Panduan pembelian

Pindai untuk selengkapnya

HEMNES
Seri kamar tidur
DESAIN

Carina Bengs.

PERAWATAN
& PEMBERSIHAN

Bersihkan menggunakan lap
bersih dan larutan sabun ringan.
Lalu keringkan dengan lap
kering yang bersih.

PERHATIAN!
BAHAYA TERJUNGKIR
Perabot yang tidak dikaitkan ke
dinding dapat terjungkir. Perabot
ini harus dikaitkan ke dinding
dengan pelengkap keselamatan
yang tersedia untuk menghindari
terjungkir.

Tradisional bertemu fungsionalitas
Anda ingin kamar tidur bergaya country? Lihatlah seri HEMNES, yang memiliki semua perabot yang Anda butuhkan. Diperkuat dengan detail tradisional dan keterampilan yang nyata, tapi dengan fungsi praktis yang Anda
butuhkan di kamar tidur modern. Semua perabot memiliki warna putih dan
hitam-coklat atau diwarnai putih - dan beberapa bagian dalam warna-warna
cerah. Ada banyak pilihan untuk memadupadankan, sehingga Anda dapat
melengkapinya dengan gaya pribadi Anda sendiri.

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.

PETUNJUK MENGENCANGKAN KE DINDING
Jika material dinding Anda tidak terdaftar atau jika Anda memiliki pertanyaan, konsultasikan dengan peritel perangkat keras lokal.

Kita ingin rumah menjadi tempat yang aman. Karena
kecelakaan yang terjadi di rumah dapat membahayakan anakanak. Dengan bekerja sama, kita dapat mencegah kecelakaan
terjadi serta membuat rumah tempat yang lebih aman.

• Amankan! Gunakan alat pengencang yang disertakan
bersama produk dan perangkat keras yang tepat untuk jenis
dinding Anda. Lihat panduan terlampir untuk
bantuan perangkat keras.
• Jangan pernah meletakkan TV atau benda berat lainnya di
atas lemari berlaci atau perabotan apa pun yang tidak dimaksudkan untuk digunakan dengan TV.
• Tempatkan benda berat di laci paling bawah.
• Jangan biarkan anak-anak memanjat atau bergantungan di
laci, pintu atau rak.

Material Dinding: Papan gipsum atau
plester dengan palang kayu tersedia.

Material Dinding: Masonry.

Alat Pengencang: Sekrup dimasukkan langsung ke palang kayu. Misalnya,
sekrup kayu 5 mm yang dilengkapi dengan plug IKEA FIXA dan set sekrup.

Alat Pengencang dinding solid: Pasang
dengan sekrup. Misalnya, sekrup kayu 8
mm yang dilengkapi dengan plug IKEA
FIXA dan set sekrup.

Material Dinding: Papan gipsum atau
plester tanpa palang kayu tersedia.

Alat Pengencang dinding
berongga: Lubang stopkontak.

Alat Pengencang: Pasang dengan
sekrup. Misalnya, sekrup kayu 8 mm yang
dilengkapi dengan plug IKEA FIXA dan set
sekrup.
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

Rangka tempat tidur.

HEMNES lemari pakaian terbuka, 99×130×37 cm.*

90×200 cm (L104×P211×T112 cm)
Cokelat-hitam

191.983.17

Rp

3.399.000

Warna putih

991.983.99

Rp

3.399.000

Warna putih, pinus

403.796.22

Rp

2.999.000

*LURÖY termasuk alas kayu
Kabinet sepatu. 4 komp. L107×K22×T101 cm.

160×200 cm (L174×P211×T120 cm)
Cokelat-hitam, pinus

291.983.88

Rp

5.199.000

Warna putih, pinus

691.984.09

Rp

5.199.000

Putih

201.612.09

Rp

1.799.000

*LURÖY alas kayu dan SKORVA palang tengah disertakan
Kabinet sepatu. 2 komp. L89×K30×T127 cm.

180×200 cm (L194×P211×T120 cm)
Cokelat-hitam, pinus

491.983.92

Rp

Warna putih, pinus

891.984.13

Rp

6.299.000
6.299.000

Putih

001.695.60

Rp

2.299.000

204.285.53

Rp

79.900

*2 LURÖY alas kayu dan SKORVA palang tengah
disertakan
PRODUK PELENGKAP
Dipan 80 cm, (L211×P87×T86 cm).
Putih

703.493.27

Rp

SKUBB kotak, set isi 6.

5.499.000

Putih

Meja samping tempat tidur. L46×K35×T70 cm.
Cokelat-hitam, pinus

503.540.89

Rp

999.000

Warna putih

103.540.91

Rp

999.000

Rp

1.499.000

Lemari 2 laci. L54×K38×T66 cm.
Warna putih, pinus

503.556.87

Lemari 3 laci. L108×K50×T95 cm.*
Cokelat-hitam, pinus

303.556.88

Rp

2.999.000

Warna putih, pinus

103.556.89

Rp

2.999.000

Rp

4.499.000

Lemari 6 laci. L108×K50×T130 cm.*
Warna putih, pinus

303.556.93

Lemari 8 laci. L160×K50×T95 cm.*
Cokelat-hitam, pinus

103.556.94

Rp

6.999.000

Warna putih, pinus

803.556.95

Rp

6.999.000

Meja rias dengan kaca. L100×K50×T159 cm.*
Putih

103.556.70

Rp

4.999.000

HEMNES kaca atas, transparan
54×38 cm

204.300.18

Rp

200.000

108×50 cm

704.300.11

Rp

350.000

159×50 cm

804.300.20

Rp

450.000

* Perabot ini harus dikaitkan ke dinding dengan pelengkap pengaman yang disertakan dalam kemasan untuk menghindari risiko perabot terjatuh.
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