
Wood Type
Pack Box

: 480 x 120mm
: SW-002
: 480mm
: 120 mm
: 10 mm - 20 mm
: 18 pcs (1.04 m2)
: Mix Wood
: 49 x 37 x 13

3. SAKURA
Model Size
Product number
Length of Panel
Width of Panel
Thickness of Panel
Items per Box
Wood Type
Pack Box

: 650 x 200mm
: SW-003
: 650mm
: 200 mm
: Max 60mm
: 8 pcs (1.04 m2)
: Teak Wood
: 76 x 40 x 21

4. SUNFLOWER
Model Size
Product number
Length of Panel
Width of Panel
Thickness of Panel
Items per Box
Wood Type
Pack Box

: 300 x 200mm
: SW-004
: 300mm
: 200 mm
: Max 50mm
: 16 pcs (0.96 m2)
: Teak Wood
: 60 x 31 x 31

5. LOTUS
Model Size
Product number
Length of Panel
Width of Panel
Thickness of Panel
Items per Box
Wood Type
Pack Box

: 500 x 160 mm
: SW-005
: 500mm
: 160 mm
: 10 mm - 20 mm
: 12 pcs (0.96 m2)
: Mix Wood
: 54 x 24 x 17

6. DAHLIA
Model Size
Product number
Length of Panel
Width of Panel
Thickness of Panel
Items per Box
Wood Type
Pack Box

: 500 x 200mm
: SW-006
: 500mm
: 200 mm
: 10 mm - 20 mm
: 10 pcs (1.00 m2)
: Mix Wood
: 55 x 21 x 22.5

