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CV Tirta Jaya Pool – Swimming Pool Contractor adalah 
perusahaan yang melayani perusahaan yang bergerak di 
bidang pembuatan kolam renang (Swimming Pool) dan 
berlokasi di Jogjakarta, melayani jasa pembuatan, renovasi 
dan hingga jasa perawatan kolam renang yang terpercaya. 
Anda  mancari kontraktor kolam renang terbaik, Harga 
nego, pelayanan cepat, desain bagus, dan bergaransi.  
Sebagai kontraktor kolam renang, kami sering menjumpai 
customer yang mengeluh, baik tentang fungsi kolam renang 
yang �dak sesuai dengan harapan, este�ka kolam renang 
yang dirasa jauh dari harapan hingga tampilan sangat 
membosankan.

Untuk segala permasalahan tentang kolam renang, silahkan 
hubungi kami untuk mendapatkan penawaran terbaik 
karena dengan pengalaman kami, telah berhasil 
menyelesaikan berbagai macam pembuatan kolam renang 
dengan segala tantangan yang mengiringinya. Dengan 
keinginan selalu ingin berinovasi, kami jadikan segala 
bentuk pengalaman tersebut sebagai modal utama dalam 
pembuatan kolam renang anda nan�nya di masa depan.
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P R O F I L E   K A M I



MISI  :
Ÿ Berkerja keras demi perkembangan untuk menjadi 

perusahaan Kontraktor Kolam Renang Jakarta yang 
terbaik.

Ÿ Memberikan kepuasan kepada pelanggan atau 
konsumen dengan berpokus pelayanan yang berkualitas 
�nggi.

Ÿ Mengutamakan mutu dan pelayanan demi kepuasan 
pelanggan.

Ÿ Menjadi mitra usaha yang handal sebagai kontraktor 
kolam renang terpercaya.

Ÿ M e n j a d i  t e m p a t  u n t u k  b e r p r e s t a s i  d a n 
mengembangkan diri bagi tenaga kerja kontraktor 
kolam renang.

Ÿ Menjadi asset yang berharga dan membanggakan bagi 
klien.

VISI :
Menjadi Kontraktor Pembuatan Kolam Renang  yang 
berorientasi ke depan sehingga menjadikan pembangunan 
kolam renang sebagai layanan yang berkualitas dan 
bergaransi sehingga kolam renang �dak untuk jangka 
pendek tapi kolam renang yang bisa dipakai dalam jangka 
panjang, untuk inilah perusahaan kami  senan�asa menjaga 
kualitas layanan. Bagi kami, kepuasan pelanggan adalah 
prioritas layanan.

TIRTA JAYA POOL
Swimming Pool Contractor
Alamat : Jl.Imogiri Km.10 Yogyakarta 55791   Telp: ( 0274 ) 4415250 I
www.pembuatkolamrenang.com     info@pembuatkolamrenang.comI



A. SWIMMING POOL CONTRACTOR
• Pembangunan kolam renang �ngkat Sederhana
• Pembangunan kolam renang �ngkat Exclusive

B. RENOVASI KOLAM RENANG
• Pengembangan kolam renang
• Refurbishment kolam renang
• Tata ulang kontruksi
• Water park element

C. ONLINE POOL SHOP CONTRACTOR
• Pengadaan Perlengkapan kolam renang
• Pump kolam renang
• Filter kolam renang
• Vaccum clener kolam renang
• Accessories kolam renang

D. MAINTENANCE DAN WATER TREATMENT KOLAM RENANG
• Jasa perawatan kolam renang
• Jasa water treatment air kolam renang

E. SERVICE
• Jasa service, recondi�on swimming pool
• Jasa service pump kolam renang
• Jasa Instalasi kolam renang

F. DESAIN KOLAM RENANG
• Jasa desain 3D kolam renang gambar persepek�f
• Desain dan denah kolam renang
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