Panduan pembelian

Pindai untuk selengkapnya

PLATSA
Sistem penyimpanan
PERAWATAN

Lap bersih dengan kain yang
dibasahi deterjen ringan. Lalu
keringkan dengan kain bersih.

PERAKITAN

PENTING: Diperlukan 2 orang
untuk merakit perabot ini
dengan aman.

Dengan seri PLATSA, Anda dapat membuat solusi media penyimpanan
untuk ruang kecil dan besar di seluruh rumah Anda. Sistem modular
terdiri dari rangka terbuka ringan yang dapat dikombinasikan sesuai
keinginan. Anda dapat membuat sistem tinggi maupun rendah. Di
bawah plafon miring maupun di sepanjang sisi dinding.
Lalu tambahkan pintu, rak, keranjang kawat dan pengait sesuai kebutuhan. Jika ingin mengubahnya, Anda dapat menyusun ulang atau
melengkapinya dengan fitur baru.

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.

Solusi penyimpanan dan media
Keamanan
Demi alasan keamanan, selalu pasangkan rangka PLATSA ke
dinding. Karena bahan dinding yang berbeda memerlukan
perangkat pemasangan yang berbeda pula, ini dijual terpisah.
Jika Anda menumpuk beberapa rangka PLATSA di atas satu
sama lain, Anda harus memasang rangka yang ditempatkan
pada ketinggian 3 meter ke dinding menggunakan rel suspensi LÄTTHET. Juga, gunakan LÄTTHET rel suspensi untuk
rangka PLATSA yang sedang dipasang tergantung di dinding.
Peringatan! Jangan menggantung rangka PLATSA dengan
kedalaman 55 cm di dinding. Itu harus ditempatkan berdiri di
lantai atau ditumpuk di rangka lantai berdiri yang lain.

PLATSA sistem modular memiliki berbagai ukuran rangka
sehingga menciptakan fleksibilitas di rumah Anda. Anda dapat
menciptakan solusi di bawah tangga Anda, di sekitar jendela
atau di atas pintu. Dengan menggabungkan rangka dari seri
PLATSA dengan produk dari seri interior dan eksterior HJÄLPA
dan LETTTHET, Anda dapat menciptakan solusi tepat yang
Anda butuhkan. Anda juga dapat memilih salah satu kombinasi
yang kami sarankan dan menambah atau mengurangi interior
dan eksterior sesuai keinginan Anda. Apa pun yang Anda pilih,
hasilnya adalah solusi yang sesuai dengan kebutuhan rumah
dan penyimpanan Anda.
Mudah dirakit dan dibongkar
Berkat wedge dowel memasang rangka PLATSA menjadi lebih
cepat dan mudah dirakit dan dibongkar, sehingga memudahkan Anda untuk membawa solusi penyimpanan saat Anda
pindah. Anda tinggal memasang setiap bagian sampai berbunyi
klik, tanpa membutuhkan alat.

PLATSA Meja TV
Beban maksimal di atas: 30 kg. Perabot ini tidak boleh digantung di dinding. Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan
perangkat dinding tertutup.

CARA MERAKIT
PILIH SOLUSI
Kami memiliki serangkaian kombinasi PLATSA yang dapat Anda temukan di toko maupun di website kami www.IKEA.co.id. Jika Anda
tidak menemukan solusi yang disukai dari desain kami, Anda dapat membuat kombinasi tepat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Mulai dari melihat-lihat kombinasi siap pakai di web dan pilih salah satu yang menginspirasi. Lalu mulailah dari kombinasi tersebut dengan mengubahnya sesuai kebutuhan. Anda dapat, misalnya, mengubah ukuran lemari pakaian, atau interior. Anda juga dapat
mendesain kombinasi PLATSA Anda sendiri dari nol. Ada 3 langkah mudah untuk diikuti:
1. Pilih rangka. Tentukan seberapa besar ruang yang tersedia
dalam kamar Anda. Ingat, Anda juga dapat memaksimalkan ruang kosong dengan beberapa ukuran rangka yang
tersedia.

3. Pilih interior dan eksterior. Pikirkan kebutuhan sehari-hari
Anda dan apa saja yang perlu disimpan. Setelah memutuskan interior dan eksterior apa yang akan digunakan, saatnya
menambahkan sentuhan akhir. Lengkapi lemari pakaian
baru Anda dengan kotak dan sisipan pilihan Anda dari rangkaian aksesori interior kami yang beragam. Untuk hasil yang
maksimal, jangan lupa lengkapi dengan lampu terpadu.
Mudah dipasang serta memudahkan Anda menemukan
pakaian yang tepat.

2. Pilih gaya pintu. Gaya lemari pakaian seperti apa yang
diinginkan? Ingin pintu putih polos, atau pintu dengan gaya
yang lebih tradisional? Mungkin warna abu-abu tua? Pilihan
ada di tangan Anda.
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Solusi penyimpanan dan media
Cara menggabungkan bingkai
Bingkai dalam seri PLATSA dapat dikombinasikan dengan
berbagai cara sesuai dengan kebutuhan penyimpanan Anda.
Lihatlah kombinasi populer ini dan lihat lebih lanjut di IKEA.co.id
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Solusi tempat tidur dan penyimpanan
Tempat tidur PLATSA memenuhi kebutuhan Anda akan tidur
dan penyimpanan, yang membantu Anda membuat oasis di
ruang terkecil sekalipun. Bersama dengan sistem PLATSA Anda
dapat memiliki ruang untuk privasi dan rumah untuk semua hal
Anda. Dengan tempat tidur PLATSA Anda menghemat ruang
lantai dengan menggabungkan tempat tidur dan penyimpanan.
Gunakan tempat tidur serbaguna ini sebagai pembatas ruangan, bagian dari solusi lemari pakaian walk-in atau ditempatkan
di tengah ruangan untuk menciptakan dinamika ruang yang
menarik.

Ini menciptakan stabilitas dan permukaan yang rata di bagian
belakang rangka PLATSA - memberikan tampilan tertutup.
Mudah dirakit dan dibongkar
Berkat perlengkapan wedge dowel, tempat tidur PLATSA dapat
dengan cepat dan mudah dipasang dan dibongkar, sehingga
Anda dapat menciptakannya kembali saat pindah rumah.
Keamanan
Tinggi bangunan maksimum dari lantai ke bagian atas kaki
papan (tidak termasuk panel atas), adalah 220 cm. Peringatan!
Jangan bor lubang ke panel kaki. Untuk membuat permukaan
panel kaki berwarna putih lebih dekoratif, Anda tidak dapat
menggunakan kait bor, seperti gantungan LILLÅNGEN untuk
pintu, untuk menggantung dua bingkai RIBBA (61 × 91 cm).
Beban maksimum adalah 6 kg. PLATSA Meja TV tidak dapat
digunakan bersama dengan tempat tidur PLATSA.

Ciptakan solusi Anda sendiri untuk melengkapi kebutuhan
penyimpanan dengan menambahkan tinggi 60/120/180 cm
dan rangka PLATSA sedalam 40 cm dengan kaki. Lengkapi
dengan panel kaki LÄTTHET, interior dan pintu HJÄLPA. Tiga sisi
di bawah tempat tidur dapat dipersonalisasi dengan bantuan
interior HJÄLPA dan kotak penyimpanan. Bilah, kaki, dan panel
atas disertakan di tempat tidur.
LÄTTHET panel kaki memberikan sentuhan akhir pada solusi
penyimpanan yang Anda bangun di atas tempat tidur PLATSA

CARA MERAKIT
PILIH SOLUSI ANDA

3. Panel kaki. Pilih jumlah panel yang dibutuhkan. Panelnya
memiliki tinggi 60 cm yang berarti Anda dapat membangunnya dengan rangka setinggi 60/120/180 cm.

Kami memiliki serangkaian kombinasi PLATSA yang dapat dipilih, baik di toko maupun di website kami www.IKEA.co.id. Jika
Anda tidak menemukan solusi yang disukai dari desain kami,
Anda dapat membuat kombinasi tepat sesuai dengan kebutuhan dan selera. Mulai dari melihat-lihat kombinasi siap pakai di
web dan pilih salah satu yang menginspirasi. Lalu mulailah dari
kombinasi tersebut dengan mengubahnya sesuai kebutuhan.
Misalnya, Anda boleh saja mengubah ukuran lemari pakaian,
atau interior. Anda juga dapat mendesain kombinasi PLATSA
Anda sendiri dari nol. Ada 6 langkah mudah untuk diikuti:

4. Pilih interior. Pikirkan kebutuhan sehari-hari dan apa saja
yang perlu Anda simpan. Setelah Anda menentukan interiornya, sekarang saatnya menambahkan sentuhan akhir.
Lengkapi solusi tempat tidur baru Anda dengan pilihan
kotak dan sisipan dari berbagai aksesori interior kami. Dan
untuk hasil yang bagus, jangan lupakan pencahayaan terpadu. Mudah dipasang dan memudahkan Anda menemukan
setelan yang tepat.
5. Pilih pintu dan bagian depan laci sesuai gaya Anda. Gaya apa
yang Anda sukai untuk lemari pakaian? Apakah Anda menginginkan pintu putih polos, atau pintu dengan gaya yang
lebih tradisional? Mungkin abu-abu tua? Pilihan ditangan
Anda.

1. Rangka tempat tidur. Pertimbangkan kebutuhan penyimpanan dan bagaimana tempat tidur akan ditempatkan di
kamar Anda. Apakah ketiga sisi di bawah tempat tidur Anda
dapat digunakan untuk ruang penyimpanan?
2. Pilih rangka untuk panel kaki. Pertimbangkan fungsi tempat
tidur dan seberapa tinggi yang Anda perlukan. Apakah akan
dibuat sebagai pembatas ruangan, apakah Anda memerlukan penyimpanan untuk menggantung dan/ atau melipat
pakaian, atau akan menjadi tempat untuk buku dan piala
Anda?

Rangka tempat
tidur

Rangka untuk Panel kaki
panel kaki

Interior

6. Pilih kasur dan alas kasur Anda. Kasur perlu memiliki lebar
sekitar 120-140 cm dan panjang 200 cm.

Pintu dan bagian
depan laci
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Kasur dan
alas kasur

Solusi tempat tidur dan penyimpanan
Cara menggabungkan bingkai
Bingkai dalam seri PLATSA dapat dikombinasikan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan penyimpanan Anda. Lihat
kombinasi populer ini dan lihat lainnya di IKEA.co. id.
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SEMUA RANGKA
Ukuran keseluruhan: Lebar×Kedalaman×Tinggi.

RANGKA DALAM 40 cm

RANGKA DALAM 55 cm

PLATSA rangka, putih.

PLATSA rangka, putih.

60×40×40 cm

203.874.87

Rp

500.000

60×55×40 cm

803.874.89

Rp

60×40×60 cm

303.874.77

Rp

600.000

60×55×60 cm

303.874.82

Rp

650.000

60×40×120 cm

803.862.58

Rp

850.000

60×55×120 cm

603.862.59

Rp

950.000

60×40×180 cm

403.874.86

Rp

1.000.000

60×55×180 cm

003.874.88

Rp

1.200.000

80×40×40 cm

403.874.91

Rp

550.000

80×55×40 cm

903.875.06

Rp

80×40×60 cm

903.874.84

Rp

750.000

80×55×60 cm

603.874.85

Rp

800.000

80×40×120 cm

403.862.60

Rp

900.000

80×55×120 cm

203.862.61

Rp

1.100.000

80×40×180 cm

603.874.90

Rp

1.050.000

80×55×180 cm

403.875.04

Rp

1.300.000

803.863.76

Rp

LÄTTHET rel suspensi 80

003.862.62

Rp

700.000

LÄTTHET rel suspensi untuk mengaitkan ke dinding

LÄTTHET rel suspensi untuk mengaitkan ke dinding
LÄTTHET rel suspensi 60

550.000

120.000
140.000

UNIT BERUKURAN LEBAR 60 cm

LÄTTHET rel suspensi 60 cm

803.863.76

Rp

120.000

LÄTTHET rel suspensi 80 cm

003.862.62

Rp

140.000

UNIT BERUKURAN LEBAR 80 cm
PLATSA unit gantungan pakaian, putih.

PLATSA unit rak terbuka, putih.
60×40×40 cm

604.525.84

Rp

60×40×60 cm

004.525.77

Rp

60×40×120 cm

904.525.73

Rp

500.000

80×40×120 cm

204.526.04

Rp

1.000.000

700.000
1.200.000

PLATSA unit rak terbuka, putih.
80×40×40 cm

904.525.49

Rp

600.000

80×40×60 cm

504.525.51

Rp

800.000

Tempat tidur
Ukuran keseluruhan: Lebar×Kedalaman×Tinggi.

PLATSA rangka tempat tidur.
140x200 cm

LÄTTHET panel alas kaki.
904.530.87

Rp

4.950.000
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140x60 cm

304.530.90

Rp

350.000

SEMUA PINTU
Kenop dan gagang dijual terpisah. Lihat rangkaian lengkap kenop dan gagang kami di toko atau di website IKEA.co.id

BERENGSEL

STRAUMEN pintu, cermin.
SANNIDAL pintu, putih.
40×40 cm

603.955.36

Rp

150.000

40×60 cm

603.955.55

Rp

200.000

40×120 cm

903.955.49

Rp

300.000

40×180 cm

703.955.50

Rp

400.000

60×40 cm

603.955.41

Rp

200.000

60×60 cm

703.955.45

Rp

250.000

60×120 cm

003.955.44

Rp

350.000

60×180 cm

803.955.35

Rp

450.000

700.000

40×180

304.978.19

Rp

60×180

504.978.23

Rp

800.000

Rp

1.200.000

Rp

1.000.000

GESER
FONNES Pintu geser, putih.
120×180 cm

803.875.16

FONNES pintu, putih.
40×40 cm

503.875.08

Rp

100.000

40×60 cm

103.875.10

Rp

150.000

40×120 cm

603.862.64

Rp

200.000

40×180 cm

203.874.92

Rp

300.000

60×40 cm

703.875.12

Rp

150.000

60×60 cm

303.875.14

Rp

200.000

60×120 cm

103.862.66

Rp

250.000

60×180 cm

803.874.94

Rp

350.000

HJÄLPA rel untuk pintu geser, putih.
120 cm

VÄRD pintu, kaca.
60×180 cm

403.837.80

Rp

600.000

603.837.84

Rp

600.000

VÄRD pintu kaca/panel.
60×180 cm

SKATVAL pintu, krem muda.
40×40 cm

405.131.21

Rp

150.000

40×60 cm

005.131.23

Rp

200.000

40×120 cm

205.131.17

Rp

40×180 cm

805.131.19

Rp

60×40 cm

705.131.29

Rp

200.000

60×60 cm

305.131.31

Rp

250.000

60×120 cm

505.131.25

Rp

350.000

60×180 cm

105.131.27

Rp

450.000

300.000
400.000
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603.955.84

SEMUA LACI
Kenop dan gagang dijual terpisah. Lihat rangkaian lengkap kenop dan gagang kami di toko atau di website IKEA.co.id

FONNES bagian depan laci, putih.
60×20 cm

303.859.25

Rp

100.000

80×20 cm

903.859.27

Rp

120.000

HJÄLPA laci tanpa bagian depan.
60×40 cm

403.862.03

Rp

200.000

60×55 cm

903.862.05

Rp

220.000

80×40 cm

503.862.07

Rp

220.000

80×55 cm

103.862.09

Rp

250.000

SKATVAL bagian depan laci, krem muda.
60×20 cm

905.131.33

Rp

100.000

80×20 cm

405.131.35

Rp

120.000
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INTERIOR

Ciptakan pengaturan di bagian dalam rangka PLATSA, PLATSA,
bangku TV PLATSA dan tempat tidur PLATSA dengan gantungan, rel, rak, laci, dan keranjang kawat HJÄLPA
Semua unit HJÄLPA didesain agar sesuai dengan PLATSA,
sehingga lebar dan kedalamannya cocok dengan rangka yang
tepat. Ukuran bervariasi.

MUAT DENGAN RANGKA DALAM 40 CM

MUAT DENGAN RANGKA DALAM 55 CM

HJÄLPA rak, putih.

HJÄLPA rel pakaian yang dapat disesuaikan, putih.

60×40 cm

303.862.46

Rp

150.000

30-47 cm

803.874.51

Rp

50.000

80×40 cm

903.862.53

Rp

200.000

60-100 cm

204.978.29

Rp

60.000

204.500.25

Rp

150.000

60×55 cm

303.862.51

Rp

200.000

80×55 cm

403.862.55

Rp

250.000

204.500.25

Rp

150.000

804.500.27

Rp

200.000

HJÄLPA rak sepatu, putih.
60x40 cm

HJÄLPA rak, putih.

HJÄLPA rak sepatu, putih.
80x40 cm

804.500.27

Rp

HJÄLPA rak sepatu, putih.

200.000

60x40 cm

HJÄLPA keranjang kawat, putih.

HJÄLPA rak sepatu, putih.

60×40 cm

303.874.96

Rp

80.000

80×40 cm

203.875.00

Rp

100.000

80x40 cm

HJÄLPA keranjang kawat, putih.

HJÄLPA rel gantungan tarik untuk keranjang, putih.
set isi 2.
40 cm

103.874.59

Rp

60×55 cm

903.874.98

Rp

100.000

80×55 cm

803.875.02

Rp

120.000

50.000
HJÄLPA rel gantungan untuk keranjang, putih. set isi 2.
55 cm

HJÄLPA laci tanpa depan, putih.
60×40 cm

403.862.03

Rp

200.000

80×40 cm

503.862.07

Rp

220.000

404.501.28

Rp

90.000

80×40 cm

904.502.15

Rp

100.000

Rp

50.000

HJÄLPA laci tanpa bagian depan, putih.

HJÄLPA rel gantungan,putih.
60×40 cm

703.874.61

9

60×55 cm

903.862.05

Rp

220.000

80×55 cm

103.862.09

Rp

250.000

ENGSEL, KAKI, BAGIAN ATAS, GAGANG DAN REL SUSPENSI
Kaki LÄTTHET yang dapat disesuaikan menjaga lemari pakaian berdiri tegak di lantai yang tidak rata sekalipun. Bagian atas SPILDRA
dapat menjadi area display tambahan dan penyimpanan pada semua rangka atau tambahakan tempat duduk
nyaman pada rangka yang rendah.
HJÄLPA engsel, set isi 1.

SPILDRA bagian atas, putih.
403.875.75

Rp

20.000

60×40 cm

003.874.69

Rp

200.000

80×40 cm

003.875.82

Rp

250.000

SPILDRA bagian atas, putih.
60×55 cm

203.874.73

Rp

220.000

80×55 cm

603.875.84

Rp

270.000

603.862.16

Rp

30.000

60 cm

803.863.76

Rp

120.000

80 cm

003.862.62

Rp

140.000

904.369.79

Rp

39.900

704.461.49

Rp

39.900

804.513.24

Rp

69.900

LÄTTHET kaki, putih/logam. set isi 4.
11 cm

203.955.95

Rp

LÄTTHET gagang, putih. set isi 1.

150.000

13 cm

LÄTTHET rel suspensi.

LÄTTHET kaki, putih/kayu. set isi 4.
11 cm

903.955.92

Rp

250.000

LÄTTHET kait dan klip, 2-p.

LÄTTHET kaki dapat disesuaikan, putih. set isi 4.
603.875.79

Rp

50.000

HJÄLPA kait untuk rel gantungan 2-p.

HÄNGIG tempat label, 5-p.
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KOMBINASI SIAP PAKAI
Harga sudah termasuk pintu namun tidak ditampilkan dalam ilustrasi. Anda dapat meminta mengganti jenis pintu dalam kombinasi.
Untuk bantuan, silakan hubungi co-worker IKEA.

Kombinasi PLATSA, putih.
Ukuran keseluruhan: 240×57×123 cm
Kombinasi ini Rp7.160.000 (692.521.18)
Daftar belanja
PLATSA rangka 80×55×120 cm, putih

203.862.61

3 unit

LÄTTHET kaki dapat disesuaikan, putih

603.875.79

3 unit

FONNES bagian depan laci 80×20 cm, putih

903.859.27

3 unit

HJÄLPA laci tanpa bagian depan 80×55 cm, putih

103.862.09

3 unit

SANNIDAL pintu 40×120 cm, putih

903.955.49

4 unit

HJÄLPA engsel, set isi 1

403.875.75

12 unit

HJÄLPA rel gantungan 80×55 cm, putih

403.874.53

2 unit

HJÄLPA rak 80×55 cm, putih

403.862.55

1 unit

SPILDRA bagian atas 80×55 cm, putih

603.875.84

3 unit

PLATSA rangka 60×55×40 cm, putih

803.874.89

2 unit

PLATSA rangka 80×55×40 cm, putih

903.875.06

2 unit

PLATSA rangka 60×55×180 cm, putih

003.874.88

1 unit

PLATSA rangka 80×55×180 cm, putih

403.875.04

1 unit

LÄTTHET kaki dapat disesuaikan, putih set isi 4

603.875.79

2 unit

FONNES pintu 40×40 cm, putih

503.875.08

4 unit

FONNES pintu 40×180 cm, putih

203.874.92

2 unit

FONNES pintu 60×40 cm, putih

703.875.12

2 unit

FONNES pintu 60×180 cm, putih

803.874.94

1 unit

HJÄLPA engsel, set isi 1

403.875.75

22 unit

HJÄLPA rak 60×55 cm, putih

303.862.51

3 unit

HJÄLPA rel gantungan 80×55 cm, putih

403.874.53

1 unit

PLATSA rangka 80×55×180 cm, putih

403.875.04

2 unit

PLATSA rangka 60×55×180 cm, putih

003.874.88

1 unit

PLATSA rangka 80×55×40 cm, putih

903.875.06

2 unit

PLATSA rangka 60×55×40 cm, putih

803.874.89

1 unit

LÄTTHET kaki 11 cm, putih/kayu

903.955.92

3 unit

FONNES Bagian depan laci 60×20 cm, putih

303.859.25

3 unit

HJÄLPA Laci tanpa bagian depan 60×55 cm, putih

903.862.05

3 unit

SANNIDALpintu 40×180 cm, putih

703.955.50

4 unit

SANNIDAL pintu 40×40 cm, putih

603.955.36

4 unit

SANNIDAL pintu 60×40 cm, putih

603.955.41

1 unit

RIDABU Pintu bercermin 60×120 cm, putih

703.861.50

1 unit

HJÄLPA Engsel standar, 1 unit

403.875.75

25 unit

HJÄLPA rel gantungan 80×55 cm, putih

403.874.53

3 unit

HJÄLPA keranjang kawat 80×55 cm, putih

803.875.02

3 unit

HJÄLPA rel untuk keranjang 55 cm, putih

703.874.61

3 unit

HJÄLPA rak 80×55 cm, putih

403.862.55

1 unit

HJÄLPA rak 60×55 cm, putih

303.862.51

4 unit

Kombinasi PLATSA, putih.
Ukuran keseluruhan: 140×57×261 cm
Kombinasi ini Rp7.840.000 (292.419.66)
Daftar belanja

Kombinasi PLATSA, putih.
Ukuran keseluruhan: 220×57×231 cm
Kombinasi ini Rp12.570.000 (592.521.09)
Daftar belanja
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KOMBINASI SIAP PAKAI
Harga sudah termasuk pintu namun tidak ditampilkan dalam ilustrasi. Anda dapat meminta mengganti jenis pintu dalam kombinasi.
Untuk bantuan, silakan hubungi co-worker IKEA.

Kombinasi PLATSA, putih.
Ukuran keseluruhan: 95-120×42×181 cm
Kombinasi ini Rp2.080.000 (492.419.65)
Daftar belanja
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PLATSA rangka 60×40×180 cm, putih

403.874.86

1 unit

LÄTTHET kaki dapat disesuaikan, putih set isi 4

603.875.79

1 unit

FONNES pintu 60×180 cm, putih

803.874.94

1 unit

HJÄLPA engsel, set isi 1

403.875.75

4 unit

HJÄLPA rak 60×40 cm, putih

303.862.46

3 unit

LÄTTHET rel gantungan untuk rangka 35-60×40 cm, putih

903.874.55

1 unit

KOMBINASI SIAP PAKAI
Harga sudah termasuk pintu namun tidak ditampilkan dalam ilustrasi. Anda dapat meminta mengganti jenis pintu dalam kombinasi.
Untuk bantuan, silakan hubungi co-worker IKEA.

PLATSA rangka tempat tidur dengan 2 laci.
Ukuran keseluruhan: 140×200×103 cm
Kombinasi ini Rp7.680.000 (293.030.06)
Daftar belanja
PLATSA rangka tempat tidur dengan penyimpanan,
140×200 cm
PLATSA rangka, 60×40×60 cm, putih

904.530.87

1 unit

303.874.77

1 unit

PLATSA rangka, 80×40×60 cm, putih

903.874.84

1 unit

FONNES laci depan, 80×20 cm, putih

903.859.27

2 unit

HJÄLPA rak, 60×40 cm, putih

303.862.46

1 unit

HJÄLPA rak, 80×40 cm, putih

903.862.53

1 unit

LÄTTHET panel alas kaki, 140×60 cm

304.530.90

1 unit

HJÄLPA laci tanpa bagian depan, 80×40 cm, putih

503.862.07

2 unit

PLATSA rangka tempat tidur dengan 4 laci, putih.
Ukuran keseluruhan: 140×244×163 cm
Kombinasi ini Rp8.930.000 (693.264.64)
Daftar belanja
PLATSA rangka tempat tidur dengan penyimpanan, 140×200
904.530.87
cm, putih
PLATSA unit rak terbuka, 60×40×120 cm, putih
904.525.73
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1 unit
1 unit

PLATSA unit gantungan pakaian, 80×40×120 cm, putih

204.526.04

1 unit

FONNES bagian depan laci, 60×20 cm, putih

303.859.25

2 unit

FONNES bagian depan laci, 80×20 cm, putih

903.859.27

2 unit

HJÄLPA laci tanpa bagian depan, 60×40 cm, putih

403.862.03

2 unit

HJÄLPA laci tanpa bagian depan, 80×40 cm, putih

503.862.07

2 unit

HJÄLPA rak 60×40 cm, putih

303.862.46

2 unit

HJÄLPA rak 80×40 cm, putih

903.862.53

1 unit

AKSESORI INTERIOR
Lengkapi solusi penyimpanan baru dengan kotak dan sisipan pilihan Anda dari rangkaian aksesori interior kami yang beragam.
Rangkaian produk ini memberikan lebih banyak pilihan untuk cara menyimpan pakaian yang lebih cerdas.

KOMPLEMENT kotak, abu-abu muda

STUK tempat penyimpanan, putih/abu-abu.
34×51×28 cm

203.096.87

Rp

99.900

15×27×12 cm

204.057.78

Rp

150.000

55×51×18 cm

203.095.74

Rp

129.000

25×27×12 cm

004.057.79

Rp

200.000

71×51×18 cm

303.095.78

Rp

179.000
KUGGIS kotak dengan penutup, putih.

STUK penyimpanan dengan 7 kompartemen, putih/
abu-abu.
30×30×90 cm

003.708.69

Rp

179.000

79.900

18×26×8 cm

302.802.02

Rp

26×35×15 cm

902.802.04

Rp

199.000

37×54×21 cm

402.802.06

Rp

299.000

KUGGIS sisipan dengan 8 kompartemen, putih.
802.802.09

STUK sarung pakaian, set isi 3.
Putih/abu-abu

003.708.93

Rp

Rp

149.000

149.000
TJENA kotak dengan penutup.
Putih

RAGGISAR keranjang, set isi 3.
703.480.21

Rp

99.900

RABBLA kotak dengan kompartemen, 25×35×10 cm.
803.481.29

Rp

249.000

RABBLA kotak dengan penutup, 25×35×20
003.481.28

Rp

299.000
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79.900

25×35×20 cm

203.954.25

Rp

35x50x30

403.743.56

Rp

179.000

AKSESORI INTERIOR
Lengkapi solusi penyimpanan baru dengan kotak dan sisipan pilihan Anda dari rangkaian aksesori interior kami yang beragam.
Rangkaian produk ini memberikan lebih banyak pilihan untuk cara menyimpan pakaian yang lebih cerdas..

BUMERANG gantungan, isi 8/paket.

STAJLIG gantungan dalam/luar ruang, putih.
74.900

Natural

302.385.38

Rp

Putih

502.385.42

Rp

5-paket

202.914.18

79.900

Rp

74.900

BUMERANG Gantungan baju, natural.
204.324.80

BUMERANG gantungan pembentuk bahu, putih.
902.932.73

Rp

Rp

19.900

Rp

39.900

9.900
BUMERANG Gantungan mantel, natural.
804.324.77

Pencahayaan terintegrasi
Pencahayaan memudahkan Anda untuk melihat yang dibutuhkan dan menemukan pakaian favorit Anda lebih cepat dengan
pencahayaan terintegrasi untuk pakaian Anda. Tidak ada lampu
yang lebih terang atau membangunkan pasangan Anda untuk
menemukan sesuatu di pagi hari. Sebagai gantinya, Anda dapat
memulai hari Anda dengan cara yang menyenangkan saat Anda
membuka lemari pakaian dan lampu lembut menyala.

STÖTTA lampu strip LED, dioperasikan dengan baterai,
putih. Dikembangkan dengan mempertimbangkan PLATSA.
Lampu menyala dan mati secara otomatis ketika Anda
membuka atau menutup pintu, sehingga tidak ada energi
yang terbuang. Ideal untuk dipasang di belakang pintu
geser atau berengsel dan di laci untuk menerangi yang ingin Anda cari tanpa mengganggu orang lain. Baterai dijual
terpisah; Diperlukan 4 unit jenis AA (2 untuk versi 32 cm).
IKEA merekomendasikan baterai isi ulang LADDA. Dengan
baterai isi ulang LADDA AA 2450 mAh yang baru dan terisi
penuh, satu pengisian daya akan bertahan sekitar 1,5 bulan
jika lampu strip digunakan 5 menit per hari.
32 cm, 50lm

503.600.85

Rp

199.000

52 cm, 70lm

903.600.88

Rp

249.000

72 cm, 80lm

303.600.91

Rp

299.000

VAXMYRA lampu sorot LED, 2 unit. Diameter 6.8cm, 65 lumen, 1.4W. Lampu ini dapat menarangi bagian dalam lemari
dan menciptakan pencahayaan yang nyaman di bawah rak.
Cocok untuk lemari dengan pintu kaca. Diisi dengan driver
LED ANSLUTA dengan kabel 19W.
Putih

104.218.68

Rp

199.000

Warna aluminium

304.218.86

Rp

199.000

ANSLUTA driver LED dengan kabel, 19W, putih. Anda dapat menghidupkan dan mematikan semua sumber cahaya
yang terhubung dengan satu sakelar.
804.058.41

Rp

179.000

15

LAYANAN
Kami menawarkan serangkaian layanan untuk membantu Anda mulai dari mengambilkan produk hingga mengantarkannya ke rumah.
Semakin banyak Anda melakukannya sendiri, semakin rendah biaya yang dikeluarkan. Dan semakin banyak kami membantu Anda,
semakin banyak waktu yang tersedia untuk Anda bersantai!

Layanan pengantaran

Layanan perakitan

Anda bisa berubah pikiran

Tambahkan layanan pengiriman kami
ke total biaya Anda entah belanja melalui online atau di toko.

Kami merakit perabotan IKEA Anda
di rumah Anda mengikuti instruksi
perakitan.

Anda punya waktu 30 hari untuk
mengembalikan barang. Simpan tanda
terima untuk mempermudah pengembalian. Anda bebas untuk berubah
pikiran. Kembalikan barang yang tidak
digunakan dalam kemasan aslinya
dalam 30 hari bersama dengan bukti
pembelian untuk pengembalian uang
secara penuh.
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