
Kamar mandi 
IKEA

Seri kamar mandi GODMORGON, 
wastafel, keran mixer, 
mixer shower dan aksesori



Kehidupan sehari-hari di rumah sangat bergantung 
pada perabot kamar mandi. Oleh karena itu, perabot 
kamar mandi kami menjalani serangkaian uji dengan 
standar tertinggi untuk penggunaan rumah tangga 
agar memenuhi standar terketat kualitas, kekuatan 
dan daya tahan. 

Kami menawarkan garansi 10 tahun yang 
menanggung kerusakan bahan dan pengerjaan seri 
kamar mandi GODMORGON, semua wastafel, keran 
mixer dan mixer shower. Semua aksesori shower 
seperti rel riser, kepala dan tangkai shower, selang 
shower dan braket tangkai shower memiliki garansi 3 
tahun.

Garansi ini tunduk pada syarat dan ketentuan yang 
tercantum dalam brosur ini.
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Sistem perabot GODMORGON

Berapa lama garansi ini berlaku?

Garansi untuk produk GODMORGON tetap berlaku selama 
sepuluh (10) tahun sejak tanggal pembelian. Simpan struk 
pembelian sebagai bukti pembelian.

Apa saja yang ditanggung dalam garansi ini?

Garansi ini hanya berlaku untuk penggunaan rumah tangga serta 
menanggung kerusakan bahan dan pengerjaan pada perabot berikut:
• Perabot GODMORGON
• Kaki-kaki GODMORGON

Apa saja yang tidak ditanggung dalam garansi ini?

Garansi ini tidak berlaku pada permukaan meja TOLKEN 
maupun produk yang telah disimpan, dirakit atau dipasang dengan tidak 
benar, yang digunakan secara tidak tepat, disalahgunakan, diubah, 
atau dibersihkan dengan metode pembersihan yang salah atau produk 
pembersih yang salah. Garansi ini tidak menanggung kerusakan akibat 
penggunaan sehari-hari, terpotong atau tergores, kerusakan akibat 
terbentur dan kecelakaan. Garansi ini tidak berlaku jika produk telah 
digunakan untuk penggunaan publik, luar ruang atau di lingkungan 
yang korosif. Garansi ini tidak mencakup kerusakan konsekuensial atau 
insidental. 

Apa yang akan dilakukan IKEA untuk mengatasi masalah ini?

Atas kebijakan IKEA sendiri, IKEA akan memeriksa produk dan 
memutuskan apakah produk tertanggung dalam garansi ini. Jika 
tertanggung dalam garansi, atas kebijakan IKEA sendiri, akan 
memperbaiki produk yang cacat atau menggantinya dengan produk 
yang sama atau sebanding. Jika tertanggung dalam garansi ini, IKEA 
akan membayar biaya perbaikan, suku cadang, pengerjaan dan biaya 
perjalanan untuk petugas perbaikan asalkan produk tersebut dapat 
diperbaiki tanpa pengeluaran khusus. Hal ini tidak berlaku untuk setiap 
pekerjaan perbaikan yang tidak diizinkan oleh IKEA. Komponen yang 
diganti menjadi milik IKEA. Jika produk tidak lagi dijual oleh IKEA, IKEA 
akan memberikan pengganti yang sesuai. Atas kebijakan IKEA sendiri, 
IKEA akan menentukan pengganti yang sesuai.
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Pemasangan
Perabot GODMORGON harus dipasang ke dinding. Kencangkan pada 
dinding kamar mandi yang dapat menahan beban perabot, karena 
pemasangan yang salah dapat menyebabkan cedera atau kerusakan. 
Jika Anda merasa tidak yakin dengan pemasangan tersebut, silakan 
hubungi ahli bangunan. Karena bahan dinding bervariasi, sekrup untuk 
pemasangan ke dinding tidak disertakan. Untuk saran penggunaan 
sistem sekrup yang cocok, silakan hubungi ahli bangunan. Ikuti petunjuk 
perakitan, pemasangan dan perawatan dengan saksama.

Bagaimana menghubungi kami jika Anda memerlukan layanan

Hubungi toko IKEA. Anda dapat menemukan alamat dan nomor telepon di 
katalog IKEA atau di www.IKEA.co.id
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Wastafel dan keran mixer kamar mandi

Berapa lama garansi ini berlaku?

Garansi untuk wastafel kamar mandi dan keran mixer 
yang dibeli di IKEA tetap berlaku selama sepuluh (10) 
tahun sejak tanggal pembelian. Simpan struk pembelian 
sebagai bukti pembelian.

Apa saja yang ditanggung dalam garansi ini?

Garansi ini berlaku untuk semua wastafel kamar mandi termasuk water 
trap dan keran mixer di IKEA. Garansi berlaku hanya untuk penggunaan 
rumah tangga dan menjamin kerusakan bahan dan pengerjaan di semua 
wastafel dan keran mixer kamar mandi. Produk kami telah diuji dengan 
semua standar internasional yang relevan dan kami hanya menggunakan 
komponen-komponen dengan merek papan atas untuk menjamin garansi 
10 tahun kami.

Apa saja yang tidak ditanggung dalam garansi ini?

Garansi ini tidak menanggung kerusakan akibat penggunaan sehari-hari, 
terpotong atau tergores, kerusakan akibat terbentur, kecelakaan atau 
puing yang terbawa air. Garansi ini juga tidak berlaku untuk filter/aerator 
yang harus dibersihkan secara teratur atau diganti saat telah usang. 
Ikuti petunjuk perakitan, petunjuk pemasangan dan petunjuk perawatan 
kami secara hati-hati.
Garansi ini tidak berlaku untuk produk yang telah disimpan, dirakit 
atau dipasang dengan tidak benar, yang digunakan secara tidak tepat, 
disalahgunakan, diubah, atau dibersihkan dengan metode pembersihan 
yang salah atau produk pembersih yang salah. Garansi ini tidak berlaku 
jika produk telah digunakan untuk penggunaan publik, luar ruang atau di 
lingkungan yang korosif. Garansi juga tidak menanggung kerusakan yang 
tidak disengaja.

Apa yang akan dilakukan IKEA untuk mengatasi masalah ini?

Atas kebijakan IKEA sendiri, IKEA akan memeriksa produk dan 
memutuskan apakah produk tertanggung dalam garansi ini. Jika 
tertanggung dalam garansi, atas kebijakan IKEA sendiri, akan 
memperbaiki produk yang cacat atau menggantinya dengan produk yang
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sama atau sebanding. Jika tertanggung dalam garansi ini, IKEA akan 
membayar biaya perbaikan, suku cadang, pengerjaan dan biaya 
perjalanan untuk petugas perbaikan asalkan produk tersebut dapat 
diperbaiki tanpa pengeluaran khusus. Hal ini tidak berlaku untuk setiap 
pekerjaan perbaikan yang tidak diizinkan oleh IKEA. Komponen yang 
diganti menjadi milik IKEA. Jika produk tidak lagi dijual oleh IKEA, IKEA 
akan memberikan pengganti yang sesuai. Atas kebijakan IKEA sendiri, 
IKEA akan menentukan pengganti yang sesuai.

Pemasangan

Wastafel kamar mandi harus dipasang ke dinding. Kencangkan pada 
dinding kamar mandi yang dapat menahan beban wastafel dan perabot, 
karena pemasangan yang salah dapat menyebabkan cedera atau 
kerusakan. Jika Anda merasa tidak yakin dengan pemasangan tersebut, 
silakan hubungi ahli bangunan. Karena bahan dinding bervariasi, sekrup 
untuk pemasangan ke dinding tidak disertakan. Untuk saran penggunaan 
sistem sekrup yang cocok, silakan hubungi ahli bangunan. Ikuti petunjuk 
perakitan, pemasangan dan perawatan dengan saksama.

Sertifikasi

Negara-negara tertentu telah memperkenalkan persyaratan undang-
undang untuk persetujuan dan sertifikasi keran mixer kamar mandi. Keran 
mixer kami telah disetujui dan disertifikasi untuk memenuhi permintaan 
yang relevan di setiap pasar. Referensi sertifikasi tercantum pada petunjuk 
perakitan yang disertakan dalam kemasan keran mixer.

Bagaimana menghubungi kami jika Anda memerlukan layanan

Hubungi toko IKEA. Anda dapat menemukan alamat dan nomor telepon di 
katalog IKEA atau di www.IKEA.co.id 
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Mixer shower dan aksesori kamar mandi

Berapa lama garansi ini berlaku?
Garansi untuk mixer shower kamar mandi dan keran 
mixer yang dibeli di IKEA tetap berlaku selama sepuluh 
(10) tahun sejak tanggal pembelian. Simpan struk 
pembelian sebagai bukti pembelian.

•  Mixer thermostatis BROGRUND, VOXNAN dan VALLAMOSSE 
 dan mixer shower mandi thermostatis

Berapa lama garansi berlaku?
Garansi tiga (3) tahun berlaku untuk produk di bawah ini 
yang dibeli di toko IKEA sejak tanggal pembelian. Simpan 
struk pembelian sebagai bukti pembelian.

BROGRUND dan VOXNAN
• Kepala shower
• Tangkai shower
•  Selang  shower 
• Rel riser
• Rak shower

VALLAMOSSE
• Tangkai shower
•  Selang  shower
• Rel riser

KOLSJÖN
•  Braket tempat hand shower
• Selang shower

Apa saja yang ditanggung oleh garansi ini?
Kedua garansi ini berlaku untuk semua produk shower kamar mandi 
di IKEA. Garansi menanggung cacat pada material dan pengerjaan 
untuk semua produk shower kamar mandi. Semua produk telah diuji 
dengan standar keselamatan internasional yang relevan dan kami hanya 
menggunakan komponen-komponen dari merek teratas untuk menjamin 
garansi 3 dan 10 tahun yang kami berikan.
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Apa saja yang tidak ditanggung dalam garansi ini?

Garansi ini tidak menanggung kerusakan akibat penggunaan sehari-hari, 
terpotong atau tergores, kerusakan akibat terbentur, kecelakaan atau 
puing yang terbawa air. Garansi ini juga tidak berlaku untuk filter/aerator 
yang harus dibersihkan secara teratur atau diganti saat telah usang. 
Ikuti petunjuk perakitan, petunjuk pemasangan dan petunjuk perawatan 
kami secara hati-hati. Garansi ini tidak berlaku untuk produk yang telah 
disimpan, dirakit atau dipasang dengan tidak benar, yang digunakan 
secara tidak tepat, disalahgunakan, diubah, atau dibersihkan dengan 
metode pembersihan yang salah atau produk pembersih yang salah. 
Garansi ini tidak berlaku jika produk telah digunakan untuk penggunaan 
publik, luar ruang atau di lingkungan yang korosif. Garansi juga tidak 
menanggung kerusakan yang tidak disengaja.

Apa yang akan dilakukan IKEA untuk mengatasi masalah ini?

Atas kebijakan IKEA sendiri, IKEA akan memeriksa produk dan 
memutuskan apakah produk tertanggung dalam garansi ini. Jika 
tertanggung dalam garansi, atas kebijakan IKEA sendiri, akan 
memperbaiki produk yang cacat atau menggantinya dengan produk 
yang sama atau sebanding. Jika tertanggung dalam garansi ini, IKEA 
akan membayar biaya perbaikan, suku cadang, pengerjaan dan biaya 
perjalanan untuk petugas perbaikan asalkan produk tersebut dapat 
diperbaiki tanpa pengeluaran khusus. Hal ini tidak berlaku untuk setiap 
pekerjaan perbaikan yang tidak diizinkan oleh IKEA. Komponen keran yang 
diganti menjadi milik IKEA. Jika produk tidak lagi dijual oleh IKEA, IKEA 
akan memberikan pengganti yang sesuai. Atas kebijakan IKEA sendiri, 
IKEA akan menentukan pengganti yang sesuai.

Pemasangan

Ikuti petujuk perakitan, pemasangan dan perawatan dengan saksama. Jika 
Anda tidak yakin dengan pemasangan, silakan hubungi ahli bangunan.

Sertifikasi

Negara-negara tertentu telah memperkenalkan persyaratan undang-
undang untuk persetujuan dan sertifikasi keran mixer kamar mandi. Keran 
mixer kami telah disetujui dan disertifikasi untuk memenuhi permintaan 
yang relevan di setiap pasar. Referensi sertifikasi tercantum pada petunjuk 
perakitan yang disertakan dalam kemasan keran mixer.
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Bagaimana menghubungi kami jika Anda memerlukan layanan

Hubungi toko IKEA. Anda dapat menemukan alamat dan nomor telepon di 
katalog IKEA atau di www.IKEA.co.id 
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SIMPAN STRUK PEMBELIAN 
ANDA!
Ini merupakan bukti pembelian Anda 

agar garansi berlaku.

Jika terjadi sesuatu, atau Anda tidak puas, 
silakan hubungi IKEA di www.IKEA.co.id 


