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INTERIOR & EXTERIOR

“Don’t stop when you are tired, 
stop when you’re done”

Since 2012
Visi

Menjadi sebuah perusahaan jasa terbesar, 
terdepan dan terpercaya dalam bidang 
pengadaan jasa dengan selalu 
memberikan solusi yang inovatif serta pelayanan 
terbaik untuk setiap pengguna jasa kami, 
guna terciptanya kepuasan dan kepercayaan 
bagi semua pengguna jasa kami.

i p r o r e n a . c o m

Perencanaan dan Pemasangan Instalasi 
Kelistrikan rumah tangga dan industri.

Renovasi Lantai (penggantian lantai ruangan 
baik indoor maupun autdoor) 

Renovasi bangunan indoor dan outdoor

Pembuatan barang finishing interior 
dan eksterior bangunan



Misi
Memelihara dan menumbuhkan kepercayaan kepada para pengguna jasa 
baik yang sudah lama atau baru pertama sekali menggunakan layanan jasa kami.

Introduction

Memberikan penawaran terbaik kepada pengguna jasa kami 
dengan ketepatan perhitungan, kwalitas bahan terbaik dengan 
harga yang kompetitif serta menunjukkan tenaga ahli terbaik 
dengan pengalaman di bidang pekerjaan masing-masing.
Mempercepat sistem pekerjaan, birokrasi serta administrasi 
dalam suatu pekerjaan dengan sistem terbaik dari kami 
agar dapat tercipta keamanan, kenyamanan serta kepercayaan 
bagi pengguna jasa kami.
Membangun sebuah komunitas tenaga ahli
berdasarkan kepercayaan serta kerja keras 
dengan kepercayaan serta loyalitas yang baik 
dalam sebuah naungan.

Memberikan hasil kerja terbaik kepada para pengguna jasa 
dan dapat mempertanggungjawabkan setiap hasil kerja 
demi kepuasan para pengguna jasa.

Pada awalnya Project Arena memulai usaha 
pada bidang pekerjaan Aluminium dan Kaca 
baik itu ekterior dan interior ruangan. 
Seiring berjalan waktu, atas permintaan 
dan kepercayaan yang diber ik an oleh
pengguna jasa kami, Project Arena berusaha 
mengumpulkan tenaga-tenaga ahli profesional 
dan mengembangkan bidang usaha yang kami 
kelola untuk memenuhi kebutuhan dan
kepercayaan yang telah diberikan oleh 
p e n g g u n a  j a s a  s e t i a  P r o j e c t  A r e n a .

Berdiri sejak tahun 2012, Kami adalah sebuah kelompok usaha yang 
memiliki tenaga-tenaga ahli berpengalaman dalam bidang konstruksi, 
instalasi dan �nishing bangunan outdoor dan indoor.



Curtain Wall

We Providing

Smart Ideas
to grow your business

ACP
Aluminium Composite Panel

2020

Alumunium Composite Panel (ACP) merupakan 
bahan perpaduan antara plat alumunium dan 
bahan composite. Alumunium Composite Panel (ACP) 
dapat digambarkan sebagai panel datar yang terdiri 
dari bahan non-alumunium berupa bahan polytthylene 
yang disatukan di antara dua lembaran alumunium. 
Lembaran Alumunium Composite Panel (ACP) adalah 
lembaran yang kaku, kuat, tetapi memiliki berat
 yang relatif ringan.

Curtain wall merupakan konstruksi non struktural. 
Artinya fasad ini tidak menahan beban bangunan secara 
keseluruhan. Akan tetapi desain dari curtain wall harus
 tetap mampu menahan beban dari curtain wall itu sendiri 
dan mampu menahan gaya-gaya yang ditimbulkan dari 
faktor luar, seperti : beban angin dan hujan, gempa bumi, 
suhu tinggi.



Railing
Tangga

Stainless
Steel

Kanopi

Railing tangga merupakan bagian penting dari rumah, 
khususnya untuk rumah dengan tema modern maupun
 klasik yang memiliki lebih dari satu lantai atau bertingkat. 
Railing tangga biasanya ditempatkan pada bagian interior 
rumah. Namun ada juga yang digunakan untuk teras atau 
balkon.

Stainless terbuat dari logam yang sangat rapat sehingga 
tidak mengandung pori-pori. Sudah banyak diketahui 
bahwa logam merupakan salah satu bahan terkuat. 
Penggunaan logam akan meminimalisir retak, penyok dan 
bocor.

Kanopi merupakan suatu media penghalang cuaca demi 
melindungi barang-barang berharga yang berada di luar 
ruangan atau di halaman rumah anda. kanopi yang 
digunakan dalam arsitektur saat ini merupakan sejenis 
atap untuk melindungi bagian luar rumah dari panas
 matahari dan terpaan hujan.



Plafon
Gypsum

Skylight

Wood Composite
Floor

Unplasticized Poly Vinyl Chloride atau UPVC adalah
sebuah material turunan dari plastik yang telah 
mengalami proses tertentu sehingga sifatnya yang 
lentur atau sifat plastiknya hilang. Hasil akhir dari 
material tersebut menjadi keras dan kemudian 
diaplikasikan ke banyak bidang industri, salah satunya 
menjadi building material seperti kusen, jendela dan 
pintu.  

Plafon gypsum memiliki fungsi untuk menjaga 
kebersihan rumah dan ruangan dari kotor serta 
debu yang terjatuh dari atap rumah. Selain hal
tersebut, plafon gypsum berfungsi untuk 
mempercantik desain dari rumah hunian.

Skylight adalah teknologi atap transparan. Atap 
transparan ini terbuat dari berbagai macam bahan, 
mulai plastik, kaca, sampai �ber.

Sebuah material baru yang tersusun dari elemen kayu 
serbuk kayu dan plastik yang dilebur menjadi satu dan 
membentuk sebuah material baru, yaitu WPC.



Automatic Door

Jerjak Besi

Kitchen Set

Pintu otomatis akan mempermudah orang 
untuk keluar dan masuk ke dalam sebuah 
gedung, misalnya untuk mempermudah orang 
yang memiliki disabilitas. Karena bisa terbuka 
s e c a r a  o t o m a t i s ,  m a k a  k i t a  t i d a k 
perlu menggunakan anggota tubuh untuk 
membuka pintu

Teralis jendela adalah salah satu elemen di 
rumah yang digunakan untuk melengkapi 
keamanan rumah dari maling dan mencegah 
penghuni rumah terjatuh dari jendela terutama 
anak kecil di rumah yang memiliki dua lantai 
atau lebih.

kitchen set merupakan sebuah furniture yang 
di buat untuk menyimpan peralatan memasak 
dalam rumah.



Sign Board

Cutting

Signboard adalah media promosi yang kerap 
juga disebut dengan reklame.

Partisi yang menggunakan desain cutting laser 
dan router cnc selain bisa difungsikan sebagai 
pembatas ruangan juga berfungsi sebagai �lter cahaya.



Visual Desain

Kaca Spider

Spider Fitting System adalah sistem yang digunakan 
untuk penyambungan antara titik sudut pada kaca yang 
banyak digunakan di gedung-gedung.

Dengan 3d Design Anda bisa segera langsung 
mengetahui bentuk Rumah atau Gedung yang akan 
anda bangun.



“Creativity is 

intelligence having fun.” 

– Albert Einstein

Alamat Kontak
Jl. Pasar 3 Tapian Nauli, 

Komplek Permata Setia Budi 2 
Blok. A No 5 Kel. Tanjung Rejo 

Kec. Medan Sunggal 20122

Telp: 0811 6360 333
Whatsapp: 0811 6360 333
E-mail: adm.iprorena@gmail.com
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