Profile PT. Bina Adidaya

PT. Bina Adidaya didirikan sejak Januari 1990 dan mendapat dukungan tehnik dari beberapa perusahaan besar
internasional yang sudah sangat ahli dibidangnya masing-masing. Namun begitu kami masih tetap membuka diri untuk
mendapatkan teknologi yang lebih baru terutama untuk produk-produk yang sudah ada maupun produk-produk yang
baru. Manajemen PT. Bina Adidaya memiliki komitmen untuk memberikan kepuasan bagi para pelanggannya antara
lain dengan cara memasok produk yang berkualitas dan service yang memuaskan. Oleh karena tujuan tersebut PT.
Bina Adidaya sudah memiliki ISO yang telah diterima dan disertifikasi oleh Lloyd's Register Quality Assurance
Limited. Sertifikat ISO 9001-2000 diperoleh pada bulan Mei tahun 2002 dan telah diperbaharui dengan ISO 90012008.

Produksi
Dengan fasilitas produksi yang lengkap, kami mampu melakukan pengembangan produk baru yang lebih baik dengan
lebih cepat untuk pasar yang berbeda di seluruh pelosok Indonesia. Perusahaan telah mendedikasikan diri untuk
melayani klien dengan produk yang inovatif dan berkualitas tinggi sesuai tuntutan jaman. Untuk dapat terus bersaing
di pasar bebas, kami secara terus menerus berusaha untuk lebih efisien dalam memperkenalkan seni teknologi,
produksi yang modern serta fasilitas pengetesan.
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Penelitian dan Pengembangan
Fasilitas untuk penelitian dan pengembangan, staff ahli yang berpengalaman, Quality Control yang terus menerus,
serta visi inovatif yang memungkinkan perusahaan dalam merespon secara optimal terhadap kesempatan pasar baru.
Kami menjawab segala kebutuhan klien serta tuntutan barang dan jasa yang berkualitas. Terus menerus berinovasi
adalah harapan kami di milenium ini.

Departemen Personalia
Dengan terus menerus memberikan pelatihan kepada seluruh staff, kami memiliki tenaga kerja yang ideal untuk
menyongsong tantangan baru. Sebagai organisasi yang tangguh dan dapat memberikan layanan yang fleksibel, kami
mampu memuaskan kebutuhan pelanggan. Tujuan kami adalah untuk melayani klien kami dengan tingkat keahlian,
kepercayaan dan kepuasaan yang tinggi.
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Distribusi
Produk kami didistribusikan secara nasional melalui penjualan langsung dan kantor perwakilan di Surabaya, Semarang,
Bandung dan beberapa agen yang ditunjuk di berbagai kota besar di Indonesia. Dengan armada khusus kami menjamin
pengiriman produk sampai ke tujuan tepat waktu.
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Pemasaran terbagi menjadi 2 bagian yaitu :
1. Retail
a. Decorative adalah cat waterbased yang digunakan sebagai cat tembok dengan brand Pentalux A.W, Pentalex,
Polaris dan VIM.

b. Car Refinish adalah cat yang digunakan sebagai cat mobil dengan brand Penta Super Gloss, Penta Epoxy, Lux
Epoxy, Lux Super Krypton, Penta Oto dan Lux Unoclear PU.

c. Synthetic adalah cat yang dapat digunakan untuk pengecatan kayu dengan brand VIM Meni Besi,
Hammertone, Optima Synthetic dan Duplex.
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d. Dan produk lainnya seperti Penta Aerosol, Zinc Chromate Primer, Penta Court, Lux Flinkote, Pentapoxy dan
Pentaproof.

2. Project
a. Decorative adalah cat waterbased yang digunakan sebagai cat tembok outdoor yang terutama untuk
bangunan-bangunan tinggi dengan brand Penta Elastomeric Paint.
b. Industrial Paint adalah cat industri yang dapat digunakan untuk pengecatan otomotif, peralatan kantor, kayu
dan mebel rotan, drum dan produksi LPG tank, alat berat konstruksi dan lain-lain.
c. Protective Coating adalah cat yang sangat diperlukan untuk memenuhi ketahanan terhadap korosi dari
lingkungannnya.
d. Penta Marine Paint adalah cat yang digunakan untuk pengecatan seluruh bagian kapal.
e. Penta Roof Coating adalah cat yang mampu memberikan lapisan elastomeric untuk memperbaiki dan
memperbaharui atap tua dan mendapatkan tambahan keuntungan perusahaan manufaktur seperti energi,
estetika dan mulus.
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Hubungi Kami
JAKARTA
Gedung Graha XC / Penta Prima
JL. Raya Boulevard Barat Blok XC No. D
Kelapa Gading Barat, Jakarta 14240. Indonesia
Telp : (021) 2938 3000
Fax : (021) 2938 3010, 2938 3020, 2938 3030
Email : sales@binaadidaya.com
TANGERANG / FACTORY
JL. Industri Raya IV Blok AF No.23, Jatake
Telp : (021) 5902347
Fax : (021) 5902301
Email : fac@binaadidaya.com
SURABAYA
Pergudangan Gedangan Permai
Jl. Raya Gedangan 214 Blok. A No.18 Sidoarjo, Surabaya
Telp : (031) 8010941-44
Fax : (031) 8010945, 8010946
Email : surabaya@binaadidaya.com
SEMARANG
Kawasan Industri Candi - Gatot Subroto
Jl. Candi III blok I No.9, Semarang 50146
Telp : (024) 7622151, 70762407, 70762402
Fax : (024) 7622151
Email : semarang@binaadidaya.com
BANDUNG
Jl. Industri Cimareme IV No. 5, Padalarang, Cimahi - Bandung
Telp : (022) 686-5858, 686-5868
Fax : (022) 686-5858, 686-5841
Email : bandung@binaadidaya.com
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