Pindai untuk selengkapnya

Panduan pembelian

NORDLI
Seri kamar tidur
DESAIN

Ola Wihlborg

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.

Kualitas, desain, dan detail cerdas
Seri NORDLI dibedakan oleh kualitas desain yang tinggi, bersih dan kontemporer yang menjadikannya pilihan gaya untuk kamar tidur. Seri ini
memiliki detail cerdas, seperti soft-closing, rangka tempat tidur dengan
penyimpanan serta manajemen kabel tersembunyi di meja lain. Seri ini juga
mencakup lemari berlaci modular berbeda yang dapat Anda gabungkan
agar sesuai dengan ruang Anda. Lacinya menawarkan penyimpanan super
fleksibel - tidak hanya untuk kamar tidur Anda tapi untuk ruang lain - seperti
ruang keluarga, lorong atau bahkan bisnis Anda.

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
anak-anak. 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.

Alat Pengencang dinding
berongga: Lubang stopkontak.

Material Dinding: Papan gipsum atau
plester tanpa palang kayu tersedia.
Alat Pengencang: Pasang dengan
sekrup. Misalnya, sekrup kayu 8 mm yang
dilengkapi dengan plug IKEA FIXA dan set
sekrup.
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RANGKA DAN AKSESORIS TEMPAT TIDUR

NORDLI rangka tempat tidur dengan
penyimpanan, putih.
Dasar tempat tidur berpalang disertakan, dan tempat tidur
ini tidak membutuhkan palang tengah SKORVA.
160×200 cm

803.498.50

Rp

6.499.000

180×200 cm

003.498.54

Rp

7.499.000

120×200 cm

503.498.56

Rp

4.499.000

NORDLI rangka tempat tidur dengan
penyimpanan dan kepala ranjang. Dasar tempat tidur
berpalang disertakan, dan tempat tidur ini tidak membutuhkan palang tengah SKORVA.
Putih
160×200 cm

492.414.23

Rp

8.999.000

180×200 cm

792.414.26

Rp

10.199.000

NORDLI kepala ranjang, dipasang di dinding.
Putih
140-160 cm

303.729.80

Rp

2.500.000

180-193 cm

703.727.61

Rp

2.700.000
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CARA MERAKIT

PERINGATAN! Bahaya perabot terjatuh
Perabot yang tidak dikaitkan ke dinding berisiko terjatuh.
Perabot harus dikaitkan ke dinding dengan pelengkap pengaman yang disertakan dalam kemasan untuk
menghindari risiko perabot terjatuh. Mohon diingat bahwa
ketinggian maksimal yang direkomendasikan untuk
menumpuk lemari laci modular NORDLI adalah 145 cm.

Kami memiliki berbagai kombinasi pra-desain untuk dipilih.
Beberapa termasuk dalam brosur ini, dan lebih banyak kombinasi dapat ditemukan di toko dan di situs web kami di www.
IKEA.co.id.
Anda dapat menciptakan solusi sempurna untuk menyesuaikan
kebutuhan dan selera Anda. Ada 2 langkah sederhana untuk
diikuti. Mulailah dengan memilih lebar solusi Anda. Bagian atas
dan alas dijual bersama dan memiliki lebar 40 cm, 80 cm, 120
cm, dan 160 cm. Lalu pilih ukuran dan warna untuk laci lemari
modular Anda. Berbagai ukuran dan warna yang tersedia, silakan lihat daftar di bawah ini.

SEMUA BAGIAN DAN HARGA
Rel pakaian

Lemari MODULAR

NORDLI tambahan rel pakaian, L80×T155 cm.

NORDLI lemari 2 laci modular, P40xL47xT45 cm
Putih

803.556.57

Rp

Antrasit

703.659.25

Rp

1.100.000
1.100.000

Putih

104.150.42

Rp

499.000

Antrasit

004.182.20

Rp

499.000

NORDLI lemari 2 laci modular, P80xL47xT45 cm
Putih

403.556.59

Rp

1.400.000

Antrasit

403.658.56

Rp

1.400.000

Top and plinths
NORDLI atas+alas, P40xL47 cm.

NORDLI lemari 3 laci modular, P40xL47xT68 cm
Putih

203.556.60

Rp

Antrasit

903.659.29

Rp

1.500.000
1.500.000

003.556.61

Rp

403.838.17

Rp

399.000

Antrasit

303.914.22

Rp

399.000

NORDLI atas+alas, P80×L47 cm.

NORDLI lemari 3 laci modular,*, P80×L47×T68 cm.
Putih

Putih

1.800.000

Putih

003.834.85

Rp

699.000

Antrasit

103.660.08

Rp

699.000

NORDLI atas+alas, P120×L47 cm.
NORDLI lemari laci modular*, P40×L47×T45 cm.
Putih

204.019.02

Rp

1.100.000

Antrasit

104.150.37

Rp

1.100.000

Putih

903.834.76

Rp

999.000

Antrasit

603.659.97

Rp

999.000

Rp

1.199.000

NORDLI atas+alas, P160×L47 cm.
NORDLI lemari 2 laci modular, P80xK47xT23 cm.
Putih

104.716.22

Rp

Putih

103.834.80

1.100.000

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

NORDLI lemari 2 laci.
Ukuran keseluruhan: P40×L47×T54 cm
Putih 892.398.28
Antrasit 092.398.32
Kombinasi ini Rp1.499.000

NORDLI lemari 2 laci
Ukuran keseluruhan: P80×L47×T54 cm
Putih 792.084.22
Antrasit 092.117.10
Kombinasi ini Rp2.099.000

NORDLI lemari 6 laci.
Ukuran keseluruhan: P120×L47×T54 cm
White 092.084.25
Antrasit 492.117.13
Kombinasi ini Rp4.299.000

NORDLI lemari 3 laci.*
Ukuran keseluruhan: P40×L47×T76 cm
Putih 192.398.36
Antrasit 392.398.40
Kombinasi ini Rp1.899.000

NORDLI lemari 4 laci.*
Ukuran keseluruhan: P40×L47×T99 cm
Putih 592.398.44
Antrasit 692.398.48
Kombinasi ini Rp2.599.000

NORDLI lemari 6 laci.*
Ukuran keseluruhan: P80×L47×T145 cm
Putih 692.084.27
Kombinasi ini Rp4.299.000

NORDLI lemari 3 laci.*
Ukuran keseluruhan: P80×L47×T76 cm
Putih 592.084.23
Kombinasi ini Rp2.499.000

NORDLI lemari 7 laci.*
Ukuran keseluruhan: P80×L47×T122 cm
Putih 492.084.28
Kombinasi ini Rp4.699.000

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

NORDLI lemari 8 laci.*
Ukuran keseluruhan: P120×L47×T99 cm
Putih/Antrasit 792.117.64
Kombinasi ini Rp5.999.000

NORDLI lemari 12 laci.*
Ukuran keseluruhan: P120×L47×T145 cm
Putih 592.084.18
Antrasit 892.117.06
Kombinasi ini Rp8.499.000

NORDLI lemari 8 laci.*
Ukuran keseluruhan: P120×L47×T99 cm
Putih 292.084.29
Antrasit 592.117.17
Kombinasi ini Rp5.999.000

NORDLI lemari 6 laci.*
Ukuran keseluruhan: P80×L47×T99 cm
Putih/Antrasit 192.117.62
Kombinasi ini Rp4.299.000

NORDLI lemari 8 laci.
Ukuran keseluruhan: P160×L47×T54 cm
Putih 092.084.30
Kombinasi ini Rp5.599.000

NORDL lemari 4 laci.
Ukuran keseluruhan: P160×L47×T54 cm
Putih 392.084.24
Kombinasi ini Rp3.999.000

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

NORDLI lemari 7 laci.*
Ukuran keseluruhan: P80×L47×T99 cm
Putih 892.480.07
Antrasit 692.480.46
Kombinasi ini Rp4.498.000

NORDLI lemari 10 laci.*
Ukuran keseluruhan: P160×L47×T99 cm
Putih 092.480.11
Antrasit 592.480.42
Kombinasi ini Rp7.198.000

NORDLI lemari 5 laci.*
Ukuran keseluruhan: P120×L47×T76 cm
Putih 292.480.34
Antrasit 392.480.38
Kombinasi ini Rp3.998.000

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