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IDANÄS

Panduan pembelian 2021

Baru
Lemari IDANÄS,
warna cokelat tua.

6.499.000/unit

Rp

Pastikan aman! Hindari cedera akibat jatuh. Perabotan dengan perangkat tambahan yang disertakan harus diamankan ke dinding sesuai dengan petunjuk perakitan.

Semua produk (yang tertera di sini) mungkin saja tidak tersedia di toko.
Silakan hubungi staf kami atau kunjungi www.IKEA.co.id untuk informasi
lebih lanjut. Untuk informasi produk yang lebih rinci, tersedia di label
harga atau internet. Semua unit memerlukan perakitan.
IKEA Indonesia berhak untuk melakukan penyesuaian harga, mengoreksi
kesalahan harga atau salah cetak sesuai dengan perubahan-perubahan
yang berada di luar wewenang kami. IKEA Indonesia akan memastikan
bahwa semua informasi yang tertera adalah benar saat dicetak.

Pindai untuk selengkapnya

Seri IDANÄS memiliki fitur
penyimpanan untuk beberapa
area rumah. Dan dengan adanya
rangkaian tempat tidur, seri ini
adalah solusi lengkap untuk
seluruh kamar tidur Anda.
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Pastikan aman! Hindari cedera akibat jatuh. Perabotan dengan perangkat tambahan yang disertakan harus diamankan ke dinding sesuai dengan petunjuk perakitan.
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CHAPTER

Siap berkomitmen
dalam suatu
hubungan
IDANÄS adalah rangkaian solusi
penyimpanan dan tempat tidur yang
cukup fleksibel untuk rumah Anda.
Namun tak hanya itu. Rangkaian ini
dibuat dari material asli dan detail
kayu solid, perabot berkualitas dengan tampilan dan sentuhan yang
begitu berbeda.
Menggabungkan fungsionalitas
modern dengan gaya tradisional,
IDANÄS membantu menyederhanakan kehidupan sehari-hari, dan
dapat menyatu dengan baik dengan
perabot yang ada.
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Sementara lemari pakaian, lemari
laci, dan seri perabot lainnya berfungsi dengan baik, semuanya berpadu dengan elegan. Dengan berbagai pilihan yang tersedia, cukup
sesuaikan saja kombinasi yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
Dengan kata lain: Buat kamar tidur,
koridor, dan ruangan Anda selalu
rapi dengan fungsi cerdas, bahan tahan lama, dan tampilan klasik yang
bagus dari seri IDANÄS.

Pastikan aman! Hindari cedera akibat jatuh. Perabotan dengan perangkat tambahan yang disertakan harus diamankan ke dinding sesuai dengan petunjuk perakitan.
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Mengenal IDANÄS dari dekat

Bahan berkualitas dan detail yang menyeluruh
Intip lebih dekat keunggulan seri IDANÄS – permukaan, fitur, dan tampilan
klasik yang bagus.

Sembunyikan di bawah tempat tidur
Entah Anda menggunakannya untuk seprai
cadangan, penyimpanan pakaian, atau
sekadar tempat persembunyian, laci di
bawah tempat tidur menawarkan banyak
ruang penyimpanan tanpa memadati ruangan di sekitarnya.
Perabot yang bisa dibawa menua bersama
Produk IDANÄS dibuat agar terlihat bagus dengan sendirinya, dan menjadi lebih baik
saat digabungkan. Dan karena produk dibuat dengan bahan berkualitas dan fokus
terhadap detail untuk membuatnya bisa bertahan selama berabad-abad, tampilan dan
nuansanya yang tak lekang oleh waktu menjadi nilai lebih dari produk ini.
6

Pastikan aman! Hindari cedera akibat jatuh. Perabotan dengan perangkat tambahan yang disertakan harus diamankan ke dinding sesuai dengan petunjuk perakitan.
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Rangka tempat tidur

Selaras dalam desain, bahan, dan nuansa keseluruhan
Unit IDANÄS yang ditempatkan di ruangan yang
sama membantu menyatukan ruang secara visual.
Ini terlihat jelas, terutama di kamar tidur seperti di
sini, di mana tempat tidur, lemari, dan meja samping tempat tidur berpadu seperti satu set untuk
menciptakan suasana ruangan.

Baru
Rangka tempat tidur IDANÄS.
Rasakan ketenangan menyebar begitu
Anda memasuki kamar tidur.

Rp
Rangka tempat tidur berpelapis IDANÄS memiliki
sandaran kepala tebal dan miring yang memberikan
penyangga nyaman untuk punggung Anda – cocok
untuk suasana pagi yang malas dan malam yang
panjang saat membaca koran atau buku di tempat
tidur. Detail kancing klasik dan kaki kayu membulat
memang tak lekang oleh waktu.

Rangka tempat tidur IDANÄS 160×200 cm.
Putih

3.499.000

894.065.15

Rp

Cokelat tua/diwarnai 094.064.92

Rp
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3.699.000

Rangka tempat tidur IDANÄS 160×200 cm.
Cokelat tua/diwarnai 294.064.86

5.499.000

Rp

3.699.000

Rangka tempat tidur berpelapis IDANÄS
180x200 cm.
Merah muda pudar 104.471.80
Abu-abu tua

9.999.000

Rp

504.471.83 Rp9.999.000

Pastikan aman! Hindari cedera akibat jatuh. Perabotan dengan perangkat tambahan yang disertakan harus diamankan ke dinding sesuai dengan petunjuk perakitan.
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Rangka tempat tidur dengan
penyimpanan

Baru
IDANÄS
Rangka tempat tidur dengan penyimpanan 160×200 cm, cokelat tua/diwarnai.
Tak ada lagi debu bersarang, yang ada hanya banyak ruang untuk penyimpanan.

8.599.000/unit

Rp

Laci penyimpanan di bawah tempat tidur adalah salah satu ide sederhana namun jenius yang kelihatan begitu sempurna: Anda memanfaatkan
ruang yang tidak terpakai secara praktis (lemari pakaian yang berukuran setara akan membutuhkan ruang ekstra), Anda memiliki jangkauan serta
akses yang mudah, dan mungkin yang terbaiknya lagi adalah – tidak ada debu di bawah tempat tidur.

IDANÄS rangka tempat tidur dengan
penyimpanan 160×200 cm.
Cokelat tua/diwarnai 594.065.26
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8.599.000

Rp

Pastikan aman! Hindari cedera akibat jatuh. Perabotan dengan perangkat tambahan yang disertakan harus diamankan ke dinding sesuai dengan petunjuk perakitan.
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Meja samping tempat tidur

New
IDANÄS meja samping tempat tidur
Gaya tradisional, sentuhan modern.

Rp

1.799.000

Beda ukuran, namun tampilannya begitu serasi. Tempat tidur dan meja samping tempat tidur IDANÄS hadir dengan bentuk, detail, dan gaya klasik
yang cocok melengkapi kamar tidur mana pun. Sempurnakan penataan dengan lemari berlaci dan Anda bisa mengatur suasana untuk seluruh
ruangan.

IDANÄS meja samping tempat tidur
47×40 cm.
1.799.000

Putih

704.588.11

Rp

Cokelat tua/diwarnai

604.588.16

Rp

12

1.999.000

Untuk pencahayaan pintar
lainnya, kunjungi www.IKEA.co.id

Pastikan aman! Hindari cedera akibat jatuh. Perabotan dengan perangkat tambahan yang disertakan harus diamankan ke dinding sesuai dengan petunjuk perakitan.
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Lemari laci

Baru
IDANÄS lemari 4 laci.
Gaya tradisional, sentuhan modern,
penyimpanan yang luas.

Rp

4.499.000

Tinggi dan ramping atau lebar dan luas? Jika tidak ada persyaratan ruang khusus yang harus dipertimbangkan, pilih salah satunya mungkin tak
masalah. Keduanya memuat segunung barang – dan juga mengendalikannya – serta melakukannya sambil menambahkan nuansa dan karakter ke
ruangan.

Lemari 4 laci IDANÄS 104×118 cm.
Putih

Lemari 6 laci IDANÄS 162×95 cm.
4.499.000

Putih

4.999.000

Cokelat tua/diwarnai 504.587.08

304.587.66

Rp

Cokelat tua/diwarnai 704.587.69

Rp
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904.587.11

6.499.000

Rp

6.999.000

Rp

Pastikan aman! Hindari cedera akibat jatuh. Perabotan dengan perangkat tambahan yang disertakan harus diamankan ke dinding sesuai dengan
petunjuk perakitan.
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Lemari pakaian dan kabinet

Baru
IDANÄS kabinet dengan pintu lipat.
Ada apa saja di sini – dan pada bagian mana di rumah Anda?

Rp

4.999.000/unit

Adanya keseimbangan antara penyimpanan terbuka dan tertutup adalah kunci untuk setiap pengaturan lemari pakaian yang digunakan setiap
hari, karena tentu tak ada yang suka dengan koridor yang penuh. Menggabungkan satu set lemari pintu lipat dengan lemari terbuka bisa mewujudkan ini – sekaligus membuatnya terlihat bagus.

IDANÄS lemari pakaian terbuka
59×211 cm.

IDANÄS lemari pakaian 121×211 cm.
Rp
Rp
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004.588.43 Rp3.499.000 Putih

5.999.000 Putih

404.588.36

Cokelat tua/diwarnai 604.588.40 Rp3.999.000 Cokelat tua/diwarnai 304.588.32

Putih

IDANÄS lemari pakaian kombinasi
180×59×211 cm.
9.489.000

193.883.17

Rp

6.499.000 Cokelat tua/ diwarnai 793.883.19

Rp

IDANÄS kabinet dengan pintu lipat
121×135 cm.
Putih

4.999.000

004.588.24

Rp

10.498.000 Cokelat tua/ diwarnai 604.588.21

Rp

5.499.000

Pastikan aman! Hindari cedera akibat jatuh. Perabotan dengan perangkat tambahan yang disertakan harus diamankan ke dinding sesuai dengan
petunjuk perakitan.
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Untuk lemari laci

Pengatur

Baru
STUK kotak dengan kompartemen, putih.

BAXNA pengatur, abu-abu/putih.

49.900

W17×D20xH6 cm

004.743.67

Rp

79.900

W20×D26xH10 cm

804.743.73

Rp

129.000

W26×D34×H10 cm

204.743.71

Rp

W26×D34xH18 cm

804.862.91

Rp

W20xD34xH10 cm

404.744.26

Rp

W20×D51×H10 cm

004.744.33

Rp

W34×D51×H10 cm

704.939.18

Rp

29.900
49.900
79.900
99.900

Untuk rangka tempat tidur dengan kotak
penyimpanan
Ingin semakin memperindah solusi penyimpanan
yang sudah bagus? Tambahkan pengatur penyimpanan. Karena ada berbagai macam sisipan yang
pas di laci dan rak IDANÄS, Anda dapat menyesuaikan penataan barang sesuai keinginan. Selain dapat
mengurangi kekacauan, dan memudahkan penyortiran dan pencarian, pengatur membantu menyederhanakan dan menyatukan ruangan.

Untuk Kabinet

Baru
BLÄDDRARE kotak dengan penutup, abu-abu/bermotif.
149.000

W25×D35×H15 cm

104.743.95

Rp

W35×D50×H15 cm

304.743.99

Rp

229.000

Untuk lemari

Baru

Baru

Baru

TJOG kotak penyimpanan dengan penutup.

BAXNA pengatur, abu-abu/ putih.

Abu-abu tua

W26×D34×H10 cm

204.743.71

Rp

W26×D34xH18 cm

804.862.91

Rp

69.900

W25×D36×H15 cm

204.776.66

Rp

W32×D31×H30 cm

004.776.72

Rp

79.900
99.900

BLÄDDRARE kotak dengan penutup.
W25×D35×H15 cm.
Abu-abu/berpola

104.743.95

149.000

Rp

Baru
STUK kotak dengan kompartemen, putih.

Dark grey

W20×D51×H10 cm

004.744.33

Rp

W20×D51×H18 cm

104.744.37

Rp

W25×D36×H15 cm

204.776.66

69.900

Rp

STUK kotak dengan kompartemen, putih.

79.900

W34×D51×H10 cm

104.744.42

Rp

79.900

W34×D51×H18 cm

204.744.46

Rp

129.000
149.000

99.900

Baru

Baru

BLÄDDRARE kotak dengan penutup, abu-abu/
berpola.
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Baru

TJOG kotak penyimpanan dengan penutup.

149.000

W25×D35×H15 cm

104.743.95

Rp

W35×D50×H15 cm

304.743.99

Rp

W35×D50×H30 cm

304.744.03

Rp

BLÄDDRARE penyimpanan gantung dengan 7
kompartemen, abu-abu/berpola.
W30×D30×H90 cm

404.744.07

279.000

Rp

Untuk kotak
penyimpanan dan
keranjang lainnya,
kunjungi www.IKEA.co.id

229.000
279.000

19

Gambaran umum
Rangka tempat tidur

Meja samping tempat tidur

IDANÄS rangka tempat tidur 90×200 cm.

IDANÄS rangka tempat tidur 160×200 cm.
3.499.000

Putih

894.065.15

Rp

Cokelat tua

094.064.92

Rp

Cokelat tua

3.699.000

294.064.86

IDANÄS meja samping tempat tidur 47×40 cm.
5.499.000

Rp

1.799.000

Putih

704.588.11

Rp

Cokelat tua

604.588.16

Rp

Rangka tempat tidur berpelapis

Lemari laci

IDANÄS rangka tempat tidur berpelapis 160x200 cm.

IDANÄS Lemari 4 laci 104×118 cm.

1.999.000

IDANÄS Lemari 6 laci 162×95 cm.

9.999.000

Putih

304.587.66

Rp

9.999.000

Cokelat tua/ diwarnai

704.587.69

Rp

Pink pucat

104.471.80

Rp

Abu-abu tua

504.471.83

Rp

4.499.000

Putih

904.587.11

Rp

4.999.000

Cokelat tua/ diwarnai

504.587.08

Rp

6.499.000
6.999.000

Rangka tempat tidur dengan penyimpanan

IDANÄS rangka tempat tidur dengan penyimpanan
160×200 cm, putih.
Cokelat tua
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594.065.26

8.599.000

Rp

Pastikan aman! Hindari cedera akibat jatuh. Perabotan dengan perangkat tambahan yang disertakan harus diamankan ke dinding sesuai dengan petunjuk perakitan.
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Gambaran umum
Lemari pakaian

Kabinet dengan pintu lipat

IDANÄS lemari pakaian terbuka 59×211 cm.

IDANÄS lemari pakaian 121×211 cm.

IDANÄS kabinet dengan pintu lipat 121×135 cm.

3.499.000

Putih

404.588.36

Rp

3.999.000

Cokelat tua/ diwarnai

304.588.32

Rp

Putih

004.588.43

Rp

Cokelat tua/ diwarnai

604.588.40

Rp

5.999.000

Putih

004.588.24

Rp

6.499.000

Cokelat tua/ diwarnai

604.588.21

Rp

4.999.000
5.499.000

IDANÄS lemari pakaian kombinasi 180×59×211 cm.
9.498.000

Putih

193.883.17

Rp

Cokelat tua/ diwarnai

793.883.19

Rp
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10.498.000

Pastikan aman! Hindari cedera akibat jatuh. Perabotan dengan perangkat tambahan yang disertakan harus diamankan ke dinding sesuai dengan petunjuk perakitan.
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