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Founder & CEO

  Seiring bertumbuhnya ekonomi Indonesia, 
pembangunan terjadi di semua sektor. Sektor 
properti seperti Perumahan, Bandara, Hotel, 
Apartemen, Perkantoran, Rumah Sakit, Mall, 
Cafe dan Restoran pun mengalami peningka-
tan yang cukup signifikan. Hal ini pasti berim-
bas ke kebutuhan yang lain, yaitu furniture.

          Kebutuhan furniture merupakan suatu 
hal yang sudah menjadi kebutuhan dasar 
bahkan menjadi cerminan status sosial atau 
life style. Guna melayani kebutuhan pasar 
furniture yang terus berkembang tersebut, PT 
Importa Jaya Abadi ingin memenuhi tuntut-
an pasar dengan menghadirkan pelayanan 
konsumen yang unggul, produk berkualitas 
dan harga yang kompetitif.

        Hal ini menjadi komitmen kami sebagai 
perusahaan yang bergerak di bidang impor-
tir, distributor dan perdagangan furniture.

    Kami juga meyakini bahwa dalam jangka 
panjang sukses akan didapatkan jika perusa-
haan memberikan perhatian yang cukup 
kepada pelanggan dan karyawan. Sehingga 
semua yang kami lakukan didasari oleh 
nilai-nilai perusahaan kami yaitu: 

Keberanian, Pencapaian, Penghargaan, 
TanggungJawab, Kejujuran, dan 
Keterbukaan

”
Indonesia 
furniture 



IMPORTA

 PT Importa Jaya Abadi secara konsist-
en akan terus memperhatikan apa 
yang dibutuhkan konsumen dengan 
cermat. Kualitas produk yang mem-
berikan perlindungan sempurna. 
Produk dengan material yang kokoh 
dan tahan lama, namun juga diran-
cang untuk tetap elegan dengan 
harga yang terjangkau.

Perpaduan fungsi dan estetika ini 
sukses membuat konsumen baru 
ataupun konsumen loyal selalu 
jatuh hati dengan produk-produk 
dari Importa.

   Setiap produk dikerjakan secara profesional dengan menggunakan material terbaik 
berkualitas tinggi serta menggunakan mesin berteknologi modern yang memiliki stan-
dar mutu dan bersertifikasi internasional. Untuk menjaga standar kualitas produk dalam 
setiap proses akan dilakukan random check sebagai prosedur quality control, demi 
memastikan bahwa setiap proses telah dilakukan dengan benar sehingga menghasilkan 
kualitas produk yang maksimal.

      Didukung dengan jalur distribusi yang kuat, produk kami dikirim dari 4 branches 
office dan warehouse yaitu 

      Menguatkan distribusi dan awareness di area barat pulau terpadat di Indonesia. 
Kami telah menyuplai di lebih dari 1000 dealer furniture di dekat anda, menjadikan 
produk kami mudah untuk didapat. Semua aspek terbaik yang bisa kami rangkum dan 
tawarkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan tepat.

Mengusung tagline 

merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang B2B 
(Business to Business) selaku 
importir/principle, distributor 
dan perdagangan furniture. 
Dengan fokus menjaga 
konsistensi antara kualitas 
mutu produk dengan harga 
yang terjangkau. PT Importa 
Jaya Abadi telah menyuplai 
produk kepada lebih dari 
1.000 dealer/toko furniture di 
seluruh wilayah Indonesia 
sejak tahun 2011.

PT Importa Jaya Abadi 
“Business to Business” “Rajanya Steel Furniture”

Tangerang 
(West java & West Indonesia)

 Yogyakarta 
(Central Java & DIY)

Bandung
(West Java)

Surabaya 
(East Java & East Indonesia)

NEW
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VISI 

MISI
&

MISI

Selalu memberikan produk yang kreatif dan inovatif dengan harga terjangkau

Memberikan kinerja dan manfaat terbaik serta menjaga 
keharmonisan hubungan kerjasama bagi relasi dan semua pihak 
yang berkepentingan

Memberikan produk berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan

Menjadi perusahaan furniture ternama di Indonesia 
yang mengedepankan furniture berkualitas dengan 
harga terjangkau



   SIAP merupakan wujud dari komitmen PT. Importa 

Jaya Abadi dalam menjalankan setiap lini proses bisnis 

untuk mencapai Visi perusahaan. SIAP juga dapat 

diartikan bahwasannya kami (PT. Importa Jaya Abadi) 

bersedia dalam memberikan yang terbaik bagi para 

customer. PT. Importa Jaya Abadi akan selalu SIAP 

siaga dalam bermain dan mengikuti perkembangan 

trend di ranah furniture yang memiliki sifat yang sangat 

dinamis.

Budaya Perusahaan

SIAP
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Jln. Magelang KM. 10 Tridadi, Sleman

Alamat Head Office (Sementara)
Jl Palagan Tentara Pelajar KM 8 No 6 Bendasari, Karang Moko, Sariharjo, 
Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581
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Series

Kategori Produk

Office Chair
Series

Wardrobe
Series

Home 
Series



      Menguatkan distribusi dan awareness di area barat pulau terpadat di Indonesia. 
Kami telah menyuplai di lebih dari 1000 dealer furniture di dekat anda, menjadikan 
produk kami mudah untuk didapat. Semua aspek terbaik yang bisa kami rangkum dan 
tawarkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan tepat.

Our Best Product

BT Series by Importa Furniture menggunakan  material White Steel yang 
Kokoh dan Tahan Lama. Tersedia dalam berbagai jenis pintu dan ukuran yang 
bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Produk BT Series meliputi Steel Cabinet, 
Steel Locker dan Steel Drawer

Where To Find Us

Bali
Banten
Bengkulu
DIY
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Utara

Kep. Bangka Belitung
Lampung
Maluku
Maluku Utara
NTB
NTT
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Papua

Marketplace

importafurniture

importafurniture
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     Pasar domestik (Indonesia) masih 
terbuka lebar untuk pengembangan 
Importa kedepan, tepatnya di 
segmentasi pasar level menengah 
kebawah (mid-low) dengan fokus 
pada produk furniture berbahan 
besi/steel.

  Secara historis, produk-produk yang 
ditawarkan Importa selalu bisa 
menjadi solusi jawaban kebutuhan 
pasar akan produk furniture yang 
awet, ringan, kuat dan modern. 
Material besi/steel yang digunakan 
pada produk Importa mampu 
memberikan keamanan lebih jika 
dibandingkan dengan produk 
furniture lain.  Produk bermaterial non 
besi/steel lebih mudah rapuh dari 
serangan hewan pengerat dan 
serangga yang dapat merusak bentuk 
hingga isi yang tersimpan pada lemari. 
Keutamaan dari produk Importa 
adalah jaminan keseimbangan fungsi 
dan estetika yang tepat dari segi 
desain maupun kegunaannya.
 



Visit Us

Follow Us

Importafurniture.com

facebook/Importa Furniture
Instagram/importafurniture_id

TikTok/importa_furniture

Youtube/Importa Furniture


