AUSTINDO SMARTFIX

Quick and easy
installation method

Further information (021) 4245952, (021) 4245957 www.austindocorporation.com
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Smart Fix

novasi terus berjalan seiring
kemajuan teknologi dan
kebutuhan pasar. Pada
akhirnya banyak melahirkan
produk-produk baru yang
dimanfaatkan untuk kepentingan
bersama. PT Sanwell Austindo,
salah satu produsen yang aktif
menciptakan produk baru
tersebut. Produk andalannya kali
ini berupa paku pengikat
berbahan ABS (sejenis plastik
dengan kualitas diatas PVC),
yang digunakan untuk mengikat
pipa dan kabel. Produsen

memberi nama produk ini dengan
istilah smart fix. Material alternatif
pengganti pengikat, berbentuk
omega yang lebih cepat dan
praktis.
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Dimensi Smart Fix
Material mirip paku ulir ini
berbahan ABS yang kuat,
berukuran 9 mm dengan tinggi 30
mm. Untuk memasukan smart fix
dalam dinding, dibutuhkan lubang
bor sebesar 8 mm. Perbedaaan
angka ini, untuk mengunci material agar mengikat kuat pada
dinding. “Perbedaaan ukuran
untuk menguatkan pemasangan,
sehingga material ini bisa
langsung dimasukan di area yang
dibor, untuk menguatkan
pegangannya,” jelas Yulyanto,
Marketing PT Sanwell Austindo.
Dalam satu set Smart fix berisi

Aplikasinya lebih cepat dan efisien karena hanya menggunakan satu titik bor.
Smart fix memiliki dimensi berukuran 9 mm dan
tinggi 30 mm.

Dijual dalam satu set berisi 10 smart fix.

Dibutuhkan kabel tiis untuk mengikat kabel, pipa dan benda lainnya.

10 buah dengan harga
Rp.10.000/set. Tiap kemasan
box berisi 190 smart fix. Untuk
mendapatkan material ini, dapat
dibeli di supermarket bahan
bangunan. “Tiap set smart fix
berisi 10 buah, yang dikemas
masih menyatu, sehingga
memudahkan penyimpanan dan
jumlah pembelian,” kata Yulyanto.

Aplikasi Smart Fix
Fungsi utama smart fix untuk
penyangga pengikat jaringan
pipa air atau kabel yang
menempel pada plafon dan
dinding. Material ini juga
menggantikan
pengikat
berbentuk omega yang umum
digunakan. Pengikat berbentuk
omega membutuhkan dua kali
pengeboran
dalam
pengerjaannya. Tidak demikian
dengan smart fix yang cukup satu
kali pengeboran. Untuk mengikat
kabel, pipa, benda yang
digantung dan lainnya dibutuhkan
komponen tambahan berupa
kabel tiis yang banyak dijual di
pasaran. Ukurannya bisa
disesuaikan dengan kebutuhan.
Karena
ukurannya
bisa
disesuaikan dengan kebutuhan
pengikatan, jadi kami hanya
menjual komponen smart fix-nya
saja,” ujar Yulyanto.
Jarak pemasangan smart fix
bisa disesuaikan dengan beban
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yang akan ditanggung. Bisa
setiap meter, 50 cm dan lainnya.
Fleksibel tergantung kondisi
lapangan. Satu titik pemasangan
smart fix mampu menahan beban
sekitar 8-10 kg. “Kemampuannya
menahan beban cukup signifikan,
meskipun hanya diikat satu
lubang smart fix. Konsumen juga
bisa menentukan sendiri jarak
tiap titiknya tergantung pada
benda yang akan diikat dan
beban yang ada,” jamin Yulyanto.

Efisien dan Estetik
Jika pada pengikat omega
dibutuhkan dua kali pengeboran
dinding, maka smart fix cukup
sekali. Bor yang digunakan pun
sama,
sehingga
mudah
menyesuaikan. Dengan demikian
waktu yang dibutuhkan relatif
lebih cepat. Artinya ada efisiensi
waktu yang dapat dimanfaatkan
untuk mengerjakan hal lain.
Harganya relatif terjangkau,
mudah didapat dan kabel tiis pun
mudah dicari. Faktor lain yang
tidak kalah bermanfaat, smart fix
memberi nilai estetika. Jalur
pengikatan kabel, pipa dan
lainnya terlihat lebih rapi dan
tertata. “Benda yang diikat
tentunya akan terlihat lebih rapi
dan tertata, terutama untuk area
yang
terekspos
akan
menghilangkan
kesan
berantakan dan semrawut,” ujar
Yulyanto.  ian

