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Saniharto yang terkenal akan kualitas produknya 
mendapatkan pengakuan internasional sebagai pemenang 
“Best of Show” pada Hospitality Design Expo di Las Vegas.
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1  Design booth Saniharto di HD Expo 2013 2  & 4 Salah satu setting interior kamar tidur tradisional 3  Interior kamar 
tidur bernuansa modern   5  Setting interior ruang bergaya urban chic  6   Public area dan lounge bar bernuansa trendy 

Unrivaled 
Excellence

hanya terjalin dengan para klien, namun juga 
dengan para desainer yang mempercayakan visi 
mereka kepada Saniharto. Kerja sama dan dukungan 
dari berbagai desainer internasional ternama seperti 
Hirsch Bedner Associates (HBA), Wilson Associates, 
WATG, dan Gensler hingga kini masih terjalin.

Permintaan akan produk Saniharto di pasar 
Amerika Serikat mendorong perusahaan yang di 
bentuk oleh empat bersaudara Enggalhardjo ini untuk 
meng ikuti Hospitality Design Expo (HD Expo) di 
Las Vegas sejak tahun 2001. Untuk pertama kalinya, 
Saniharto menggandeng perusahaan desain interior 
ternama Dawson Design Associates, Inc. (DDA) 
dalam mendesain booth untuk pameran yang 
diadakan selama tiga hari di Mandalay Bay 
Convention Center itu. Andrea Sheehan dan tim 
kreatifnya mendesain sebuah tempat untuk interaksi 
sosial terdiri dari living room dan bedroom bergaya 
kontemporer, living room dan bedroom bergaya 
tradisional, serta living room & bar. Desain ruang 
yang dihasilkan merupakan perpaduan tren 
internasional dan sentuhan khas Indonesia, dengan 
tampilan keseluruhan yang mengikuti gaya terkini 
dari desain boutique hotel. Kolaborasi antara desainer 

ternama tersebut dan Saniharto membuahkan hasil 
yang menyenangkan dengan terpilihnya booth 
Saniharto sebagai pemenang “Best of Show”. Sebagai 
satu-satunya perusahaan Indonesia di antara sekitar 
seribu peserta lain, hal tersebut tidak hanya menjadi 
satu prestasi untuk Saniharto, tetapi juga untuk 
furniture scene di Indonesia yang membuktikan bahwa 
kualitas yang di hasilkan dapat bersaing di medan 
internasional.

Saniharto yang sudah berdiri sejak tahun 1990 
telah berkembang pesat dari perusahaan yang awal 
mulanya hanya memproduksi veneer kayu, hingga di 
kemudian hari memproduksi pintu, bentwood, dan 
top meja dengan Marquetry, sampai akhirnya tahun 
1997 mereka memutuskan untuk mengembangkan 
pilihan produknya dengan memproduksi mebel. 
Pilihan furnitur yang dapat ditemukan di showroom-
nya menjadi jendela kecil akan pilihan yang ada 
karena gaya dan desain produknya dapat disesuaikan 
dengan selera pembeli. Bagi mereka yang 
menggemari produk Saniharto, dapat dipastikan 
setiap perabotnya dibuat dengan bahan dan teknik 
pengerjaan berkualitas tinggi demi mendapatkan 
hasil akhir yang terbaik.

Sudah lebih dari satu dekade nama 
Saniharto menjadi sinonim dari kata-
kata ‘kualitas terbaik’. Terkenal dengan 
produksi high-end furniture-nya, nama 

Saniharto tidak hanya dikenal dalam lingkup 
nasional di Indonesia namun juga pada kancah 
internasional. Setiap produk dibuat dengan 
material terpilih dan teknik konstruksi yang 
prima dan finishing yang superior sehingga tak 
heran bila Saniharto menjadi pilihan untuk 
berbagai klien ternama saat memilih supplier 
furnitur. Karyanya pun dapat ditemukan di 
sejumlah brand hotel ternama di seluruh dunia, 
antara lain Four Seasons, St. Regis, Ritz Carlton, 
Wynn Hotel, Taj Mahal Palace, dan Shangri-La. 
Hubungan kerja sama yang baik pun tidak 
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