Panduan pembelian

Pindai untuk selengkapnya

Rak dinding
Keamanan
Bahan dinding berbeda memerlukan jenis perangkat pemasangan
yang berbeda. Gunakan perangkat
pemasangan yang cocok untuk
dinding di rumah, dijual terpisah.
Jika Anda tidak pasti tentang jenis
perangkat yang cocok untuk tipe
dinding Anda, silakan hubungi
toko bangunan terdekat.

Informasi tambahan
Rak mampu menahan beban 10 kg
jika ditopang 2 braket dan 20 kg
jika ditopang 3 braket. Kami merekomendasikan agar Anda menggunakan 3 braket dengan rak
sepanjang 120 cm jika mungkin.
Hal ini untuk mencegah risiko
rak miring. Buat beban tersebar
merata di rak.

Rak untuk setiap kebutuhan
Dengan rak dan braket yang berbeda, Anda memiliki fleksibilitas
untuk membuat solusi personal sendiri yang pas dengan ruang apa
pun. Dari kecil ke besar, ruang dengan struktur aneh, di dinding
sempit atau di atas perabot. Rak cocok untuk semua ruangan
di rumah, kecuali untuk ruangan basah, jadi Anda dapat berkreasi
bebas.

Tidak semua produk (yang ditampilkan di sini) tersedia di toko. Silakan hubungi staf kami atau lihat di
www.IKEA.co.id untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih detail tentang produk, silakan lihat
label harga dan Internet. Semua unit harus dirakit.
IKEA Indonesia berhak melakukan penyesuaian harga, mengoreksi kesalahan harga, atau salah cetak, berdasarkan
perubahan apa pun yang berada di luar kendali kami yang sewajarnya.
IKEA Indonesia berusaha memastikan bahwa semua informasi benar saat dicetak.

Panduan mengaitkan ke dinding
Kita semua ingin rumah kita menjadi tempat teraman di dunia.
Dengan perangkat pemasangan yang tepat, rak dinding akan
menjadi tempat yang aman untuk menyimpan barang favorit.
Berikut adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat
memasang rak dinding.

• Perangkat pemasang ke braket menentukan seberapa stabil
dan kokoh rak dinding Anda.

• Harap perhatikan bahwa jenis bahan dinding yang berbeda
memiliki kemampuan yang berbeda pula untuk menopang
beban muatan yang berbeda. Misalnya, dinding terbuat dari
plester tidak dapat menopang sekuat dinding yang terbuat
dari kayu, beton atau bata.

• Bahan dinding yang berbeda memerlukan jenis perangkat
pemasang yang berbeda pula – oleh karena itu kami tidak
menyertakan perangkat pemasang bersama braket kami.
Sebaiknya, Anda memilih perangkat pemasang yang cocok
dengan dinding Anda.

• Jika Anda tidak menemukan yang dibutuhkan di dalam rangkaian produk FIXA, kami sarankan Anda untuk menghubungi
toko bangunan setempat.
• Jangan biarkan anak memanjat atau bergelantungan pada
rak.

Bahan dinding: Dinding kering atau plester
dengan stud kayu yang tersedia.

Bahan dinding: Masonry.
Perangkat pengait: Plug dengan sekrup.
Misalnya, plug 8 mm disediakan dengan set
plug dan sekrup IKEA FIXA.

Perangkat pengait: Sekrup diselipkan
langsung ke dalam baut tanam. Misalnya,
sekrup 5 mm disediakan dengan set plug
dan sekrup IKEA FIXA.

Perangkat pengait dinding berongga:
Toggle-style.

Bahan dinding: Dinding gipsum atau plester
tanpa baut tanam kayu tersedia.
Perangkat pengait: Plug dengan sekrup.
Misalnya, plug 8 mm disediakan dengan set
plug dan sekrup IKEA FIXA.
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Kombinasi
Padu padankan sesuai kebutuhan dengan rak dan braket. Ada
ragam pilihan ukuran, termasuk rak, Anda dapat memotongnya
dengan ukuran panjang yang dibutuhkan, ini berarti Anda
dapat menemukan rak yang cocok untuk hampir semua ruang.
Berikut beberapa saran dari kami.

BERGSHULT/GRANHULT rak dinding.
Ukuran: L80×K20×T12 cm.
Kombinasi ini Rp319.000

BURHULT/SIBBHULT rak dinding.
Ukuran: L59×K20×T20 cm.
Kombinasi ini Rp55.000
Putih/putih

693.259.64

Artikel untuk kombinasi ini

Putih/dilapisi nikel

092.908.25

Cokelat-hitam/dilapisi nikel

192.908.20

BURHULT rak 59×20 cm, putih

1 unit

Artikel untuk kombinasi ini

SIBBHULT braket 18×18 cm, putih

2 unit

BERGSHULT rak 80×20cm, putih atau hitam-cokelat

1 unit

GRANHULT braket 20×12 cm, berlapis nikel 2-p

1 unit

BERGSHULT/TOMTHULT rak dinding.
Ukuran: L80×K20×T27 cm.
Kombinasi ini Rp209.000
Putih/putih

BERGSHULT/SANDSHULT rak dinding.
Ukuran: L80×K20×T34 cm.
Kombinasi ini Rp249.000
594.183.22

Artikel untuk kombinasi ini
BERGSHULT rak 80×20 cm putih

1 unit

TOMTHULT braket 18×24cm, putih

2 unit

Putih/aspen

093.260.37

Putih/aspen berlapis putih

693.260.39

Cokelat-hitam/aspen

193.260.27

Cokelat-hitam/aspen berlapis putih

393.260.31

Artikel untuk kombinasi ini

TRANHULT/KROKSHULT rak dinding.
Ukuran: L80×K20×T27 cm.
Kombinasi ini Rp319.000

BERGSHULT rak 80×20 cm, putih atau cokelat-hitam

1 unit

SANDSHULT braket 18×22 cm, aspen atau aspen berlapis putih

2 unit

BURHULT/SIBBHULT kombinasi rak dinding.
Ukuran: L59×K20×T45 cm.
Kombinasi ini Rp110.000

Aspen/hitam

793.363.30

Aspen diwarnai putih/hitam

193.363.33

Putih/putih

693.261.00

Artikel untuk kombinasi ini

Artikel untuk kombinasi ini
TRANHULT rak 80x20 cm, aspen atau aspen diwarnai putih

1 unit

KROKSHULT braket 18×24 cm, hitam

2 unit
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BURHULT rak 59×20 cm, putih

2 unit

SIBBHULT braket 18×18 cm, putih

4 unit

Kombinasi

BERGSHULT/PERSHULT rak dinding.
Ukuran: L120×K20×T30 cm.
Kombinasi ini Rp349.000

EKBY ALEX/RAMSHULT rak dinding dengan laci.
Ukuran: L119×K29×T43 cm.
Kombinasi ini Rp1.009.000

Putih/putih

192.907.02

Putih/putih

192.909.57

Hitam-cokelat/putih

092.907.12

Putih/hitam

892.909.54

Artikel untuk kombinasi ini

Artikel untuk kombinasi ini

BERGSHULT rak 120×20 cm. putih atau hitam-cokelat

1 unit

EKBY ALEX rak dengan laci 119×29 cm, putih

1 unit

PERSHULT braket 30×30 cm. Putih

3 unit

RAMSHULT braket 20×30 cm, putih atau hitam

3 unit

BERGSHULT/PERSHULT kombinasi rak dinding.
Ukuran: L120×K30×T90 cm.
Kombinasi ini Rp1.317.000

TRANHULT/SANDSHULT kombinasi rak dinding.
Ukuran: L80×K20×H74 cm.
Kombinasi ini Rp837.000

Putih/putih

392.911.59

Aspen/aspen

493.363.36

Hitam-cokelat/putih

492.911.54

Aspen diwarnai putih/aspen diwarnai putih

893.363.39

Artikel untuk kombinasi ini

Artikel untuk kombinasi ini

BERGSHULT rak 120×30 cm, putih, hitam-cokelat

3 unit

TRANHULT rak 80x30 cm, aspen atau aspen diwarnai putih

3 unit

PERSHULT braket 30×30 cm, putih

9 unit

SANSHULT braket 18x22 cm, aspen atau aspen diwarnai putih

6 unit

4

Semua bagian dan harga – rak

BERGSHULT rak, 120×30 cm. Ketebalan: 2.5 cm.
Lengkapi dengan 2 atau 3 braket dengan jarak minimum 80 cm. Beban maks. 10 kg jika rak menggunakan 2
braket dan beban maks. 20 jika menggunakan 3 braket.
BERGSHULT memiliki satu sisi miring dan satu sisi yang halus di sisi yang panjang - pilih sisi yang paling Anda sukai.

BURHULT rak, 59×20 cm. Ketebalan: 1,5 cm. Lengkapi
dengan 2 braket dengan jarak minimum 50 cm. Beban
maks. 10 kg.
Putih

704.305.20

Rp

39.000

BERGSHULT rak, 80×20 cm. Ketebalan: 2.5 cm.
Lengkapi dengan 2 braket dengan jarak minimum 70 cm.
Beban maks. 10 kg. BERGSHULT memiliki satu sisi miring
dan satu sisi yang halus di sisi yang panjang - pilih sisi yang
paling Anda sukai.
804.305.10

Rp

Hitam-cokelat

604.305.06

Rp

169.000

199.000

504.305.16

Rp

Hitam-cokelat

404.305.12

Rp

Rp

229.000

404.304.99

Rp

229.000

Aspen

604.546.77

Rp

Aspen diwarnai putih

004.546.75

Rp

199.000
199.000

TRANHULT rak, 120×30 cm. tebal: 2.4 cm.
Untuk dilengkapi dengan 2 atau 3 braket, ditempatkan
minimal jarak 80 cm. Beban maks. 10 kg saat rak ditopang
2 braket dan beban maks. 20 kg saat rak ditopang 3 braket.
TRANHULT memiliki satu sisi miring dan satu sisi lurus di
sisi panjang - pilih sisi yang Anda suka.

BERGSHULT rak, 80×30 cm. Ketebalan: 2.5 cm.
Lengkapi dengan 2 braket dengan jarak minimum 70 cm.
Beban maks. 10 kg. BERGSHULT memiliki satu sisi miring
dan satu sisi yang halus di sisi yang panjang - pilih sisi yang
paling Anda sukai.
Putih

104.305.04

Hitam-cokelat

TRANHULT rak, 80×20 cm. tebal : 2.4 cm. ditempatkan minimal jarak 70 cm. Beban mskd. 10 kg. TRANHULT memiliki
satu sisi miring dan satu sisi lurus di sisi panjang - pilih sisi
yang Anda suka.

169.000

Putih

Putih

Aspen

604.549.03

Rp

289.000

White stained aspen

204.549.00

Rp

289.000

199.000
EKBY ALEX rak dengan laci, 119×29 cm. Ketebalan:
11,5 cm. Lengkapi dengan 3 atau 2 braket dengan jarak
minimum 80 cm. Beban maks. 20 kg.

BERGSHULT rak, 120×20 cm. Ketebalan: 2.5 cm.
Lengkapi dengan 2 atau 3 braketdengan jarak minimum
80 cm. Beban maks. rak 10 kg jika rak menggunakan 2
braket dan beban maks. 20 jika menggunakan 3 braket.
BERGSHULT memiliki satu sisi miring dan satu sisi yang halus di sisi yang panjang - pilih sisi yang paling Anda sukai.

Putih

199.000

Putih

804.304.97

Rp

Hitam-cokelat

704.304.93

Rp

199.000
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103.635.14

799.000

Rp

Semua bagian dan harga – braket
GRANHULT braket, dilapis nikel. isi 2/pak. Potong rak
dengan ukuran yang dibutuhkan dan tutupi dengan tepian
potongan tersebut dengan braket GRANHULT. Cocok untuk
rak dengan tebal 2.5 cm. Sekrup untuk mengaitkan braket
ke rak yang sudah termasuk . Tidak termasuk pengait
dinding.
20×12 cm

704.305.39

Rp

30×12 cm

104.305.37

Rp

SANDSHULT braket, 18×22 cm. Dapat dibalik dan cocok
untuk rak kedalaman 20 dan 30 cm. Tidak termasuk sekrup

150.000

Aspen

904.564.01

Rp

40.000

Aspen di warnai putih

304.564.04

Rp

40.000

RAMSHULT braket, 20×30 cm. Dapat di balik dan cocok
untuk rak kedalaman 20 dan 30 cm. Tidak termasuk sekrup

170.000

PERSHULT braket, cocok untuk rak dengan tebal 2.5 cm.
Sekrup untuk mengaitkan braket ke rak yang sudah termasuk. Tidak termasuk pengait dinding.

Putih

604.305.54

Rp

Hitam

404.305.50

Rp

70.000
70.000

20×30 cm
Putih

404.305.45

Rp

50.000
TOMTHULT braket 18x24 cm. Dapat dibalik, cocok untuk
rak kedalaman 20 dan 30 cm. Tidak termasuk sekrup.

30×30 cm

Putih

Putih

004.305.47

004.890.24

Rp

20.000

70.000

Rp

SIBBHULT braket, 18×18 cm. Dapat dibalik dan cocok untuk
rak kedalaman 20 dan 30 cm. Tidak termasuk sekrup
Putih

704.502.40

Rp

8.000

KROKSHULT braket, 18×24 cm. Dapat dibalik, cocok untuk
rak kedalaman 20 dan 30 cm. Tidak termasuk sekrup.
Antrasit

604.564.12

Rp

Cara mengombinasikan rak dan braket
GRANHULT
braket

GRANHULT
braket

PERSHULT
braket

PERSHULT
braket

SANDSHULT
braket

RAMSHULT
braket

SIBBHULT
braket

TOMTHULT
braket

KROKSHULT
braket

20×12 cm

30×12 cm

20×30 cm

30×30 cm

18×22 cm

20×30 cm

18×18 cm

18×24 cm

18×24 cm

BURHULT
rak
59×20 cm
BERGSHULT
rak
80×20 cm
BERGSHULT
rak
80×30 cm
BERGSHULT
rak
120×20 cm
BERGSHULT
rak
120×30 cm
TRANHULT
rak
80×20 cm
TRANHULT
rak
120×30 cm
EKBY ALEX
rak dengan
laci
119×29 cm
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60.000

Semua bagian dan harga – rak dinding
Mencari rak dinding yang lengkap? Kami memiliki banyak gaya
dan ukuran yang sesuai dengan perabot kami.
GULLHULT rak dinding, 30×21 cm. Tinggi: 40 cm. Beban
maks./rak 6 kg. Tidak termasuk sekrup.
Hitam/kayu pinus efek antik

404.890.22

Rp

LACK rak dinding, 190×26 cm. Ketebalan: 5 cm. Beban
maks. 8 kg saat dipasang di dinding plester dan 20 kg dinding kayu dan beton. Geser rak dengan rel dinding yang disertakan. Tidak termasuk pengait dinding. Dikombinasikan
dengan perabot lain dari seri LACK.

399.000

SVENSHULT rak dinding, 60×20 cm. Tinggi: 35 cm.
Beban maks. 10 kg. Tidak termasuk sekrup.
104.305.61

Rp

Warna emas

704.305.63

Rp

Rp

499.000

604.856.93

299.000

Rp

299.000

Rp

499.000

Rp

204.305.89

Rp

LACK rak dinding, 110×26 cm. Ketebalan: 5 cm. Beban
maks. 5 kg saat dipasang di dinding plester dan 15 kg dinding kayu dan beton. Geser rak dengan rel dinding yang disertakan. Tidak termasuk pengait dinding. Dikombinasikan
dengan perabot lain dari seri LACK.
199.000

702.821.81

Rp

Cokelat-hitam

001.861.83

Rp

Efek kayu oak diwarnai putih

504.182.13

Rp

999.000

Rp

999.000

Efek kayu oak diwarnai putih

904.305.95

Rp

999.000

Putih

129.000

Putih

Rp

404.305.93

004.305.85

Rp

499.000

LIATORP wall/bridging rak, 152×47 cm. Kedalaman:
23 cm. Beban maks./rak 15 kg. Tidak termasuk pengait
dinding.Dikombinasikan dengan perabot lain dari seri
LIATORP.

129.000

302.821.78

Hitam-cokelat

402.821.87

Cokelat-hitam

Hitam/Kayu pinus

LACK rak dinding, 30×26 cm. Ketebalan: 5 cm. Beban
maks. 3 kg. Dikombinasikan dengan perabot lain dalam
seri LACK. Tidak termasuk sekrup.
Putih

Putih

FJÄLLBO rak dinding, 101×20 cm. Tinggi: 21 cm.
Beban maks. 15 kg. Tidak termasuk pengait dinding.
Dikombinasikan dengan perabot lain dari seri FJÄLLBO.

TOXHULT rak dinding, 110×32 cm. Tinggi: 7 cm. Beban
maks. 20 kg. Tidak termasuk sekrup.
Putih

Rp

304.182.14

LACK unit rak dinding, 30×190 cm. Kedalaman: 28 cm.
Total beban maks 25 kg. Beban maks./rak 3 kg. Pasang rak
secara vertikal atau horizontal. Tidak termasuk pengait
dinding. Dikombinasikan dengan perabot lain dari seri
LACK.

299.000

SVENSHULT rak dinding with storage, 41×20 cm.
Tinggi: 41 cm. Total beban maks 16 kg. Beban maks./rak 7
kg. Beban maks. Ruang kompartemen 2 kg. Tidak termasuk
pengait dinding.
804.305.29

302.821.83

Efek kayu oak diwarnai putih

199.000

Putih

Cokelat-merah /kayu oak di
warnai putih

Putih

199.000
199.000
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203.618.78

Rp

2.000.000
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