
“Cute ladybirds”
Kaos lengan pendek & panjang

Bahan katun halus; S, M, L, XL model duo-
tone . Kode: CL082011

Rumah Serangga
Katalog produk

...ketika keunikan berpadu dengan keindahan....

Edisi bulan Agustus 2011

“Four butterflies”
Kaos lengan pendek & panjang

Bahan katun halus; S, M, L, XL model duo 
tone. Kode: FB082011

“A couple of stag beetle”
Kaos lengan pendek & panjang

Bahan katun halus; S, M, L, XL model duo 
tone. Kode: SB082011

Catatan:
Untuk sementara, RuSer hanya menyediakan kaos berwarna putih, namun warna-warna lain akan 
menyusul, disesuaikan dengan warna-warna pada gambar. Edisi untuk anak-anak juga akan segera 
diluncurkan. Jangan ketinggalan untuk menyimaknya di http://rumahserangga.wordpress.com. 

Katalog bulan Agustus 2011



Sekilas Rumah Serangga....

Rumah Serangga (RuSer) adalah sebuah rumah produksi yang berusaha 
menggambarkan keunikan dan keindahan serangga, makhluk yang sebe-
narnya sudah umum kita lihat, tetapi belum kita kenal secara mendalam. 
Oleh karena itu, RuSer menggunakan pendekatan seni rupa untuk menun-
jukkan keunikan dan keindahan serangga dengan tujuan untuk memper-
mudah pemahaman.

RuSer berusaha untuk terus menambah koleksi produk-produknya,  se-
suai dengan keunikan dan keindahan serangga yang tidak pernah habis 
dinikmati. Pada edisi perdana ini (Agustus 2011), RuSer mempersembah-
kan tiga karya perdana yang dituangkan dalam media kaos, dan akan 
disusul dengan karya-karya lain. Jadi, tunggu karya RuSer selanjutnya.......

Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang “cerita” pada masing-
masing karya, silakan untuk meniliknya di weblog RuSer, http://rumah-
serangga.wordpress.com.

Anda dapat memesan dengan mengirimkan informasi pesanan ke e-mail: 
order.rumahserangga@gmail.com. Sebutkan kode kaos, ukuran, dan jum-
lah, serta Nama, Alamat lengkap (kode pos jangan lupa ya...), dan nomor 
HP Anda. Kami akan segera memproses dan mengkonfirmasi balik ke Anda. 

Rumah Serangga
HP: 085325695577; E-mail: order.rumahserangga@gmail.com 

Kaos Rumah Serangga

Saat ini, RuSer baru memproduksi kaos T-shirt, baik untuk anak-anak maupun dewasa. Pada 
edisi berikutnya, RuSer akan mengusahakan untuk memproduksi pula kaos polo berbahan dasar 
katun. Semua karya akan mencakup kaos berlengan pendek, dan panjang yang kami persem-
bahkan untuk muslimah, agar tetap bisa bergaya dengan kaos yang syari’.

Ukuran kaos produksi RuSer dibuat mengikuti rumus berikut (ukuran dalam cm):

Dewasa
Putra
S = Lebar 44 ; Panjang 64
M = Lebar 48 ; Panjang 68
L = Lebar 52 ; Panjang 72
XL = Lebar 56 ; Panjang 76
Putri (lengan pendek)
S = Dada/pinggang 42/44 ; Panjang 56
M = Dada/pinggang 44/46 ; Panjang 60
L = Dada/pinggang 46/48 ; Panjang 64
XL = Dada/pinggang 48/50 ; Panjang 68
Putri (lengan panjang/ muslimah)
Panjang kaos adalah 66-75 cm, atau kira-kira ditambah 10 cm dari ukuran kaos lengan pendek, 
sedangkan ukuran dada/pinggang sama.

Anak-anak
XS ( Panjang 34, Lebar 26 )
S ( Panjang 44, Lebar 33)
M ( Panjang 52, Lebar 36.5)
L ( Panjang 58, Lebar 39)

Harga kaos
Kaos anak-anak (XS, S, M, L) Rp. 80.000 (lengan pendek) dan Rp. 85.000 (lengan panjang)
Kaos dewasa (S, M, L, XL) Rp. 85.000 (lengan pendek) dan Rp. 90.000 (lengan panjang).


