PT. INTINIRI UTAMA
Indonesia’s Leading Imitation Leather
& Manufacturing Supplier

ABOUT US

PT. Intiniri Utama telah berdiri sejak tahun 2000. Kami merupakan
salah satu supplier dan importir bahan kulit imitasi terbesar di
Indonesia dan sole-distributor untuk berbagai merek ternama
(Fintex insole board, Essebi Hotmelt) semenjak tahun 1994 untuk
industri; sepatu, tas, aksesoris, pakaian, furniture, otomotif, dan
lainnya.
Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, kami sudah dipercayai
berbagai macam client besar ataupun kecil; pabrik ternama, CMT,
local brands, toko wholesale, pengrajin dan home industry -- dimulai
dari Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Jogja, Medan, Bali dan
kota-kota lainnya di Indonesia.

Kami merupakan anggota:

OUR PARTNER

ESSEBI.COM

HIKINORO.COM

Essebi adalah perusahaan perekat
industri di Italia. Intiniri telah ditunjuk
sebagai distributor tunggal produk
hotmelt Essebi di Indonesia sejak 1994

Hikinoro berbasis di Finlandia memproduksi
cellulose-based insole board. Intiniri adalah
distributor tunggal untuk papan insole Fintex
di Indonesia sejak 1997

COATS.COM
Coats UK adalah produsen benang industri
global. Intiniri adalah distributor resmi
untuk berbagai produk resleting, benang
sejak 2008

dan banyak lagi..

OUR CLIENTS

Some of our customers (footwear brands) over the years:

dan banyak lagi..

OUR GALLERY

OUR SOLUTION

HARGA TERBAIK
Kami dapat menawarkan harga
termurah karena kami adalah
importir dan agen tunggal
untuk Indonesia

SAMPLE GRATIS
Belum yakin? Anda dapat
meminta sample produk kami
tanpa dikenakan biaya

PENGIRIMAN KILAT
Anda bisa mendatangi lokasi
showroom, toko, gudang kami.
Kami juga melayani pemesanan
via online atau telepon tanpa
repot.

01.

KULIT IMITASI

02.

INSOLE BOARD

03.

SHANK BOARD

04.

VELCRO / MAGIC TAPE

05.

EVA SPONGE SOLID

06.

CHEMICAL SHEET

07.

NON-WOVEN / AKS MAOLI

08.

CUTTING BOARD

09.

RUBBER SHEET

10.

THERMOPLASTIC TOE PUFF

11.

HOT MELT ADHESIVE

12.

GRINDING STONE

13.

SKIVING & SPLITTING KNIVES

14.

PVC SOLE SHEET & BELT

15.

ALAT & AKSESORIS

Kulit PU, Kulit PVC Sintetis
Paper Insole, Non-Woven Board & Laminating
Shankboard, Tamsin

Brush, Silver Pen, Silica Gel, Nail,, etc.

OUR PRODUCT

KULIT IMITASI /
SINTETIS PU & PVC
Kulit sintetis adalah kulit imitasi dari
bahan PU atau PVC yang hampir sama
dengan kulit asli. Bahan bertekstur
lembut dan lemas maka sangat cocok
untuk digunakan pembuatan sepatu,
sandal, dompet, tas, aksesoris, furniture,
otomotif dan lain-lain.
Sebagai salah satu supplier kulit imitasi
terbesar, kami menyediakan lebih dari
10,000+ ready stock item dengan
beragam tipe, motif, warna, corak dan
kualitas.
Kami juga melayani permintaan sesuai
dengan kebutuhan customer.
Hubungi tim sales kami untuk
mendapatkan sample gratis.

INSOLE BOARD
Merupakan bahan yang menjadi alas untuk sepatu.
Kami menyediakan 2 tipe insole board yaitu:
Cellulose Insole Board / Paper Insole Sheet dan
Non-Woven Insole.
Beberapa merek yang kami distribusikan ada:
Fintex & Paratex (buatan Finlandia), Ebada, Techtex
& Jacon (buatan Cina)
Kami menyediakan berbagai insole board dengan
berbagai grade dan ukuran dengan variasi ketebalan
(0.9mm, 1.25mm, 1.50mm, 1.75mm & 2.00mm)
Insole board (Tekson / Texon) kami dapat di request /
kustom untuk di Laminating dengan spon

SHANK BOARD & TAMSIN
Shank board digunakan untuk penguatan alas kaki,
terutama untuk meningkatkan penahanan pin /
tamsin dan untuk memperkuat sol dalam secara
struktural. Sementara Tamsin adalah kerangka besi
penunjang kekuatan sepatu.
Merek yang kami distribusikan adalah: Piazza
Kami menyediakan berbagai shank board dengan
grade tinggi dalam ukuran (100 x 150cm) dengan
variasi ketebalan (1.00mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.50
mm, 3.00 mm)
Tamsin yang kami jual tersedia dalam berbagai
panjang (110-140 mm), lebar (12-16 mm) dengan
ketebalan (1.0 mm, 1.2 mm, 1.4 mm)

MAGIC TAPE / VELCRO
POLYESTER
Velcro Tape / Kretekan / Prepet
digunakan untuk merekat kain, atau
sebagai pengait. Biasa digunakan pada
sepatu, tas, pakaian, APD, topi, jaket,
sarung tangan, dan lain-lain.
Tersedia dalam warna hitam, putih,
dan berbagai warna lainnya. Kami
menyediakan berbagai macam ukuran
lebar (20mm, 25mm, 30mm, 38mm,
50mm, 75mm, 100mm, dan 110mm.)

EVA SPONGE
Spon EVA digunakan untuk berbagai industri.
Kami menyediakan beberapa tipe Spon:
Spon EVA, Spon HCL, Spon Rubber.
Kami menyediakan berbagai ukuran dan variasi
ketebalan (1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 3.0 mm, 4.00 mm,
5.0 mm)
Semua spon kami dapat di request / kustom dengan
Laminating dengan insole board atau kulit imitasi
PU / PVC

AKS MAOLI
AKS Maoli (Non-woven ﬁber) digunakan sebagai lining
atau bagian dalam sepatu, tas, furnitur dan lainnya.
Bahan serbaguna ini juga dapat digunakan sebagai
ujung keras / UKS untuk sepatu - produk ini ramah
lingkungan dan tahan lama.
Kami menyediakan berbagai AKS Maoli nonwoven
dengan warna hitam dan putih dalam ukuran (100 x
150cm, 1.4 m x 50 m, 44” x 50 m) dengan variasi
ketebalan (0.6mm, 0.8mm, 1.25mm, 1.5mm, 1.75mm,
2.00mm)

CHEMICAL SHEET
Chemical sheet adalah bahan non-woven yang
digunakan sebagai ujung keras untuk sepatu.
Kami menyediakan dalam ukuran:
36” x 25 m
36” x 50 m
dengan variasi ketebalan (0.6 mm, 0.8 mm, 1.0
mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, 2.0 mm)

CUTTING BOARD
Cutting board Polypropylene (PP) digunakan pabrik
untuk alas mesin potong sebagai tatakan untuk
pisau pond atau sparepart
Kami menyediakan berbagai ukuran:
250 mm x 180 mm
250 mm x 300mm
250 mm x 320 mm
900 mm x 450 mm
1200 mm x 450 mm
1000 mm x 500 mm
1150 mm x 500 mm
1200 mm x 500 mm
1500 mm x 500 mm
1600 mm x 500 mm
dengan variasi ketebalan
(13 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm)

THERMOPLASTIC
TOE PUFF & COUNTER
Termoplastik adalah jenis plastik yang
menjadi lunak jika dipanaskan dan
akan mengeras jika didinginkan.
Produk ini digunakan untuk bagian
toe-puff dan counter sepatu
Kami menyediakan:
Thermoplastic Hotmelt Double Side
Thermoplastic Hotmelt Pingpong
Kami menyediakan berbagai macam
ketebalan (0.40 mm, 0.60 mm, 0.80
mm, 1.00 mm, 1.20 mm, 1.50 mm)

HOT MELT /
THERMOPLASTIC ADHESIVE
Lem / perekat termoplastik ini digunakan di
mesin lasting atau mesin tarik sepatu. Komposisi
bahan yang kami gunakan adalah RT/F61 dan
RT/F34 berupa resin ﬂexible yang berkualitas
tinggi.
Kami menyediakan berbagai tipe lem hot melt
dari merek Itali, Essebi sebagai sole-distributor
di Indonesia:
White (Polyester hotmelt adhesive)
Yellow (Polyamide hotmelt adhesive)

RUBBER / PVC SOLE SHEET & BELT
Rubber / PVC Sheet digunakan untuk bagian
bawah alas sandal, sepatu dan tali pinggang. Kami
menyediakan 2 tipe: PVC & Rubber.
PVC dan Rubber Sheet yang kami supply ada dalam
berbagai base warna:
Hitam
Cream / Beige
Printing (sesuai permintaan)
Dalam berbagai ukuran (90 x 90 cm, 100 x 60 cm,
110 x 55 cm, 110 x 93 cm, 70 x 50 cm) dengan
variasi ketebalan (1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.7 mm,
3.0 mm)

SPLITTING BAND KNIFE
& SKIVING KNIFE
Pisau untuk mesin belah (splitting machine) dan pisau
seset untuk mesin seset (skiving machine)
Berbagai merek yang kami distribusikan adalah:
Lamebo Bandknife (Italy), Tecon, Ellegi, Camoga,
Fortuna, Flying Hawk, Nippy, Tecon, FAV, Putsh,
dan lainnya
Splitting knife kami sediakan ada dalam berbagai
ukuran.

GRINDING STONE
Kami menyediakan berbagai macam batu asah untuk
industri sepatu, sendal, tas:
Batu asah untuk Mesin belah kulit (Splitting machine)
Batu asah untuk Mesin seset kulit (Skiving machine)
Batu telor untuk Mesin seset kulit (Skiving machine)
Batu asah dan telor yang kami supply dapat gunakan
untuk berbagai mesin (Camoga, Fortuna, Ellegi, dan
lain-lain). Grinding stone yang kami sediakan ada dalam
berbagai merek (Happy) dan ukuran.

SIKAT (BRUSH)
BENANG

Brush yang kami sediakan ada dalam tipe:
Sikat bulu kuda (Horsehair brush)
Sikat katun jahit
Sikat katun tidak jahit
Sikat katun bulu.
Sebagai agen resmi Coats Indonesia, kami
menyediakan benang untuk kebutuhan produksi
dan industri.
Kami menyediakan berbagai macam benang thread
Coats (Aquil, Tiger, Mocasin) dalam berbagai tipe
Cop, Vicone

NAIL / TACK
SILVER PEN
SILICA GEL
Kami menyediakan berikut dan berbagai macam
aksesoris pendukung industri manufakturing.
Kami menyediakan berbagai jenis paku / tack / nail
untuk industri sepatu dan sandal dengan tipe berikut:
Round shank machine tack (Paku untuk mesin tarik
sepatu / tack for lasting machine )
Buttress nail / paku hak (Paku ulir untuk Hak sepatu)
Paku yang kami sediakan ada merek Shen Long,
Mettalurgica, Bluepet Restars dan lainnya
Silver pen / pen putih digunakan untuk marking. Kami
menyediakan merek Tondaus.
Gel silika adalah butiran zat penyerap dan pengering
yang digunakan oleh industri atau supplier.

OUR LOCATION

HEAD OFFICE & SHOWROOM
Jl. Raya Kelapa Dua No.16
Kebon Jeruk - Jakarta Barat
Indonesia 11550

GUDANG
Cukanggalih II
Curug, Tangerang - Banten
Indonesia 15810

REQUEST SAMPLE GRATIS

TEMUKAN KAMI ONLINE

+ 62-21-549 4820

Tokopedia / Shopee

+ 62-21-5366 0465

Intiniri Utama

sales.intiniri@gmail.com

@intiniriutama

+62 812-9334-7406

gudangbahan.com

FOR MORE INFO:

WWW.GUDANGBAHAN.COM

