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HAUGA

Panduan pembelian 2021

HAUGA
Lemari pakaian pintu geser.
Krem. 104.569.14

Rp

3.999.000

/unit

Kencangkan! Cegah cedera akibat perabot terjungkir. Perabot dengan alat pengencang harus dikencangkan
ke dinding sesuai dengan instruksi perakitan.

Semua produk (ditampilkan di sini) mungkin tidak tersedia di toko. Silakan
hubungi staf atau lihat www.IKEA.co.id untuk informasi lebih lanjut. Untuk
informasi produk yang lebih detail, lihat label harga dan internet. Semua unit
membutuhkan perakitan.

Pindai untuk selengkapnya

Kepala ranjang berpelapis menawarkan kenyamanan sepanjang
malam - serta menambahkan
karakter pada kamar tidur Anda
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Bufet, kabinet pintu kaca, dan meja TV adalah perabot yang mengubah ruang
keluarga (atau koridor, kamar tidur, ruang makan) dari biasa menjadi luar biasa
karena memungkinkan Anda menyembunyikan, menampilkan dan mempercantik penyimpanan Anda agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda.
Lihat halaman 10 dan 12
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Lemari pakaian terbuka memungkinkan Anda melihat semua
yang disimpan dan mudah diambil. Tapi tak hanya itu. Dengan
menggunakan rak di atas dan laci di bawah, Anda memiliki
ruang yang cukup sebagai penyimpanan.
Lihat halaman 14

Kencangkan! Cegah cedera akibat perabot terjungkir. Perabot dengan alat pengencang harus dikencangkan ke dinding sesuai dengan instruksi perakitan.
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Saat hidup berubah,
HAUGA mengikuti
Dibangun dengan mempertimbangkan keserbagunaan maksimum,
seri HAUGA dibuat untuk membuat
kehidupan sehari-hari lebih mudah
di rumah mana pun, besar atau kecil
- dan di hampir semua ruangan.
Dengan berbagai pilihan, mudah untuk beradaptasi dari waktu ke waktu
dengan menambahkan, mengatur
ulang, atau memisahkan unit.
Berkat desain yang cerdas, bagianbagian yang ditempatkan berdam
pingan terlihat menyatu, memungkinkan Anda menyesuaikan
kombinasi agar sesuai dengan kebutuhan ruang.
Seri ini mencakup penyimpanan
fleksibel untuk ruang keluarga, koridor, ruang makan - dan tempat tidur
juga, jadi Anda juga memiliki solusi
lengkap untuk kamar tidur.
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Setiap produk dikembangkan untuk memanfaatkan ruang sebaik
mungkin, dengan menyeimbangkan
jumlah penyimpanan terbuka dan
tertutup agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Sembunyikan kekacauan,
pamerkan barang-barang indah,
semuanya terserah Anda.
Bagaimana dengan gaya? Tenang
saja. Kombinasi perabot bergaya
klasik dengan desain tradisional dan
fungsionalitas modern ini memiliki
tampilan berbeda yang memberikan
karakter di mana pun ditempatkan.

Kencangkan! Cegah cedera akibat perabot terjungkir. Perabot dengan alat pengencang harus dikencangkan ke dinding sesuai dengan instruksi perakitan.
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Barang mudah ditemukan

Lebih banyak ruang, lebih baik

Lemari pakaian terbuka adalah solusi ideal untuk me
mulai hari Anda. Gantungan yang dapat diakses dan
baki atas yang nyaman di samping, tepi atas adalah
tempat yang bagus untuk menggantung pakaian yang
sudah disiapkan jadi menghemat lebih banyak waktu
Anda.

Selain mampu menyimpan lebih banyak barang, solusi
multifungsi seperti kotak penyimpanan di bawah
tempat tidur membantu memaksimalkan penggunaan
ruang.

Makin banyak, makin ideal

Ruang kecil yang cerdas

Berbagi profil dan tampilan yang berbeda, perabot
HAUGA dapat digunakan sendiri - tapi akan lebih baik
lagi jika digabungkan. Tempatkan berdampingan atau
terpisah, untuk membangun nuansa ruangan.

Tampilan pintu geser tanpa sambungan menambah
sentuhan elegan. Tanpa perlu membuka pintu ayun,
pintu dengan fungsi ini meningkatkan mobilitas (dan
dapat dibiarkan terbuka untuk menciptakan kesan
yang lebih santai).

Fleksibilitas yang bisa
Anda atur
Ruang penyimpanan jarang tentang seberapa banyak yang Anda miliki, tetapi bagaimana Anda menggunakannya. Yang kebetulan merupakan manfaat utama dari seri HAUGA.
Dibuat untuk fungsionalitas yang cerdas dan penggunaan yang fleksibel, ia menyesuaikan dan menyederhanakan kehidupan sehari-hari sejak dikeluarkan dari kotaknya.
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Kencangkan! Cegah cedera akibat perabot terjungkir. Perabot dengan alat pengencang harus dikencangkan ke dinding sesuai dengan instruksi perakitan.

7

Lemari laci

New

HAUGA lemari 6 laci.
Sederhanakan makan malam dengan menyimpan
serbet, lilin, taplak meja, dan lainnya dalam dua langkah.

Rp

3.499.000

Persyaratan ruang dapat menyulitkan untuk menemukan jenis penyimpanan yang tepat. Untungnya, HAUGA memiliki berbagai macam ukuran
dan fungsi, sehingga memudahkan untuk menemukan item atau kombinasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

HAUGA lemari 3 laci 70×46×84 cm.

HAUGA lemari 6 laci 138×84 cm, Putih.
3.499.000

Putih

104.072.97

Rp

3.499.000

Krem

904.569.05

Rp

1.799.000

Putih

604.073.08

Rp

1.799.000

Krem

404.592.37

Rp

Putih

604.072.90

Rp

Krem

004.569.00

Rp
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HAUGA lemari 3 laci dengan rak 70×116 cm, Putih.
1.999.000
1.999.000

Kencangkan! Cegah cedera akibat perabot terjungkir. Perabot dengan alat pengencang harus dikencangkan ke dinding sesuai dengan instruksi perakitan.
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Kabinet
HAUGA kabinet tinggi dengan 2 pintu.
Simpan peralatan makan di area sekitar meja makan
dengan kabinet tinggi agar mudah dijangkau.
Ini tetangga sempurna di dekat meja.

Rp

3.299.000

/unit

Dengan ragam rangkaian solusi perabot – termasuk penyimpanan yang disesuaikan dengan ruang keluarga, koridor, kamar tidur, dan lainnya seri HAUGA memiliki sedikit batasan dalam hal penempatan. Bahkan lebih baik lagi, Anda dapat menyebarkan perabot yang berbeda di ruang yang
sama, dan itu akan membantu menyatukan ruangan.

HAUGA kabinet tinggi dengan 2 pintu 70×199 cm.
3.299.000

Putih

404.150.74

Rp

3.299.000

Krem

004.150.71

Rp

Putih

304.150.60

Rp

Krem

704.150.58

Rp
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HAUGA kabinet dengan 2 pintu 70×116 cm.

HAUGA kabinet pintu kaca 105×116 cm.

2.299.000

Putih

304.150.79

Rp

2.299.000

Krem

504.150.78

Rp

2.999.000
2.999.000

Kencangkan! Cegah cedera akibat perabot terjungkir. Perabot dengan alat pengencang harus dikencangkan ke dinding sesuai dengan instruksi perakitan.
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Bufet, meja TV dan meja

HAUGA meja TV.
Bagus untuk memamerkan buku-buku terkenal, karya seni pribadi,
atau sekadar menikmati film favorit, pastikan pengaturannya tepat.

Rp

2.299.000

/unit

Dengan ragam rangkaian solusi perabot – termasuk penyimpanan yang disesuaikan dengan ruang keluarga, koridor, kamar tidur, dan lainnya seri HAUGA memiliki sedikit batasan dalam hal penempatan. Bahkan lebih baik lagi, Anda dapat menyebarkan perabot yang berbeda di ruang yang
sama, dan itu akan membantu menyatukan ruangan.

HAUGA Bufet 140×84 cm.

HAUGA meja TV 138×36×54 cm.
3.999.000

Putih

804.150.67

Rp

3.999.000

Krem

204.150.65

Rp

Putih

204.072.92

Rp

Krem

104.569.09

Rp
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HAUGA meja 100×84 cm.
2.299.000

Putih

304.776.75

Rp

2.299.000

Krem

704.776.78

Rp

1.599.000
1.599.000

Kencangkan! Cegah cedera akibat perabot terjungkir. Perabot dengan alat pengencang harus dikencangkan ke dinding sesuai dengan instruksi perakitan.
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Lemari pakaian

HAUGA lemari pakaian terbuka
Mulailah hari Anda dengan segala sesuatu pada tempatnya.
Keseimbangan yang tepat antara penyimpanan terbuka dan tertutup adalah kunci kamar tidur mana pun. Temukan kombinasi yang
memenuhi kebutuhan Anda - dan Anda akan menetapkan suasana hati yang menyenangkan untuk seluruh ruangan dalam prosesnya.

HAUGA lemari pakaian terbuka dengan 3 laci
70×199 cm.

Putih

404.569.17

Rp

2.999.000

Krem

104.569.14

Rp

004.569.24

Rp

Krem

704.569.25

Rp
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2.999.000

/unit

HAUGA lemari pakaian dengan pintu geser
118×55×199 cm.

2.999.000

Putih

Rp

3.999.000
3.999.000

Kencangkan! Cegah cedera akibat perabot terjungkir. Perabot dengan alat pengencang harus dikencangkan ke dinding sesuai dengan instruksi perakitan.
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Rangka tempat tidur berpelapis

HAUGA Rangka tempat tidur berpelapis 160×200 cm.
Mimpi indah dalam kenyamanan dan gaya.

Rp

3.499.000

Rangka tempat tidur HAUGA menawarkan pelengkap yang ideal untuk seluruh rangkaian produk, memungkinkan Anda menggabungkan fungsi
dan tampilan ke seluruh kamar tidur Anda. Didesain agar selaras dengan perabot HAUGA lainnya, menggabungkannya membantu menciptakan
suasana yang menyatu untuk ruangan.

HAUGA Rangka tempat tidur berpelapis 90×200
cm.
2.299.000

Vissle abu-abu

004.463.55

Rp

2.299.000

Lofallet krem

204.463.16

Rp

Vissle abu-abu

204.500.73

Rp

Lofallet krem

804.500.70

Rp
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HAUGA Rangka tempat tidur berpelapis 160×200
cm.
3.499.000
3.499.000

Kencangkan! Cegah cedera akibat perabot terjungkir. Perabot dengan alat pengencang harus dikencangkan ke dinding sesuai dengan instruksi perakitan.
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Rangka tempat tidur berpelapis dengan
penyimpanan

HAUGA tempat tidur berpelapis
dengan 2 kotak penyimpanan 160×200 cm.
Kiat untuk dua menit ekstra yang berharga di tempat tidur:
mengintip ke samping, membuka penyimpanan di bawah tempat tidur,
dan memilih pakaian hari ini saat masih di bawah selimut Anda.
Kotak penyimpanan di bawah tempat tidur hanyalah salah satu fitur yang memiliki banyak manfaat. Pada saat yang sama satu dengan tempat
tidur lainnya, mereka menawarkan penyimpanan yang cukup dan mudah diakses - tanpa memerlukan ruang lantai tambahan. Cocok untuk me
nyimpan selimut dan seprai ekstra, atau untuk perlengkapan tidur lainnya. Last but not least: tidak ada penyedot debu di bawah tempat tidur.

HAUGA tempat tidur berpelapis dengan 2 kotak
penyimpanan 90×200 cm.
3.799.000

Vissle abu-abu

493.366.52

Rp

3.799.000

Lofallet krem

893.366.50

Rp

Vissle abu-abu

593.366.04

Rp

Lofallet krem

393.366.24

Rp
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HAUGA tempat tidur berpelapis dengan 2 kotak
penyimpanan 160×200 cm.

Rp

4.999.000

HAUGA upholstered bed with 4 storage boxes
160×200 cm.

4.999.000

Vissle abu-abu

993.366.02

Rp

4.999.000

Lofallet krem

193.366.20

Rp

6.499.000
6.499.000

Kencangkan! Cegah cedera akibat perabot terjungkir. Perabot dengan alat pengencang harus dikencangkan ke dinding sesuai dengan instruksi perakitan.
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Untuk bufet, kabinet dengan rak dan kabinet tinggi

Pengatur
Cara mudah untuk membawa solusi penyimpanan yang
sudah bagus mendekati kesempurnaan adalah - menggunakan pengatur. Untungnya, HAUGA siap untuk itu.
Dengan berbagai sisipan yang sangat pas untuk laci
dan rak, Anda dapat mengatur barang sesuai keinginan. Selain mengurangi kekacauan, dan meningkatkan

penyortiran dan memudahkan Anda melihat yang
disimpan, mereka membantu menyederhanakan dan
menyatukan ruangan.
TJOG kotak penyimpanan dengan tutup.

BLÄDDRARE kotak dengan tutup, abu-abu/berpola .

L25×K36×T15 cm

L25×K35×T15 cm

Abu-abu tua

104.743.95

149.000

Rp

69.900

204.776.66

Rp

004.776.72

Rp

L32×K31×T30 cm
Abu-abu tua

99.900

STUK kotak dengan kompartemen, putih.

BAXNA pengatur, abu-abu/putih.

79.900

L17×K20×T6 cm

004.743.67

Rp

129.000

L20×K26×T10 cm

804.743.73

Rp

L26×K34×T10 cm

204.743.71

Rp

L26×K34×T18 cm

804.862.91

Rp

L20×K51×T10 cm

004.744.33

Rp

L34×K51×T10 cm

104.744.42

Rp

29.900
49.900
79.900
99.900

Untuk lemari laci, lemari laci dengan rak,
lemari pakaian terbuka dan meja TV

TJOG kotak penyimpanan dengan tutup.

BAXNA pengatur, abu-abu/putih.

L25×K36×T15 cm

L17×K20×T6 cm

004.743.67

Rp

L20×K26×T10 cm

804.743.73

Rp

L26×K34×T10 cm

204.743.71

Rp

L26×K34×T18 cm

804.862.91

Rp

Abu-abu tua

204.776.66

69.900

Rp

L32×K31×T30 cm
Abu-abu tua

004.776.72

99.900

Rp

STUK kotak dengan kompartemen, putih.
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49.900

L20xK34xT10 cm

404.744.26

Rp

L20×K51×T10 cm

004.744.33

Rp

29.900
49.900
79.900
99.900

STUK kotak dengan kompartemen, putih.
L34×K51×T10 cm

104.744.42

129.000

Rp

BLÄDDRARE kotak dengan tutup, abu-abu/berpola.
L25×K35×T15 cm

104.743.95

149.000

Rp

79.900
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Untuk kabinet dengan pintu kaca

TJOG kotak penyimpanan dengan tutup,
L32×K31×T30 cm.
Abu-abu tua

004.776.72

99.900

Rp

BAXNA pengatur, abu-abu/putih.

STUK kotak dengan kompartemen.
Ubah pengaturan menjadi bentuk seni.

29.900

L17×K20×T6 cm

004.743.67

Rp

L20×K26×T10 cm

804.743.73

Rp

L26×K34×T10 cm

204.743.71

Rp

L26×K34×T18 cm

804.862.91

Rp

49.900
79.900

Rp

99.900

79.900/unit

Untuk lemari pakaian dengan pintu geser

TJOG kotak penyimpanan dengan tutup.

STUK kotak dengan kompartemen, putih.

L25×K36×T15 cm

L20×K51×T10 cm

004.744.33

Rp

L20×K51×T18 cm

104.744.37

Rp

Abu-abu tua

69.900

204.776.66

Rp

004.776.72

Rp

STUK kotak dengan kompartemen, putih.

79.900

L34×K51×T10 cm

104.744.42

Rp

79.900

L34×K51×T18 cm

204.744.46

Rp

129.000
149.000

L32×K31×T30 cm
Abu-abu tua

99.900

BLÄDDRARE kotak dengan tutup, abu-abu/berpola.
149.000

L25×K35×T15 cm

104.743.95

Rp

L35×K50×T15 cm

304.743.99

Rp

L35×K50×T30 cm

304.744.03

Rp
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229.000
279.000

BLÄDDRARE penyimpanan gantung dengan 7
kompartemen, abu-abu/berpola.
L30×K30×T90 cm

404.744.07

279.000

Rp

Untuk mengetahui
lebih lanjut tentang
kotak penyimpanan
dan keranjang kunjungi
www.IKEA.co.id
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Gambaran umum
Rangka tempat tidur berpelapis

HAUGA rangka tempat tidur berpelapis
90×200 cm.

Lemari laci

HAUGA rangka tempat tidur berpelapis
160×200 cm.

2.299.000

Vissle abu-abu

004.463.55

Rp

2.299.000

Lofallet krem

204.463.16

Rp

Vissle abu-abu

204.500.73

Rp

Lofallet krem

804.500.70

Rp

3.499.000
3.499.000
HAUGA lemari 3 laci 70×46×84 cm.

Kotak penyimpanan di bawah tempat tidur

HAUGA lemari 6 laci 138×84 cm.

HAUGA lemari 3 laci dengan rak 70×116 cm.

1.799.000

Putih

604.073.08

Rp

1.799.000

Krem

404.592.37

Rp

Putih

604.072.90

Rp

Krem

004.569.00

Rp

3.499.000

Putih

104.072.97

Rp

3.499.000

Krem

904.569.05

Rp

1.999.000
1.999.000

Kabinet dengan pintu

HAUGA kotak penyimpanan tempat tidur berpelapis 200 cm, 2 unit.
1.500.000

Vissle abu-abu

004.742.06

Rp

Lofallet krem

504.742.04

Rp

1.500.000

HAUGA kabinet dengan 2 pintu 70×116 cm.
2.299.000

Putih

404.150.74

Rp

Krem

004.150.71

Rp

2.299.000

Rangka tempat tidur berpelapis dengan kotak penyimpanan

HAUGA tempat tidur berpelapis dengan 2 kotak
penyimpanan 90×200 cm.
3.799.000

Vissle abu-abu

493.366.52

Rp

3.799.000

Lofallet krem

893.366.50

Rp

Vissle abu-abu

593.366.04

Rp

Lofallet krem

393.366.24

Rp
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HAUGA tempat tidur berpelapis dengan 2 kotak
penyimpanan 160×200 cm.

HAUGA tempat tidur berpelapis dengan 4 kotak
penyimpanan 160×200 cm.

4.999.000

Vissle abu-abu

993.366.02

Rp

4.999.000

Lofallet krem

193.366.20

Rp

6.499.000
6.499.000

Kencangkan! Cegah cedera akibat perabot terjungkir. Perabot dengan alat pengencang harus dikencangkan ke dinding sesuai dengan instruksi perakitan.
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Gambaran umum
Kabinet tinggi dengan pintu

Lemari pakaian terbuka

Lemari pakaian dengan pintu geser

Meja TV

HAUGA kabinet tinggi dengan 2 pintu 70×199 cm.

HAUGA Lemari pakaian terbuka dengan 3 laci 70×199 cm.

HAUGA Lemari pakaian dengan pintu geser 118×55×199 cm.

HAUGA meja TV 138×36×54 cm.

3.299.000

Putih

004.569.24

Rp

3.299.000

Krem

704.569.25

Rp

Putih

304.150.60

Rp

Krem

704.150.58

Rp

Bufet

HAUGA bufet 140×84 cm.

104.569.14

Rp

HAUGA meja 100×84 cm.

3.999.000

Krem

504.150.78

Rp

Rp

2.299.000

Meja

Rp

104.569.09
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Krem

304.150.79

Krem

Rp

2.999.000

Putih

Rp

Rp

204.150.65

Rp

HAUGA kabinet pintu kaca 105×116 cm.
204.072.92

804.150.67

Krem

404.569.17

3.999.000

Putih

Putih

3.999.000

Putih

Kabinet pintu kaca

2.299.000

3.999.000

2.999.000

2.999.000

Putih

704.776.78

Rp

2.999.000

Krem

304.776.75

Rp

1.599.000
1.599.000

Kencangkan! Cegah cedera akibat perabot terjungkir. Perabot dengan alat pengencang harus dikencangkan ke dinding sesuai dengan instruksi perakitan.
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Anda dapat membuat banyak kombinasi berbeda untuk disesuaikan dengan
kebutuhan ruang dan penyimpanan Anda. Inilah beberapa favorit kami.

Gambaran umum
Kombinasi penyimpanan pakaian

HAUGA 1.1 kombinasi penyimpanan 140×199 cm.

Kombinasi koridor

HAUGA 1.2 kombinasi penyimpanan 208×116 cm.

HAUGA 1.11 kombinasi penyimpanan 139×46×199 cm.

4.998.000

Putih

293.881.52

Rp

4.998.000

Krem

394.082.44

Rp

Putih

493.881.46

Rp

Krem

594.082.43

Rp

5.798.000

Putih

893.886.96

Rp

5.798.000

Krem

393.886.94

Rp

HAUGA 1.10 kombinasi penyimpanan 139×46×116 cm.

5.298.000

Putih

793.886.92

Rp

5.298.000

Krem

193.886.90

Rp

4.298.000
4.298.000

Kombinasi display

HAUGA 1.3 kombinasi penyimpanan 208×199 cm.

HAUGA 1.4 kombinasi lemari pakaian 258×55×199 cm.
6.498.000

Putih

493.881.65

Rp

6.498.000

Krem

894.082.46

Rp

Putih

193.881.57

Rp

Krem

094.082.45

Rp
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HAUGA 1.15 kombinasi penyimpanan 244×46×116 cm.

9.997.000

Putih

393.887.12

Rp

9.997.000

Krem

793.887.10

Rp

HAUGA 1.14 kombinasi penyimpanan 244×46×116 cm.

7.297.000

Putih

193.887.08

Rp

7.297.000

Krem

593.887.06

Rp

7.597.000
7.597.000

Kencangkan! Cegah cedera akibat perabot terjungkir. Perabot dengan alat pengencang harus dikencangkan ke dinding sesuai dengan instruksi perakitan.
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Anda dapat membuat banyak kombinasi berbeda untuk disesuaikan dengan
kebutuhan ruang dan penyimpanan Anda. Inilah beberapa favorit kami.

Gambaran umum
Kombinasi media

Kombinasi serba guna lainnya

HAUGA 1.5 Kombinasi penyimpanan/TV 277×46×116 cm.

Putih

693.887.20

Rp

6.597.000

Krem

093.887.18

Rp

493.887.16

Rp

Krem

993.887.14

Rp

HAUGA 1.7 Kombinasi penyimpanan/TV 277×46×199 cm.

Putih

893.887.00

Rp

6.297.000

Krem

493.886.98

Rp

HAUGA 1.8 Kombinasi penyimpanan/TV 277×46×199 cm.
Putih

993.887.28

Rp

7.597.000

Krem

393.887.26

Rp

893.887.24

Rp

Krem

293.887.22

Rp

HAUGA 1.12 kombinasi penyimpanan 139×46×199 cm.

6.297.000

7.597.000

Putih
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HAUGA 1.6 Kombinasi penyimpanan/TV 277×46×116 cm.

6.597.000

Putih

HAUGA 1.9 kombinasi penyimpanan 279×46×199 cm.

6.298.000

Putih

193.887.32

Rp

6.298.000

Krem

593.887.30

Rp

10.597.000
10.597.000

HAUGA 1.13 kombinasi penyimpanan 210×46×199 cm.

8.897.000

Putih

093.887.04

Rp

8.897.000

Krem

493.887.02

Rp

7.298.000
7.298.000

Kencangkan! Cegah cedera akibat perabot terjungkir. Perabot dengan alat pengencang harus dikencangkan ke dinding sesuai dengan instruksi perakitan.
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