COMPANY PROFILE
SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN
PT. Graha Seribusatu Jaya adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang bedding
& accessories. Kami telah berdiri lebih dari 30 tahun dan terus berkembang hingga saat ini.
Perjalanan kami diawali dengan memproduksi sofa, profil lemari dan folding bed. Pada tahun
1991, kami mulai melebarkan sayap dengan memproduksi spring bed. Pada akhirnya, tahun
1997, kami mulai berkonsentrasi memproduksi spring bed dengan brand

Hampir semua bagian atau komponen spring bed diproduksi sendiri di PT. Graha Seribusatu
Jaya. Kami mengolah bahan mentah seperti: gulungan kawat menjadi spring/per dengan
mesin-mesin produksi buatan Jerman serta kayu mentah yang diolah menjadi potonganpotongan kayu yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan box dan sandaran. Kami
juga mengolah bahan-bahan kimia dengan menggunakan mesin produksi menjadi busa
sebagai salah satu lapisan spring bed. Selain itu, kami pun mengolah limbah berupa kain
majun menjadi cotton sheet yang digunakan sebagai salah satu lapisan spring bed (selain
busa). Sebagai lapisan paling luar dari spring bed, kami menggunakan kain yang diproses
terlebih dahulu untuk memberikan motif-motif yang menarik. Jangkauan pemasaran kami
meliputi hampir seluruh wilayah di Indonesia. Hingga saat ini, PT. Graha Seribusatu Jaya
memiliki empat pabrik besar dan sebelas cabang yang tersebar di berbagai kota dan provinsi
di Indonesia, seperti Bandung, Bekasi, Tanggerang, Cirebon, Yogyakarta, Semarang,
Surabaya, Bali, Samarinda dan Makassar. Produk kami tidak perlu diragukan keunggulannya.
Selama 5 tahun berturut-turut hingga saat ini, kami telah menjadi Top Brand dan Satria
Brand Award 2012-2013.

VISI
Menjadi perusahaan yang berkembang dan mapan serta berkelanjutan tanpa dibatasi tempat
dan waktu.

MISI
1.

Menjadi perusahaan Nasional yang menjangkau seluruh daerah di Indonesia.

2.

Menjadi merk yang di kenal di hati masyarakat dan menciptakan kenyamanan dengan

membuat produk yang berkualitas serta SDM yang mendukung.

BEBERAPA PRODUK ANDALAN KAMI
Big Mama ini dibuat dengan kain yang berwarna lembut selaras
dengan bingkai hitam. Kualitas dan desain yang unggul
menjamin

kenyamanan tidur.

Camelia adalah spring bed dengan lapisan luar yang sangat
nyaman dan lembut. Keterampilan yang mendalam serta tingkat
keahlian yang tinggi adalah hal utama dalam membuat produk ini.

Melody Happy Kid adalah spring bed yang didesain khusus untuk
anak-anak. Perpaduan warna yang menarik dan kenyamanan
tempat tidur merupakan jaminan keceriaan tidur bagi anak-anak.

