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OUR 
VISION

OUR 
MISSION

Memaksimalkan seluruh keterampilan
kemampuan dan pengalaman demi
tercapainya kualitas kerja yang terbaik
dan mendukung terciptanya lingkungan
kerja yang professional

Memberikan pelayanan yang terbaik,
jujur, profesional, dan berkualitas, serta
menjunjung tinggi harkat, derajat dan 
persaudaraan demi tercapainya tujun 
perusahaan.

OUR BUSINESS SPESIFICATION
SARANA INTEGRA MANDIRI 
merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang jasa Sheet 
Metal Works & Laser Cutting 
Services untukcsemua material 
berbahan metal, alumunium, 
acrylic, MDF, plywood
dengan kualitas yang terjamin.

OUR ABILITY EXPERIENCE 
Beberapa pengalaman dan 
keterampilan kami yang 
sudah dan masih berjalan 
adalah pekerjaan pembuatan 
Stifenner untuk produk otomotive, 
alat berat, telekomunikasi, 
Box Panel, dan exterior & Interior.

THE PURPOSE OF 
OUR COMPANY ESTABILISHMENT
SARANA INTEGRA MANDIRI 
berkomitmen selalu memberikan
pelayanan dan mutu terbaik 
untuk mencapai kepuasan pelanggan
yang didukung dengan mesin-mesin 
modern dan tenaga ahli yang
professional.



OUR SERVICE
Kami memiliki peralatan lengkap untuk memenui kebutuhan anda.
berbagi macam bahan dan ketebalan lembaran dapat di potong dengan 
anda dan ekonomis. adapun jasa yang dapat kami berikan, yaitu :

FACILITY WORKSHOP
Mesin	Laser	Trumpf	L46/3kw

Lead	Laser	3015/2kw

Mesin	Layer	YUE	MING	100w

Mesin	Bending	Coast	One	C9

Mesin	Bending	Coast	One	G25

Mesin	Las	Argon	dan	C02

JASA	PEMBUATAN	BOX	PANEL	LISTRIK	DAN	PANEL	TELEKOMUNIKASI
Berbahan Stainles, alumunium,  galvarum, mild steel SPHC maupun SPCC

JASA	LASER	CUTTING
Untuk keperluan interior dan exterior design berbahan mild steel, 
stainless, alumunium, dan acrylic

JASA	BENDING	SHEET	METAL

ASSEMBLING



Plasma & Fiber Laser

Kami mampu memotong 
berbagai jenis metal dengan 
berbagai variasi ketebalan 
dengan tingkat kepresisian 

yang tinggi.

Drilling & Milling

Untuk kebutuhan non-metal 
seperti kayu, pvc dan mdf. 
Mampu menangani hingga 

ketebalan 50mm

Las & Konstruksi Besi

Seluruh pekerjaan yang 
melibatkan metal. 

Mulai yang sederhana 
seperti rangka, 

hingga pagar untuk 
melindungi bangunan.

Fabrikasi Akrilik & PE

Mulai letter timbul hingga box telephone. 
Kami memproduksi berbagai solusi 

kreatif menggunakan bahan 
dasar akrilik dan plastik..

Desain Arsitektur

Untuk proyek spesi�ik, 
kami memiliki kapabilitas 

perancangan dan 
desain arsitektur.

Teknik Sipil & RAB

Bagian terpenting saat eksekusi 
adalah budgeting. Kami memiliki 

pemahaman material yang baik dan 
kapabilitas untuk mengkalkulasikan 
proyek anda agar tidak overbudget.



GALLERY PROYEK
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