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Informasi tambahan
Catatan! Pintu dan bagian depan
ENHET dijual terpisah. Anda
dapat merencanakan kombinasi
Anda sendiri menggunakan alat
perencana IKEA atau memilih salah
satu perabot kamar mandi ENHET
siap pakai. Untuk melihat semua
perabot kamar mandi ENHET buka
halaman 8 dengan kombinasi.

Seri kamar mandi ENHET memiliki
10 tahun garansi. Baca lebih lanjut
di brosur garansi.

Solusi penyimpanan bebas ribet
Produk ENHET tidak hanya mudah dibeli namun juga mudah untuk
diperbarui, jika Anda merasa itu perlu. Anda dapat memilih antara
kombinasi siap pakai secara online dan membeli kombinasi favorit
Anda dengan mudah. Semua bagian mudah dirakit, tanpa
memerlukan alat khusus.
Desain menyenangkan yang hadir dalam berbagai warna
menginspirasi Anda untuk mengadaptasi ENHET untuk
mencerminkan kepribadian Anda. Dengan kombinasi kabinet
tertutup dan rak terbuka dalam rangka logam yang stabil, Anda dapat
memajang barang-barang favorit Anda dan menyimpan sisanya.
Unit kamar mandi ENHET juga memiliki lebar dan kedalaman yang
berbeda, sehingga dapat digunakan di ruangan yang terbatas.

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.
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Cara merencanakan
Apa yang ingin Anda simpan?
Mulailah dengan memikirkan kebutuhan penyimpanan apa
yang Anda butuhkan di kamar mandi. Pikirkan aktivitas
yang terjadi di kamar mandi Anda seperti mencuci, mandi,
membersihkan, dan merawat diri. Berapa banyak orang
yang menggunakan kamar mandi dan kapan biasanya jam
sibuk. Berdasarkan aktivitas ini, Anda dapat merencanakan
berapa banyak unit penyimpanan yang Anda perlukan serta
memutuskan laci atau solusi pintu mana yang paling sesuai
dengan kebutuhan Anda. Pikirkan juga ruang dinding yang
Anda miliki di kamar mandi Anda karena ini akan menjadi
tempat yang sempurna untuk unit rak yang hanya memakan
sedikit ruang namun menyediakan kapasitas penyimpanan
yang cukup untuk semua produk kebersihan dan perawatan
yang ada di kamar mandi.

Apakah Anda ingin membuat solusi sendiri? Gunakan informasi
tambahan yang disediakan dalam panduan pembelian ini untuk
mengikuti langkah-langkah sederhana berikut:
1. Pilih kabinet dasar
ENHET memiliki solusi kabinet terbuka dan tertutup. Rangka
dasar terbuka dapat berfungsi baik di bawah wastafel
sebagai unit meja rias dan sebagai unit rak tambahan di
samping meja rias. Anda juga dapat memilih di antara rak
dinding yang berbeda untuk menciptakan lebih banyak
ruang penyimpanan di sekitar unit meja rias Anda untuk
memaksimalkan kemungkinan penyimpanan. Kabinet
dasar terbuka memiliki lebar 40 dan 60 cm dan kedalaman
40 cm. Rangka dinding berukuran lebar 40 dan 60 cm dan
kedalaman 15. Ada juga rangka tinggi dengan lebar 30 cm
dan tinggi 180 cm. Anda dapat memilih antara warna putih,
antrasit, dan oranye merah. Yang terakhir tidak hadir dalam
semua fungsi.

Seberapa besar kamar mandi Anda?
Tentukan di mana Anda akan menempatkan unit meja Anda
dan mulailah membangun kamar mandi baru Anda di sekitar
ruang ini, lihat apakah Anda memiliki cukup ruang dinding
untuk unit penyimpanan tambahan seperti kabinet tinggi atau
unit rak. Buat sketsa ruang, ukur lebar dan tinggi dari lantai,
jika Anda memiliki kamar mandi yang sempit maka kedalaman
perabot Anda menjadi hal yang penting. Untuk kamar mandi
sempit, Anda dapat mempertimbangkan kabinet dangkal
ENHET dengan kedalaman 15 dan 30 cm. Lakukan pengukuran
mendetail, perhatikan area pancuran dan semua ruang
yang mungkin Anda perlukan untuk perpipaan yang dapat
memengaruhi solusi penyimpanan Anda.

Kabinet tertutup berbahan dasar kayu hadir dengan 2
fungsi - baik dengan rak, atau 2 laci, jadi tergantung pada
preferensi Anda. Anda dapat memilih fungsionalitas yang
paling sesuai untuk kamar mandi Anda. Kabinet dasar
memiliki lebar 40, 60 dan 80 cm serta fungsi kabinet
tinggi dengan lebar 30 cm dan tinggi 180 cm. Anda dapat
memilih antara warna putih dan abu-abu untuk kabinet
dasar. Keunikan dari rangka ini adalah mereka bekerja
dengan sempurna untuk dipadukan dengan rangka
terbuka seri kamar mandi ENHET sehingga Anda dapat
memadupadankan dan menciptakan solusi unik yang akan
benar-benar sesuai dengan gaya Anda.

Anda ingin kombinasi siap pakai?
Kami mempermudahkan Anda untuk membeli perabot kamar
mandi ENHET, baik melalui IKEA.com atau di toko, kami telah
membuat kombinasi siap pakai yang dapat Anda pilih setelah
Anda tahu jenis penyimpanan apa yang Anda butuhkan.
Kombinasi ini bervariasi dan telah dirancang untuk mencakup
fungsionalitas penyimpanan yang luas serta kebutuhan
gaya. Cukup telusuri kombinasi dalam panduan pembelian di
halaman 6. Anda dapat membelinya di sini di toko atau di
www.IKEA.co.id

2. Pilih aksesori
Ada berbagai macam aksesori yang dirancang untuk
dipadukan dengan rangka dasar terbuka ENHET untuk
menambahkan lebih banyak kegunaan pada solusi ENHET
Anda. Seperti pengait dan rel pengait dapat menyediakan
lebih banyak ruang untuk menggantung dan mengeringkan
beberapa handuk secara bersamaan, atau wadah SKATTÅN
dapat menjadi rumah yang sempurna untuk semua
kuas makeup Anda, dengan baki TAVELÅN Anda dapat
menyimpan semua barang kecil seperti jepit rambut,
perhiasan dan rak putar dapat menjadi tempat favorit Anda
untuk menyimpan botol cat kuku dan peralatan cukur agar
dapat mudah diambil saat dibutuhkan. Untuk semua fungsi
aksesori ENHET, lihat halaman 15.
3. Pilih tampilan
Terakhir, pilih warna dan tampilan bagian depan. Bagian
depan tersedia dalam warna putih, finishing kayu oak
diwarnai putih, abu-abu, efek beton, putih high-gloss,
pintu cermin berbingkai dan hanya pintu cermin datar.
Kemungkinannya ada banyak, Anda hanya perlu memilih
tampilan yang paling sesuai dengan gaya dan kamar mandi
Anda. Bagus, bukan?
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Didesain sesuai dengan ruangan Anda
Menemukan kabinet yang tepat untuk Anda lebih mudah dari yang Anda kira. Pada halaman ini
Anda akan mendapatkan gambaran secara umum tentang semua kabinet, rangka dan ukuran
yang tersedia di sistem dapur ENHET. Di halaman berikut, Anda akan menemukan semua
bagian dan harga.

Kabinet tertutup

Kabinet dinding dengan rak
T75 cm
tersedia dalam
L40×K15 cm
L40×K30 cm
L60×K15 cm
L60×K30 cm
L80×K15 cm
L80×K30 cm

Kabinet tinggi dengan
rak
T180 cm
tersedia dalam
L30×K30 cm

Kabinet dasar untuk wastafel dengan
rak
T60 cm
tersedia dalam
L40×K40 cm
L60×K40 cm
L80×K40 cm

Kabinet dasar untuk wastafel dengan 2 laci
T60 cm
tersedia dalam
L40×K40 cm
L60×K40 cm
L80×K40 cm
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Rangka terbuka

Rangka dinding dengan rak
T75 cm
tersedia dalam
L40×K15 cm
L40×K30 cm
L60×K15 cm
L60×K30 cm

Rangka tinggi dengan rak
T180 cm
tersedia dalam
L30×K30 cm
L60×K30 cm

Rangka dasar dengan rak
T60 cm
tersedia dalam
L40×K40 cm
L60×K40 cm
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Rangka dasar untuk wastafel dengan rak
T60 cm
tersedia dalam
L60×K40 cm

Cara mengombinasikan
Berikut adalah sedikit panduan untuk menjelaskan bagaimana
Anda dapat menyusun solusi kamar mandi ENHET Anda sendiri.
Untuk semua bagian dan potongan, lihat halaman 14. Jika Anda
ingin menelusuri solusi siap pakai kami, cukup lihat halaman 7
dalam panduan pembelian ini atau IKEA.co.id.

+
1×
ENHET kabinet
dasar untuk
wastafel dengan
2 laci
60×40×60 cm

+

+

1×
2×
1×
ENHET
ENHET Rangka ENHET kabinet
bagian depan laci dasar dengan rak dinding dengan
60×30 cm,
40×40×60 cm
2 rak
2 unit
60×15×7 cm

+
2×
ENHET
pintu cermin
30×75 cm

+

+

2×
ENHET rangka
dinding dengan
rak
40×15×75 cm

ENHET/TVÄLLEN perabot kamar mandi, set isi 18.
140×43×65 cm.
Rp
Kombinasi ini
194.091.74
8.833.700

+
1×
TVÄLLEN
wastafel,
tunggal
64×43×5 cm

1×
RÄNNILEN
perangkap air

+

=

1×
BROGRUND
Keran mixer

Bagian lain yang termasuk dalam kombinasi ini:
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ENHET rel untuk gantungan, 37 cm, putih

004.817.68

1 unit

ENHET pengait, 6×24 mm, putih, 2 unit

804.817.74

2 unit

BILLSBRO gagang, 120 mm, putih, 2 unit

703.343.02

1 unit

BILLSBRO gagang, 40 mm, warna baja tahan karat, 2 unit

303.236.16

1 unit

TAVELÅN baki, 2 unit

304.817.76

1 unit

ENHET set perabot kamar mandi
Mendapatkan kamar mandi lengkap mungkin tidak pernah
semudah ini. Kami telah menggabungkan unit ENHET menjadi
beberapa solusi praktis yang bisa Anda temukan secara online
dan dapat dibeli langsung, jadi yang perlu Anda lakukan
hanyalah mencari kamar mandi yang sesuai dengan kebutuhan

EN/TV B103

dan karakter Anda. Dengan menggabungkan penyimpanan
terbuka dan tertutup, warna berbeda dan menambahkan
aksesori yang Anda inginkan, Anda dapat memiliki kamar
mandi yang berfungsi penuh dan dipersonalisasi dalam waktu
singkat.

EN/TV B106

EN/TV B108

EN/TV B109
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ENHET set perabot kamar mandi
Catatan! Tidak termasuk produk pencahayaan

)
140 cm (55⅛"

120 cm (47¼")
60 cm
60 cm
(23⅝") (23⅝")
15 cm
17 cm
(5⅞")
(6¾")

75 cm (29½")

75 cm (29½")

43 cm
(16⅞")

(48")

15 cm
(5⅞")

23.5 cm
(9¼")

23.5 cm
(9¼")

122 cm

142 cm

EN/TV B103 – dengan lebar wastafel 64 cm.

Kombinasi ini menawarkan perpaduan sempurna antara penyimpanan terbuka dan tertutup dan
semua fungsi yang Anda butuhkan. Tersedia dengan wastafel dengan lebar 64 dan 84 cm.

Pintu putih
Pintu bingkai abu-abu
Pintu efek kayu oak
Pintu efek beton

17 cm
(6¾")

65 cm
(25⅝")

65 cm (25⅝")

43 cm
(16⅞")

Kombinasi ini dengan
lebar wastafel 64 cm
dengan

60 cm
(23⅝")

80 cm
(31½")

Kabinet tertutup
abu-abu

Kabinet tertutup putih
Rangka putih
194.083.20 Rp7.264.000
—
—
594.083.18 Rp7.454.000
194.083.15 Rp7.529.000

Rangka antrasit
394.083.19 Rp7.264.000
—
—
—
—
—
—

Rangka antrasit
—
—
994.083.16 Rp7.679.000
—
—
—
—

(55⅞"
)

EN/TV B103 – dengan lebar wastafel 84 cm.

Kombinasi ini menawarkan perpaduan sempurna antara penyimpanan terbuka dan tertutup dan semua
fungsi yang Anda butuhkan. Tersedia dengan wastafel dengan lebar 64 dan 84 cm.

Kombinasi ini dengan
lebar wastafel 84 cm
dengan
Pintu putih
Pintu bingkai abu-abu
Pintu efek kayu oak
Pintu efek beton

Kabinet tertutup
abu-abu

Kabinet tertutup putih
Rangka putih
894.085.76 Rp7.764.000
—
—
394.085.74 Rp7.954.000
894.085.24 Rp8.029.000

60 cm 17 cm
(23⅝") (6¾")

Rangka antrasit
094.085.75 Rp7.764.000
—
—
—
—
—
—

17 cm
(6¾")

75 cm (29½")

75 cm (29½")

80 cm
(31½")

Rangka antrasit
—
—
594.085.25 Rp8.179.000
—
—
—
—

43 cm
(16⅞")

23.5 cm
(9¼") 65 cm (25⅝")

23.5 cm
(9¼") 65 cm (25⅝")

43 cm
(16⅞")

102 cm

122 cm

(40⅛"
)

EN/TV B106 – dengan lebar wastafel 64 cm.

(48")

EN/TV B106 – dengan lebar wastafel 84 cm.

Kombinasi ini menawarkan perpaduan sempurna antara penyimpanan terbuka dan tertutup dan semua Kombinasi ini menawarkan perpaduan sempurna antara penyimpanan terbuka dan tertutup dan semua
fungsi yang Anda butuhkan. Tersedia dengan wastafel dengan lebar 64 dan 84 cm.
fungsi yang Anda butuhkan. Tersedia dengan wastafel dengan lebar 64 dan 84 cm.

Kabinet tertutup
abu-abu

Kombinasi ini dengan
lebar wastafel 64 cm
dengan

Kabinet tertutup putih
Rangka putih

Rangka antrasit

Rangka antrasit

Pintu putih
Pintu bingkai abu-abu
Pintu efek kayu oak
Pintu efek beton

994.091.70 Rp5.949.000
—
—
194.091.69 Rp6.215.000
794.091.66 Rp6.365.000

794.091.71 Rp5.949.000
—
—
—
—
—
—

—
594.091.67
—
—

—
Rp
6.415.000
—
—

Kombinasi ini dengan
lebar wastafel 84 cm
dengan

Kabinet tertutup putih
Rangka putih

Rangka antrasit

Pintu putih
Pintu bingkai abu-abu
Pintu efek kayu oak
Pintu efek beton

594.087.09 Rp6.499.000
—
—
694.087.04 Rp6.765.000
894.086.99 Rp6.915.000

194.087.06
—
—
—
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6.499.000
—
—
—
Rp

Kabinet tertutup
abu-abu
Rangka antrasit
—
294.087.01
—
—

—
Rp
6.965.000
—
—

ENHET set perabot kamar mandi
Catatan! Tidak termasuk produk pencahayaan

)
120 cm (47¼"
17 cm
15 cm
(6¾")
(5⅞")

)
140 cm (55⅛"

43 cm
(16⅞")

17 cm
(6¾")

15 cm
(5⅞")

65 cm (25⅝")

65 cm (25⅝")

124 cm

140 cm

(48⅞"
)

Kombinasi ini menawarkan perpaduan sempurna antara penyimpanan terbuka dan tertutup dan
semua fungsi yang Anda butuhkan. Tersedia hanya wastafel dengan lebar 64 cm.

Kombinasi ini menawarkan perpaduan sempurna antara penyimpanan terbuka dan tertutup dan semua
fungsi yang Anda butuhkan. Tersedia hanya dengan dua wastafel selebar 44 cm.

Kabinet tertutup
abu-abu

Kabinet tertutup putih
Rangka putih
294.091.64 Rp10.799.700
—
—
494.091.63 Rp11.179.700
894.091.61 Rp11.329.700

Rangka antrasit
994.089.05 Rp10.799.700
—
—
—
—
—
—

(55⅛"
)

EN/TV B109 – wastafel dengan lebar 64 cm.

EN/TV B108 – 2 wastafel dengan lebar 44 cm.

Pintu putih
Pintu bingkai abu-abu
Pintu efek kayu oak
Pintu efek beton

40 cm
(15¾")

75 cm (29½")

75 cm (29½")
43 cm
(16⅞")

Kombinasi ini
dengan dua wastafel
selebar 44 cm dan

60 cm
(23⅝")

40 cm
(15¾")

Rangka antrasit
—
—
894.089.01 Rp11.547.600
—
—
—
—
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Kombinasi ini
dengan wastafel
selebar 64 cm dan

Kabinet tertutup putih

Pintu putih
Pintu bingkai abu-abu
Pintu efek kayu oak
Pintu efek beton

894.091.75
—
194.091.74
594.091.72

Rangka putih
8.443.700
—
Rp
8.833.700
Rp
8.908.700
Rp

Kabinet tertutup
abu-abu
Rangka antrasit

Rangka antrasit

594.089.12 Rp8.443.700
—
—
—
—
—
—

—
—
194.089.09 Rp8.858.700
—
—
—
—

ENHET kombinasi tambahan
Catatan! Tidak termasuk produk pencahayaan

ENHET adalah tentang kesederhanaan dan kemungkinan untuk
mengubah dan menyesuaikan rumah Anda saat Anda bertumbuh. Apa pun yang terjadi, kehidupan sehari-hari menjadi jauh
lebih mudah ketika semua hal dapat ditemukan di tempat yang
ditentukan, terutama jika ruang terbatas. Itulah alasan kami

mengembangkan kombinasi yang dapat ditambahkan ke unit
kamar mandi ENHET Anda untuk menciptakan ruang
penyimpanan ekstra, seperti, mencuci. Pilih salah satu yang
paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan membantu Anda
menggunakan ruang kamar mandi secara efisien.

3
(23 ⅝") 2 cm (12 ⅝")
60 cm

150 cm (59")

75 cm (29½")

255 cm (100 ⅜")
30 cm
(11 ¾")

80 cm

ENHET A100 Kombinasi penyimpanan dinding 60×30×255 cm.

(31½"

)

Kombinasi ini menawarkan tempat untuk tempat sampah dan/atau handuk. Kabinet
dinding menyediakan tempat penyimpanan yang cukup untuk handuk dan deterjen.
Ini memungkinkan Anda untuk melihat dengan baik dan mudah mengambil botol dan
barang-barang yang sering digunakan. Ruang di bawah rangka terbuka adalah tempat
yang tepat untuk menggantung handuk, menempatkan tempat sampah yang berdiri
sendiri, atau mengapa tidak menggunakannya untuk memarkir troli Anda? Kombinasi
ini juga termasuk rak putar ENHET yang memberi Anda akses cepat dan mudah ke
barang-barang kecil seperti parfum atau aksesori.
Kombinasi ini dengan
Rangka putih
Rangka antrasit
Rp
Rp
Pintu putih
993.955.40
4.717.900 593.954.86
4.783.900
Rp
Rp
Pintu bingkai abu-abu
793.955.03
4.998.900 293.955.34
5.008.900
Rp
Pintu efek kayu oak
093.955.11
4.983.900 —
—
Rp
Rp
Pintu efek beton
293.954.97
5.133.900 493.955.28
5.158.900

60 cm 32 cm
(23⅝") (12⅝")

75 cm (29 ½")

5 ¾")
40 cm (1
17 cm (6 ¾")

150 cm (59")

30 cm 40 cm
(11 ¾")(15 ¾")
75 cm (29 ½")

75 cm (29½")

32 cm
)
(12⅝"

ENHET A101 Kombinasi penyimpanan dinding
120×30×150 cm.

Kombinasi ini menyimpan barang yang berantakan dan menampilkan hal-hal yang
Anda sukai. Kabinet tinggi menyediakan tempat penyimpanan yang cukup untuk
handuk dan deterjen tanpa menghabiskan terlalu banyak ruang. Pilihan sempurna
untuk memaksimalkan area dinding di ruangan sempit. Rangka dinding terbuka
dengan 2 rak memungkinkan Anda untuk melihat dengan baik dan mudah mengambil
botol dan barang-barang yang sering digunakan. Anda dapat dengan mudah
menambahkan aksesori ENHET untuk memperpanjang penggunaan kombinasi
penyimpanan Anda.
Kombinasi ini dengan
Rangka putih
Rangka antrasit
Rp
Rp
Pintu putih
193.955.39
3.909.000 093.954.84
3.975.000
Rp
Rp
Pintu bingkai abu-abu
993.955.02
4.190.000 293.954.83
4.200.000
Rp
Pintu efek kayu oak
293.955.10
4.175.000 —
—
Rp
Rp
Pintu efek beton
493.954.96
4.325.000 493.954.82
4.350.000

75 cm (29½")

30 cm
(11¾")

75 cm (29½")

75 cm (29 ½")

180 cm (70 ⅞")

120 cm (47¼")

30 cm
")
(11 ¾

ENHET A102 Kombinasi penyimpanan dinding 60×30×150 cm.

ENHET A111 Kombinasi penyimpanan dinding L40×K30 cm.

Kombinasi ini menawarkan tempat untuk tempat sampah atau mesin cuci. Rangka
dinding terbuka memanfaatkan ruang di bawah kabinet dengan baik. Ini memungkinkan melihat dengan baik dan memudahkan mudah mengambil botol dan barang-barang yang sering digunakan. Ruang di bawah rangka terbuka adalah tempat yang tepat
untuk menggantung handuk, menempatkan tempat sampah yang berdiri sendiri, atau
mengapa tidak menggunakannya untuk memarkir troli Anda? Kombinasi ini juga dapat
berfungsi sebagai tempat penyimpanan deterjen dan ruang di bawah rangka terbuka
untuk mesin cuci Anda. Kombinasi ini juga termasuk rak putar ENHET yang memberi
Anda akses cepat dan mudah ke barang-barang yang lebih kecil.
Kombinasi ini dengan
Rangka putih
Rangka antrasit
Rp
Rp
Pintu putih
793.955.41
2.273.000 193.954.88
2.339.000
Rp
Rp
Pintu bingkai abu-abu
593.955.04
2.454.000 993.955.35
2.464.000
Rp
Pintu efek kayu oak
893.955.12
2.439.000 —
—
Rp
Rp
Pintu efek beton
093.954.98
2.514.000 293.955.29
2.539.000

Bahkan di ruang kecil, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari penyimpanan
tertutup yang menyimpan barang yang berantakan dan penyimpanan terbuka yang
menampilkan barang-barang yang Anda sukai. Kabinet dinding menyembunyikan
barang-barang yang berantakan dan menjaga barang-barang bebas dari debu.
Rangka dinding terbuka memanfaatkan ruang di bawah kabinet dengan baik. Ini
memungkinkan melihat dengan baik dan memudahkan mudah mengambil botol dan
barang-barang yang sering digunakan. Kombinasi ini juga termasuk ENHET sisipan rak
gantung yang memungkinkan Anda mengatur barang-barang Anda dan menciptakan
ruang untuk lebih banyak dalam ENHET rangka terbuka. Sempurna sebagai tempat
menyimpan pengering rambut dan barang lain yang Anda simpan di kamar mandi.
Anda dapat dengan mudah menambahkan lebih banyak aksesori ENHET untuk
memperbanyak penggunaan kombinasi penyimpanan Anda.
Kombinasi ini dengan
Pintu putih
Pintu bingkai abu-abu
Pintu efek kayu oak
Pintu efek beton
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Rangka putih
Rp
293.955.48
1.533.900
Rp
893.955.07
1.724.900
Rp
193.955.15
1.699.900
Rp
193.955.01
1.774.900

Rangka antrasit
Rp
993.954.94
1.599.900
Rp
594.010.72
1.724.900
—
—
Rp
493.955.33
1.799.900

ENHET kombinasi tambahan
Catatan! Tidak termasuk produk pencahayaan

5 ⅜")
90 cm (3

32 cm
(12 ⅝")
17 cm
(6 ¾")

150 cm (59")

150 cm (59")

30 cm
(11 ¾")

90 cm (35 ⅜")

60 cm (23 ⅝")

180 cm (70 ⅞")

40 cm
(15 ¾")

15 cm
(5 ⅞")

60 cm
(23 ⅝"
)

ENHET A112 Kombinasi penyimpanan untuk binatu
90×30×180 cm.

ENHET A113 Kombinasi penyimpanan dinding 40×15×150 cm.

Kombinasi ini menawarkan perpaduan sempurna antara penyimpanan terbuka dan
tertutup - dan ruang yang disesuaikan untuk meletakkan mesin cuci dan keranjang
cucian. Solusi ini cocok dipasang di dapur dan kamar mandi, ataupun di ruangan cuci.
Kabinet dindingnya merupakan pilihan sempurna untuk menyimpan handuk dan
bahan linen, menjaga barang-barang tersebut dari debu atau untuk menyimpan
perlengkapan pembersih yang berantakan. Dengan memanfaatkan ruang dinding
sebagai tempat penyimpanan, Anda dapat menggunakan ruang di bawahnya untuk
mesin cuci dan keranjang cucian. Rangka dinding terbuka memudahkan Anda untuk
mengambil deterjen. Anda juga dapat menambahkan aksesori ENHET dengan mudah
agar dapat memperbanyak fungsi kombinasi penyimpanan Anda.

Kombinasi ini adalah perpaduan sempurna dari penyimpanan terbuka dan tertutup
yang menyimpan barang yang berantakan dan memudahkan Anda untuk mengambil
kebutuhan sehari-hari Anda. Kabinet dinding menyimpan barang-barang yang
berantakan dan menjaga barang-barang bebas dari debu. Rangka dinding terbuka
memanfaatkan ruang di bawah kabinet dengan baik. Ini memungkinkan Anda untuk
melihat dengan baik dan mudah mengambil botol dan barang-barang yang sering
digunakan. Dengan memanfaatkan ruang dinding untuk penyimpanan, Anda dapat
memanfaatkan ruang di bawahnya untuk hal-hal lain seperti keranjang cucian atau
tempat sampah. Kombinasi ini juga termasuk rak putar ENHET yang memberi Anda
akses cepat dan mudah ke barang-barang yang lebih kecil. Anda dapat dengan mudah
menambahkan aksesori ENHET untuk menambah tempat penyimpanan.

Kombinasi ini dengan
Pintu putih
Pintu bingkai abu-abu
Pintu efek kayu oak
Pintu efek beton

Kombinasi ini dengan
Pintu putih
Pintu bingkai abu-abu
Pintu efek kayu oak
Pintu efek beton

Rangka putih
294.010.83 Rp3.634.000
794.010.85 Rp3.915.000
Rp
194.010.88
3.900.000
094.010.84 Rp4.050.000

Rangka putih
Rp
394.011.53
1.223.000
—
—
Rp
694.011.56
1.389.000
Rp
194.011.54
1.464.000

Rangka antrasit
Rp
794.011.51
1.223.000
Rp
994.011.50
1.414.000
—
—
—
—

60 cm
(23 ⅝")
30 cm
32 cm
(11 ¾")
(12 ⅝")

30 cm
¼") (11 ¾")

75 cm (29 ½")

180 cm (70 ⅞")

75 cm (29 ½")

7
120 cm (4

Rangka antrasit
Rp
694.010.76
3.700.000
Rp
894.010.75
3.925.000
—
—
Rp
194.010.74
4.075.000

40 cm 32 cm
(15 ¾") (12 ⅝")

ENHET A114 Kombinasi penyimpanan untuk binatu
120×30×150 cm.

ENHET A115 Kombinasi penyimpanan dinding 60×30×180 cm.

Kombinasi ini memberi Anda ruang untuk bisa menjemur pakaian Anda. Solusi ini cocok
untuk di dapur, kamar mandi dan ruang cuci pakaian. Rangka dinding terbuka sangat
cocok untuk menyimpan handuk, keranjang, dan barang lain yang sering digunakan.
Kabinet dinding menyimpan deterjen dan persediaan pembersih. Ruang di bawah
kabinet dan rangka dinding sangat pas untuk mesin cuci dan tempat cucian. Anda juga
bisa menambahkan rel dengan pengait untuk menggantung cucian. Dijual terpisah.

Kabinet tinggi menyediakan tempat penyimpanan yang cukup untuk handuk dan
deterjen yang jarang Anda gunakan. Rangka dinding terbuka memungkinkan Anda
untuk melihat dengan baik dan memudahkan Anda untuk mengambil botol dan
barang-barang yang sering digunakan. Kombinasi ini juga termasuk ENHET sisipan rak
gantung yang memungkinkan Anda mengatur barang-barang Anda dan menciptakan
ruang untuk lebih banyak dalam ENHET rangka terbuka. Sempurna untuk handuk kecil,
botol, dan barang lain yang Anda gunakan di kamar mandi.

Kombinasi ini dengan
Pintu putih
Pintu bingkai abu-abu
Pintu efek kayu oak
Pintu efek beton

Kombinasi ini dengan
Pintu putih
Pintu bingkai abu-abu
Pintu efek kayu oak
Pintu efek beton

Rangka putih
Rp
894.011.60
3.484.000
—
—
Rp
294.011.63
3.650.000
Rp
694.011.61
3.725.000

Rangka antrasit
Rp
094.011.59
3.550.000
Rp
294.011.58
3.675.000
—
—
Rp
494.011.57
3.750.000
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Rangka putih
Rp
594.011.71
2.908.800
Rp
794.011.70
3.074.800
Rp
994.011.74
3.074.800
Rp
394.011.72
3.149.800

Rangka antrasit
Rp
594.011.66
2.974.800
Rp
794.011.65
3.199.800
—
—
Rp
094.011.64
3.274.800

ENHET kombinasi tambahan
Catatan! Tidak termasuk produk pencahayaan

75 cm (29 ½")

40 cm 32 cm
(15 ¾") 2 ⅝")
(1

ENHET A116 Kombinasi penyimpanan dinding 80×30×150 cm.

Rangka putih
094.011.78 Rp2.823.000
694.011.80 Rp3.004.000
294.011.82 Rp2.989.000
894.011.79 Rp3.064.000

Kombinasi ini dengan perpaduan penyimpanan terbuka dan tertutup menyimpan
barang yang berantakan serta menarik perhatian. Kabinet dinding menyediakan
tempat penyimpanan yang cukup untuk makanan, handuk, dan deterjen. Rangka
dinding terbuka memanfaatkan ruang di antara kabinet dengan baik. Tempat yang
sempurna untuk meletakkan stoples, botol, dan barang-barang favorit Anda yang
sering digunakan. Anda dapat dengan mudah menambahkan aksesori ENHET untuk
menambah tempat penyimpanan.
Kombinasi ini dengan
Pintu putih
Pintu bingkai abu-abu
Pintu efek kayu oak
Pintu efek beton

Rangka antrasit
Rp
294.011.77
2.914.000
Rp
494.011.76
3.014.000
—
—
—
—

180 cm (70 ⅞")

30 cm 30 cm
(11 ¾") (11 ¾")

ENHET A118 Kombinasi penyimpanan dinding 30×30×180 cm.
Rangka ini memaksimalkan ruang sempit, menawarkan penyimpanan yang besar,
akses mudah, dan memungkinkan Anda melihat semua barang yang Anda simpan.
Rangka tinggi terbuka ini menawarkan penyimpanan yang cukup tanpa memakan
terlalu banyak ruang. Ini memungkinkan melihat dengan baik dan memudahkan
mengambil botol dan barang-barang yang sering digunakan. Kombinasi ini juga
mencakup sisipan rak gantung ENHET yang membantu menciptakan lebih banyak
ruang penyimpanan antara rak pada ENHET rangka terbuka. Sempurna untuk
mengatur barang seperti botol, pengering rambut, atau handuk.
Kombinasi ini dengan

Rangka putih
Rp
194.011.92
1.299.900

30 cm
(11 ¾")

ENHET A117 Kombinasi penyimpanan dinding
120×30×225 cm.

Kombinasi ini menyimpan barang yang berantakan dan menampilkan hal-hal yang
Anda sukai. Kabinet dinding menyediakan tempat penyimpanan yang cukup untuk
handuk dan deterjen. Rangka dinding terbuka memungkinkan Anda melihat semua
yang Anda simpan dengan baik serta memudahkan Anda untuk mengambil botol dan
barang-barang yang sering digunakan. Ruang di bawah rangka terbuka sangat cocok
untuk menggantung handuk, menempatkan tempat sampah, bangku, atau mengapa
tidak menggunakannya untuk memarkir troli Anda? Kombinasi ini juga dapat berfungsi
sebagai tempat penyimpanan deterjen dan ruang di bawah rangka terbuka untuk
mesin cuci Anda. Kombinasi ini juga termasuk rak putar ENHET yang memberi Anda
akses cepat dan mudah ke barang-barang kecil seperti botol sampo ekstra Anda. Anda
dapat dengan mudah menambahkan lebih banyak aksesori ENHET.
Kombinasi ini dengan
Pintu putih
Pintu bingkai abu-abu
Pintu efek kayu oak
Pintu efek beton

32 cm
(12 ⅝")
¼")

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

75 cm (29 ½")

80 cm
(31 ½")

7
120 cm (4

30 cm
(11 ¾")

Rangka antrasit
Rp
394.011.91
1.299.900
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Rangka putih
Rp
394.011.86
6.877.000
Rp
994.011.88
7.720.000
Rp
594.011.90
7.675.000
Rp
194.011.87
8.125.000

Rangka antrasit
Rp
594.011.85
7.075.000
Rp
894.011.84
7.750.000
—
—
Rp
094.011.83
8.200.000

ENHET – semua bagian dan harga
Seri ENHET memudahkan untuk memulai dari awal
dengan solusi kamar mandi baru. Wedge dowel yang unik
memudahkan perakitan dan alat kelengkapannya hampir tidak
terlihat. Tampilannya Anda yang putuskan dengan memilih

bagian depan yang Anda suka dari seri ENHET. Pilih kaki untuk
melengkapi solusi Anda atau tidak menggunakan kaki untuk
tampilan yang lebih seragam dan lebih mudah dibersihkan.

Kabinet tertutup
ENHET Kabinet dinding dengan 2 rak. Kabinet dinding ini
memungkinkan Anda melihat dengan jelas apa yang Anda
simpan sehingga sangat cocok untuk botol dan stoples.
Sesuaikan dengan gaya Anda dengan pintu ENHET favorit
Anda. Kabinet dinding dengan 2 rak yang memanfaatkan
ruang dinding dengan baik dan memudahkan Anda untuk
menjangkau barang-barang yang sering Anda gunakan.

ENHET Kabinet dasar untuk wastafel dengan 2 laci.
Dengan kabinet ini Anda bisa menyimpan barang-barang
yang sering digunakan seperti kapas, sikat dan produk
kebersihan di laci atas, dan barang-barang lain seperti
handuk di laci bawah. Kabinet ini memiliki desain yang cerdas
dengan ruang untuk perpipaan di bagian belakang kabinet
tanpa mengorbankan ruang laci.

40×15×75 cm

40×40×60 cm
Putih

804.406.08

Rp

500.000

Abu-abu

204.406.06

Rp

104.406.35

Rp

Abu-abu

604.406.33

Rp

Putih

204.406.11

Rp

600.000

Abu-abu

604.406.09

Rp

504.406.38

Rp

Abu-abu

904.406.36

Rp

1.700.000

80×40×60 cm

80×15×75 cm

1.800.000

650.000

Putih

604.406.14

Rp

700.000

Abu-abu

004.406.12

Rp

Putih

704.406.42

Rp

Abu-abu

304.406.39

Rp

ENHET Kabinet dinding dengan 2 rak. Kabinet dinding ini
memungkinkan Anda melihat dengan jelas apa yang Anda
simpan sehingga sangat cocok untuk botol dan stoples.
Sesuaikan dengan gaya Anda dengan pintu ENHET favorit
Anda. Kabinet dinding dengan 2 rak ini menempatkan botol,
toples dan barang-barang yang sering digunakan di tempat
yang mudah dijangkau. Penyimpanan tertutup menciptakan
tampilan yang tenang dan lebih seragam pada ruangan Anda
daripada penyimpanan terbuka.

Kaki-kaki ini meningkatkan stabilitas kabinet dasar. Kaki setinggi 23,5 cm menempatkan
kabinet dasar pada ketinggian yang nyaman. Pilih antara putih atau Antrasit agar selaras dengan warna ENHET kabinet tertutup Anda. Kaki dapat disesuaikan dari 22-24,5
cm agar tetap stabil di lantai yang tidak rata.
ENHET Kaki untuk kabinet, 23.5 cm, 2 unit.

900.000

304.405.97

Rp

304.406.01

Rp

704.406.04

Rp

60×30×75 cm
1.000.000

80×30×75 cm
1.100.000

ENHET Kabinet tinggi dengan 4 rak. Kabinet tinggi
ini menyediakan penyimpanan yang lapang tanpa
menghabiskan ruang yang berharga. Kabinet tinggi dengan 4
rak ini menyediakan tempat penyimpanan yang cukup untuk
handuk dan deterjen tanpa memakan terlalu banyak ruang.
Sempurna untuk memanfaatkan ruang dinding dengan
sebaik-baiknya di ruang yang lebih kecil.
30×30×180 cm
1.200.000

Putih

804.406.32

Rp

Abu-abu

404.406.29

Rp

1.300.000

ENHET Kabinet dasar untuk wastafel dengan rak. Kabinet
dengan rak ini sangat pas di bawah wastafel. Hadir dengan
rak yang sempurna untuk menyembunyikan handuk dan
produk kebersihan yang sering terlihat berantakan. Anda
mendapatkan banyak ruang penyimpanan - dan ruang untuk
perpipaan di bagian belakang kabinet.
40×40×60 cm
1.000.000

Putih

504.406.00

Rp

Abu-abu

504.405.96

Rp

Putih

204.405.88

Rp

Abu-abu

804.405.85

Rp

Putih

204.405.93

Rp

Abu-abu

004.405.89

Rp

1.900.000

Kaki untuk kabinet tertutup

40×30×75 cm

Putih

1.600.000

550.000

Putih

Putih

1.600.000

60×40×60 cm

60×15×75 cm

Putih

1.500.000

450.000

Putih

1.100.000

60×40×60 cm
1.100.000
1.200.000

80×40×60 cm
1.300.000
1.400.000
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110.000

Putih

804.816.32

Rp

Antrasit

604.816.33

Rp

110.000

ENHET – semua bagian dan harga
ENHET Bagian depan untuk kabinet
tertutup
ENHET Pintu, putih.
Dengan pintu dan bagian depan laci berwarna putih, Anda
menciptakan tampilan yang bersih, cerah dan segar yang
dapat Anda sesuaikan dengan aksen di semua warna pelangi.
Mudah dinikmati dan selalu bergaya.

ENHET Pintu, bingkai abu-abu.
Dengan abu-abu sebagai warna dasar, Anda dapat
menciptakan tampilan yang tenang dan nyaman. Cocok jika
Anda ingin warna yang bisa menyatu dengan semua gaya modern atau klasik. Anda yang tentukan

Pintu

Pintu
125.000

30×60 cm

004.814.38

Rp

175.000

30×75 cm

604.814.59

Rp

175.000

40×60 cm

804.814.39

Rp

300.000

40×75 cm

404.814.60

Rp

30×180 cm

204.814.37

Rp

40×30 cm

304.814.51

Rp

60×30 cm

904.814.53

Rp

80×30 cm

204.814.56

Rp

30×60 cm

104.813.29

Rp

40×60 cm

904.813.30

Rp

40×75 cm

704.813.31

Rp

30×180 cm

304.813.28

Rp

225.000
400.000
275.000
450.000
400.000

Bagian depan laci
225.000

40×30 cm

804.813.35

Rp

60×30 cm

404.813.37

Rp

80×30 cm

004.813.39

Rp

275.000
325.000
Bagian depan laci

ENHET Pintu, efek kayu oak.
Akal dan rasa menyatu dengan indah. Permukaan foil mudah
dibersihkan dan tahan terhadap kelembapan, goresan dan
benturan, sedangkan pola kayu menciptakan tampilan yang
hidup dan hangat.
225.000

30×60 cm

404.815.54

40×60 cm

104.815.55

Rp

40×75 cm

904.815.56

Rp

30×180 cm

604.815.53

Rp

375.000
425.000

ENHET Pintu, efek beton.
Ini adalah pilihan yang sempuran jika Anda ingin menciptakan
tampilan industrial modern yang terasa hangat dan
mengundang. Polanya menonjolkan tampilan beton dan
foilnya tahan lama dan mudah dirawat.

Pintu
Rp

325.000

275.000
275.000

Pintu

400.000

300.000

30×60 cm

804.815.90

Rp

40×60 cm

604.815.91

Rp

40×75 cm

404.815.92

Rp

30×180 cm

004.815.89

Rp

40×30 cm

504.815.96

Rp

60×30 cm

104.815.98

Rp

80×30 cm

504.816.00

Rp

350.000
350.000
475.000

Bagian depan laci
325.000

40×30 cm

104.815.60

Rp

60×30 cm

704.815.62

Rp

80×30 cm

304.815.64

Rp

Bagian depan laci

375.000
425.000

400.000
450.000
500.000

ENHET Pintu, cermin.
Ini adalah pilihan tepat untuk semua kabinet dinding ENHET
untuk menjadi kabinet cermin yang sempurna di atas
wastafel untuk memenuhi semua kebutuhan penyimpanan
sekaligus memastikan Anda tampil menawan setiap pagi.
Pintu
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350.000

30×75 cm

304.816.20

Rp

40×75 cm

104.816.21

Rp

400.000

ENHET – semua bagian dan harga
ENHET aksesori untuk rangka terbuka

Rangka terbuka

ENHET Sisipan rak gantung, 26×28×15 cm. Sisipan ini
menambahkan dimensi baru pada rangka terbuka ENHET
Anda. Ini membagi ruang penyimpanan dan memberi ruang
untuk lebih banyak barang dalam waktu singkat. Cukup
gantung sisipan rak ini di lekukan di sisi rangka terbuka - di
antara dua rak atau di bawah rangka dinding. Anda tidak
membutuhkan alat apa pun dan tidak perlu mengebor lubang
di dinding. Ini sempurna untuk handuk dan botol kecil.

ENHET Rangka dinding dengan rak – kedalaman 15 cm
40×15×75 cm
450.000

Putih

704.816.04

Rp

Antrasit

404.816.05

Rp

Putih

804.816.13

Rp

Antrasit

604.816.14

Rp

Merah-oranye

004.816.12

Rp

450.000

60×15×75 cm
550.000

Antrasit

550.000
550.000

504.817.75

99.900

Rp

900.000

ENHET Rak putar, 40×21 cm. Bosan kesulitan mencari
barang di kamar mandi? Anda dapat dengan mudah
mengatasinya dengan memasang rak putar yang praktis ini
di salah satu rangka terbuka di seri ENHET. Desain cerdasnya
memungkinkan Anda mengencangkan rak dengan cepat dan
mudah ke salah satu rangka terbuka dalam seri ENHET. Anda
dapat menemukan dan meraih barang yang Anda butuhkan
dengan memutar rak. Sempurna untuk dimiliki sebagai
tempat penyimpanan tambahan untuk botol cat kuku atau
peralatan cukur.

900.000

Antrasit

204.817.72

Rp

900.000

Merah-oranye

404.817.71

Rp

ENHET Rangka dinding dengan rak – kedalaman 30 cm.
40×30×75 cm
800.000

Putih

204.816.06

Rp

Antrasit

004.816.07

Rp

Putih

704.816.18

Rp

Antrasit

504.816.19

Rp

Merah-oranye

904.816.17

Rp

800.000

60×30×75 cm

ENHET Rangka tinggi dengan rak.
1.200.000

304.816.01

Rp

Antrasit

904.816.03

Rp

Putih

304.816.15

Rp

Antrasit

104.816.16

Rp

139.000

ENHET Pengait, 6×24 mm, 2 unit. Dengan pengait ini Anda
dapat dengan mudah menciptakan lebih banyak ruang di
ruang yang sama. Sihir? Tidak, Anda hanya menggantungnya
di lekukan di bawah rangka terbuka ENHET. Dan yang terbaik
dari semua itu - Anda tidak perlu mengebor. Anda dapat
menggantung pengait ini di lekukan di bawah rangka terbuka
ENHET - atau di rel gantungan ENHET yang dijual terpisah.
Dengan pengait ini, Anda mengubah ruang yang tidak terpakai menjadi ruang penyimpanan praktis. Sempurna untuk
handuk besar hingga kecil di kamar mandi. Lengkapi dengan
wadah SKATTÅN untuk menampung/menyimpan bendabenda seperti kuas makeup.

30×30×180 cm
Putih

139.000

1.200.000

60×30×180 cm
1.400.000
1.400.000

ENHET Rangka dasar dengan rak.

Putih

804.817.74

Rp

40×40×60 cm

Antrasit

004.817.73

Rp

1.000.000

Putih

804.816.08

Rp

Antrasit

604.816.09

Rp

Putih

904.816.22

Rp

Antrasit

704.816.23

Rp

60×40×60 cm
1.100.000
1.100.000

ENHET Rangka dasar untuk wastafel.
60×40×60 cm

37 cm

1.100.000

204.816.25

Rp

Antrasit

004.816.26

Rp

Merah/oranye

504.816.24

Rp

1.100.000
1.100.000

Rp

604.815.67

Rp

Merah/oranye

004.815.51

Rp

110.000

599.000

604.073.65

Rp

604.657.46

Rp

Putih

904.657.35

Rp

Rp

Putih

604.817.70

Rp

Antrasit

804.817.69

Rp

69.900
79.900
79.900

24.900

Rp

TAVELÅN Baki, 2 unit. Dengan baki dekoratif ini, Anda
dapat menciptakan ruang, bahkan di ruang kecil. Jika
Anda menumpuknya, baki tidak akan memakan banyak
ruang. Sangat cocok untuk rangka terbuka dinding ENHET
(kedalaman 15 atau 30 cm), tetapi tentu saja Anda dapat
menggunakannya di mana pun Anda mau. Mungkin di atas
meja, rak, di kabinet atau laci? Dekoratif, praktis dan mudah
dipindahkan jika Anda perlu menggunakannya di tempat lain.
Bakinya terbuat dari bambu - bahan alami yang tahan lama
dan tumbuh cepat yang dapat menahan kelembapan serta
percikan air.

NISSAFORS troli, 50.5×30×83 cm.
Merah-oranye

Rp

204.817.67

104.817.77

110.000

Hitam

004.817.68

Antrasit

SKATTÅN Wadah, 12×34 cm. Alih-alih menyimpan barang
di laci, Anda dapat menyimpan semua mulai dari kuas rias
dan sikat gigi hingga aksesori masih dalam jangkauan Anda.
Mudah digantung pada pengait di sisi, atau di bawah, pada
rangka terbuka ENHET. Ubah ruang di bawah rangka terbuka
ENHET menjadi ruang penyimpanan praktis sehingga Anda
dapat mengambil barang dengan mudah. Dengan menyimpan barang-barang kecil di wadah, akan lebih mudah untuk
mengatur barang-barang di atas meja di kamar mandi.

110.000

804.815.66

Antrasit

69.900

Putih
57 cm

ENHET Kaki untuk rangka terbuka, 23.5 cm, 2 unit. Kaki-kaki
ini menambahkan detail pada detail desain pada rangka
dasar terbuka dan menciptakan kesan lapang. Kaki ini
untuk digunakan pada ENHET rangka dasar terbuka dengan
kedalaman 40 dan 60 cm dan tinggi 60 cm. Kaki setinggi 23,5
cm menempatkan rangka dasar pada ketinggian kerja yang
nyaman. Pilih warna yang Anda sukai agar selaras dengan
rangka dasar Anda serta untuk menambahkan detail pada
desain ruangan Anda. Kaki dapat disesuaikan dari 22-24,5 cm
agar tetap stabil pada lantai yang tidak rata.
Putih

19.900

ENHET Rel untuk gantungan. Dengan rel ini, Anda dapat
memanfaatkan setiap inci di bawah rangka terbuka ENHET
untuk dijadikan penyimpanan. Dalam waktu singkat,
Anda dapat menggantung pengait dan wadah - tanpa
menggunakan alat atau bor. Pilih warna yang cocok dengan
perabot Anda yang lain atau tambahkan aksen warna.
Dengan pengait ENHET dan wadah SKATTÅN di rel, Anda
dapat menciptakan banyak ruang untuk segala hal mulai dari
sikat gigi hingga perhiasan.

1.000.000

Putih

19.900

599.000
599.000

304.817.76

15

179.000

Rp

Kenop and gagang untuk ENHET – semua bagian dan
harga
GUBBARP kenop dan gagang dari plastik berwarna putih ini
memiliki tampilan sederhana dan modern yang mudah dipasangkan dengan pintu dan bagian depan laci yang berbeda.

ENERYDA Kenop dan gagang hadir dalam berbagai bentuk
dan warna - semuanya dengan karakter tradisional. Pilih
antara warna krom, kuningan, dan hitam.

GUBBARP Kenop, 2 unit.

ENERYDA Kenop, 2 unit.

21 mm
Putih

20 mm
9.000

75.000

Hitam

003.475.29

Rp

GUBBARP Gagang, 2 unit.

Warna kuningan

403.475.32

Rp

116 mm

Dilapisi krom

303.475.37

Rp

Hitam

803.475.30

Rp

Warna kuningan

203.475.33

Rp

Dilapisi krom

703.475.35

Rp

Hitam

603.475.31

Rp

Warna kuningan

003.475.34

Rp

Dilapisi krom

503.475.36

Rp

Hitam

103.475.24

Rp

Warna kuningan

603.475.26

Rp

Dilapisi krom

203.475.28

Rp

Hitam

303.475.23

Rp

Warna kuningan

803.475.25

Rp

Dilapisi krom

403.475.27

Rp

Putih

303.364.35

603.364.34

Rp

10.000

75.000
75.000

27 mm

Rp

BILLSBRO gagang memiliki garis-garis rapi yang menciptakan
tampilan modern minimalis.

100.000
100.000
100.000

ENERYDA Kenop, 2 unit.

BILLSBRO Gagang, 2 unit.

35 mm

40 mm
75.000

Putih

403.343.13

Rp

Warna baja tahan karat

303.236.16

Rp

Putih

703.343.02

Rp

Warna baja tahan karat

903.236.18

Rp

Putih

803.343.11

Rp

Warna baja tahan karat

703.236.19

Rp

Putih

703.343.16

Rp

Warna baja tahan karat

503.236.20

Rp

Putih

303.343.18

Rp

Warna baja tahan karat

303.236.21

Rp

75.000

120 mm

150.000
150.000
150.000

ENERYDA gagang cup, 2 unit.

100.000

89 mm

100.000

320 mm
150.000
150.000

185.000
185.000
185.000

ENERYDA gagang, 2 unit.

520 mm

112 mm

200.000
200.000

720 mm
250.000
250.000

150.000
150.000
150.000

HACKÅS Kenop dan gagang halus saat disentuh dan mudah
digenggam, sekaligus memberikan tampilan modern pada
rumah Anda.

BAGGANÄS Kenop dan gagang memiliki garis-garis bersih
yang menciptakan tampilan modern. Tersedia dalam warna
hitam, kuningan dan baja tahan karat, sehingga Anda dapat
memilih tampilan yang paling sesuai dengan selera dan
rumah Anda.

HACKÅS Kenop, 2 unit.
15 mm
Antrasit

100.000

503.424.83

Rp

903.424.81

Rp

703.424.82

Rp

HACKÅS Gagang, 2 unit.

BAGGANÄS Kenop Hitam 2 unit.

100 mm

20 mm

150.000

75.000

Antrasit

75.000

300 mm

75.000

Antrasit

75.000

HISHULT Kenop dan gagang dibuat dengan porselen berwarna putih berbentuk bulat lembut yang memberikan daya
cengkeram yang baik dan menambah pesona rustic pada
rumah Anda.

Hitam

203.384.30

Rp

Warna kuningan

903.384.36

Rp

Baja tahan karat

603.384.33

Rp

Hitam

003.384.31

Rp

Warna kuningan

703.384.37

Rp

Baja tahan karat

403.384.34

Rp

200.000

BAGGANÄS Kenop, 2 unit.
21 mm
75.000
75.000

BAGGANÄS Gagang, 2 unit.

HISHULT Kenop, porselen, 2 unit.

143 mm

23 mm

120.000

Hitam

703.384.23

Rp

Warna kuningan

803.384.27

Rp

Baja tahan karat

203.384.25

Rp

Hitam

503.384.24

Rp

Warna kuningan

603.384.28

Rp

Baja tahan karat

003.384.26

Rp

Putih

120.000

90.000

002.731.42

Rp

202.700.67

Rp

30 mm

120.000

Putih

335 mm
185.000

100.000

HISHULT Gagang, porselen, 2 unit.

185.000

140 mm

185.000

Putih

16

402.700.66

140.000

Rp

Wastafel untuk ENHET
Wastafel keramik disukai karena bentuknya yang lembut dan
permukaannya yang tahan lama. Karena kami memproduksinya
dengan hati-hati dari bahan terbaik, kami dengan bangga
menawarkan jaminan 10 tahun untuk semuanya.
TVÄLLEN wastafel 1 bak, keramik.
900.000

44×43×5 cm

104.816.35

Rp

64×43×5 cm

904.816.36

Rp

84×43×5 cm

704.816.37

Rp

950.000
1.000.000

Keran untuk ENHET
Semua keran mixer kami menghemat air dan energi, karena
dilengkapi dengan mekanisme yang mengurangi aliran air
namun tetap menjaga tekanan.

BROGRUND Keran mixer, dengan saringan.
Dilapisi kuningan krom

403.430.82

SALJEN Keran mixer, tanpa saringan.
995.000

Plastik ABS

Rp

ENSEN Keran mixer, dengan saringan.
Dilapisi kuningan krom

802.813.79

604.003.35

345.000

Rp

GLYPEN Keran mixer, dengan saringan.
995.000

Dilapisi kuningan krom

Rp

PILKÅN Keran mixer, dengan saringan.
Dilapisi kuningan krom

004.003.19

795.000

Rp

17

004.423.76

995.000

Rp

Layanan
Kami menawarkan berbagai layanan untuk membantu Anda dalam segala hal mulai
dari memasang hingga mengantarkan produk Anda ke rumah. Tentu saja, semakin
banyak Anda mengerjakan sendiri, semakin rendah harganya. Dan semakin banyak
yang kami lakukan untuk Anda, semakin Anda bisa duduk dan rileks!

Layanan pengantaran
Tambahkan layanan pengantaran kami
ke total biaya Anda terlepas dari apakah
Anda berbelanja online atau di toko.
Kami dapat mengirimkan pada hari
yang sama/hari berikutnya di dalam
area pengiriman toko. Dan, kami tidak
hanya berhenti di depan pintu rumah
Anda, tapi kami juga mengantarkannya
ke ruangan Anda yang Anda inginkan

Layanan pemasangan
Kami memasang perabot IKEA Anda
di rumah dengan mengikuti petunjuk
pemasangan. Layanan pemasangan
mencakup garansi 30 hari gratis untuk
pengerjaan, dan pembuangan semua
kemasan dengan cara yang ramah
lingkungan.

Harga mulai dari Rp169.000

Harga mulai dari Rp299.000

Anda bebas berubah pikiran
Anda memiliki 30 hari untuk mengembalikan pembelian Anda. Simpan tanda
terima Anda untuk memudahkan
pengembalian. Anda bebas berubah
pikiran. Kembalikan barang yang tidak
terpakai dalam kemasan aslinya dalam
30 hari bersama dengan bukti pembelian untuk pengembalian dana penuh.

Panduan
Nikmati panduan cepat dan mudah dalam perjalanan menuju dapur IKEA baru Anda. Di
bawah ini Anda menemukan brosur dan alat yang akan membantu Anda dalam setiap
langkah perjalanan. Semua bahan tersedia di toko IKEA di sekitar tempat tinggal Anda
atau online di IKEA.co.id.

Bathroom brochure

ENHET Panduan instalasi kamar mandi

Brosur yang penuh dengan gambar kamar mandi yang
inspiratif dalam semua gaya dan ukuran. Di sini Anda akan
menemukan semuanya mulai dari kamar mandi berukuran
penuh hingga semua tambahan kecil yang membuat kehidupan
sehari-hari di kamar mandi lebih mudah dan lebih menyenangkan.

Panduan pemasangan kamar mandi ENHET kami memberikan
Anda arahan dan langkah-langkah untuk memasang kamar
mandi Anda sendiri. Ingatlah, Anda dapat melakukan semuanya
sendiri, namun kami bisa membantu.

IKEA.co.id

IKEA Home Planner

Di halaman web kami, Anda akan menemukan banyak inspirasi
dan ide untuk mendapatkan hasil maksimal dari kamar mandi
ENHET Anda, baik kamar mandi baru maupun lama yang ingin
Anda perbarui. Selain itu, di sini Anda akan menemukan semua
produk yang dapat Anda bayangkan untuk menyesuaikan dan
menciptakan kamar mandi impian Anda.

Ciptakan kamar mandi ENHET Anda dengan detail dalam
lingkungan 3D di mana Anda akan mendapatkan harga untuk
setiap unit dan kamar mandi lengkap. Anda dapat mencetak
gambar dan daftar produk di rumah, atau menyimpannya di
situs web IKEA. Di toko IKEA, Anda dapat mendiskusikan desain
Anda dengan salah satu bathroom ahli kami untuk saran dan
dukungan lebih lanjut. Pelajari lebih lanjut di IKEA.co.id. Nikmati
panduan cepat dan mudah dalam perjalanan menciptakan
kamar mandi IKEA Anda yang baru. Di bawah ini, Anda
menemukan brosur dan alat yang akan membantu Anda dalam
setiap langkah perjalanan. Semua bahan tersedia di toko IKEA
lokal Anda atau online di IKEA.co.id.

Belanja di IKEA

IKEA online:
Untuk informasi lebih lanjut tentang
Belanja di IKEA kunjungi IKEA.co.id.
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