Panduan
pemasangan
kamar mandi
ENHET baru

Petunjuk
pemasangan
kamar mandi
ENHET

Panduan langkah demi langkah untuk
memasang kamar mandi baru Anda
Brosur ini adalah panduan Anda untuk
mempersiapkan dan memasang kamar mandi baru
Anda sendiri. Di dalamnya Anda akan menemukan
kiat dan ide, langkah jelas untuk diikuti, dan alat yang
Anda perlukan. Gunakan panduan ini bersama dengan
instruksi perakitan Anda untuk memastikan kamar
mandi Anda dipasang dengan cara yang benar.
Kami bisa membantu Anda
Perabot kamar mandi kami dirancang sesederhana
mungkin agar Anda dapat merakit dan memasangnya
sendiri, tetapi beberapa langkah mungkin sedikit
lebih rumit dan memerlukan keahlian khusus. Itulah
sebabnya kami menawarkan berbagai layanan untuk
membantu Anda selama ini. Mungkin Anda hanya
butuh sedikit bantuan, atau mungkin seseorang
yang melakukan seluruh pekerjaan untuk Anda. Kami
dengan senang hati mengumpulkan paket layanan
yang tepat untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut
tentang layanan ini, kunjungi situs web kami di
IKEA.co.id atau hubungi toko IKEA lokal Anda.
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Sebelum Anda mulai
Lihat brosur ini untuk mengetahui tahapan apa saja
yang termasuk dalam pemasangan kamar mandi baru
Anda dan mengatur alat apa yang Anda perlukan.
Setelah perabot kamar mandi baru Anda sampai di
rumah, pastikan semua bagiannya ada. Cara yang baik
untuk melakukannya adalah dengan memeriksa paket
sesuai daftar pesanan. Sebaiknya bongkar perabot
kamar mandi lama Anda jika Anda yakin jika semua
bagian perabot baru tersedia. Singkirkan perabot
kamar mandi lama serta pastikan Anda mematikan
aliran listrik dan air dimatikan sebelum mulai
memasang.
Minta bantuan teknisi profesional
Sebaiknya hubungi teknisi yang berkualifikasi sebelum
memasang untuk mendiskusikan bantuan yang Anda
perlukan terkait pipa ledeng, ubin, dan listrik. Jika
Anda perlu mengubah lokasi suplai air atau listrik agar
sesuai dengan perabot kamar mandi baru Anda, minta
bantuan teknisi yang berkualifikasi untuk melakukan
pekerjaan yang aman dan profesional. Sehingga
rumah Anda tetap aman jika terjadi kesalahan
sekarang atau di masa depan.

Peralatan dan material

Berikut alat dan bahan yang Anda butuhkan:

Alat

Meteran tukang kayu
(atau pita pengukur)

Kunci pas

Obeng / bor listrik

Calking gun Sealant

Obeng pipih

Obeng kembang

Penggaris siku

Waterpass

Penusuk

Pensil

Mata bor berujung berlian

Kaca mata

Sealant silikon sanitasi

Selotip, untuk digunakan saat
menambahkan sealant silikon

Material

Jenis pengencang dan sekrup yang
tepat untuk dinding Anda
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Persiapkan dengan saksama
Membongkar kamar mandi lama
Matikan listrik dan suplai air sebelum Anda mulai.
Kemudian lepaskan semua saluran ke wastafel dan
sambungan ke peralatan. Harap berhati-hati saat
mematikan aliran listrik. Jika ragu, hubungi teknisi
listrik yang berkualifikasi.
Mengeluarkan semua perabot lama
Pakailah sarung tangan dan kacamata pengaman saat
mengeluarkan perabot kamar mandi lama. Mulailah
dari kabinet dasar lalu kabinet dinding. Jika kabinet
dasar menjadi penyangga wastafel, mulailah dari ini.
Jika wastafelnya direkatkan ke kabinet, Anda mungkin
memerlukan linggis untuk melepaskannya. Setelah
itu lepas laci, pintu, dan terakhir kabinetnya. Setelah
semua sudah terlepas, maka akan lebih mudah untuk
melepas kabinet dinding.
Pembuangan yang bertanggung jawab
Hubungi otoritas lokal di sekitar Anda tinggal untuk
mengetahui caranya membuang perabot kamar mandi
lama Anda dengan cara yang ramah lingkungan.

Periksa kembali pipa ledeng di
tempat yang Anda inginkan dan
sesuai dengan rencana tata letak
yang Anda buat.
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Siapkan ruangan
Ruangan sudah kosong, sekarang saatnya untuk
melapisi dinding, mengaplikasikan cat, mengganti
ubin, dan / atau memasang lantai baru. Perlu diingat
bahwa lantai baru lebih mudah dipasang pada tahap
ini, tetapi ingatlah untuk melindungi permukaan lantai
baru hingga kamar mandi jadi.
Sebelum Anda memasang kamar mandi baru, pastikan
ruangan sepenuhnya siap untuk pemasangan - ubin,
pipa, dan outlet listrik harus disiapkan sesuai dengan
rencana Anda. Anda mungkin memerlukan bantuan
teknisi profesional untuk membuatnya aman dan
terlindungi sesuai dengan peraturan perpipaan dan
kelistrikan setempat di tempat Anda tinggal.

Periksa dinding Anda. Dinding kamar mandi akan
menahan berat kabinet / rangka kamar mandi
sehingga Anda harus memastikan apakah dinding
Anda cocok untuk menyangga unit kamar mandi
yang berbeda. Perangkat pengencang untuk dinding
tidak disertakan karena bahan dinding yang berbeda
memerlukan jenis perangkat pengencang yang
berbeda pula. Gunakan perangkat pengencang yang
cocok untuk dinding di rumah Anda. Untuk saran
tentang perangkat pengencang yang sesuai, hubungi
toko bangunan di sekitar tempat tinggal Anda.

Cari titik tertinggi dari lantai dan menandainya. Ini
akan menjadi titik untuk mengukur ketinggian kerja
yang tepat untuk perabot kamar mandi.
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Menandai pengukuran kunci

Ada beberapa pengukuran penting yang perlu dipertimbangkan dan ditandai
di dinding untuk mengamankan posisi dan kesejajaran perabot kamar mandi
Anda. Ingatlah untuk mempertimbangkan ruang yang diperlukan agar
pintu dan laci terbuka dengan benar, pastikan tidak ada benturan dengan,
misalnya, radiator atau kusen jendela saat laci dan pintu dibuka.
Jika Anda ragu tentang kemampuan dinding untuk menopang beban berat,
sebaiknya tambahkan kaki.
Catatan: Pengukuran ini didasarkan pada ukuran sistem ENHET. Perabot ini
dapat diubah sesuai dengan preferensi pribadi Anda.

1. Garis dasar wastafel / kaki 235 mm2.
2. Garis atas kabinet wastafel 835 mm3.
3. Garis bawah kabinet dinding 1285 mm
4. Garis atas dinding / kabinet tinggi
2035 mm
5. Ingatlah untuk mengukur dari
titik tertinggi lantai (lihat langkah
sebelumnya).

5

Cek semuanya kembali
dan mulai merakit
Area kerja dan alur kerja
Sekarang Anda siap untuk mulai merakit kabinet Anda.
Namun pertama, persiapkan area tempat Anda akan
merakit kabinet dan pastikan Anda memiliki area
kerja yang aman dan cukup luas. Pilih area yang datar
untuk meletakkan bagian kabinet. Pastikan juga untuk
melindungi lantai.
Cek semua bagian
Periksa kembali untuk memastikan Anda memiliki semua bagian untuk kamar mandi Anda. Sortir paket ke
dalam kelompok agar Anda tidak salah bagian mana
yang termasuk dalam rakitan kabinet dan
bagian mana yang termasuk dalam wastafel, misalnya.
Periksa kembali apakah Anda memiliki semua alat
yang diperlukan dan sealant silikon.
Gunakan perangkat pemasangan yang benar
Plester, kayu atau beton? Karena ada banyak jenis
dinding yang berbeda, perangkat pemasangan tidak
disertakan dalam kemasan perabot Anda. Sebagian
besar toko perangkat keras atau toko perbaikan
rumah menyediakan perangkat pemasangan yang
sesuai dan dapat membantu Anda memilih jenis yang
tepat untuk dinding Anda.
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Rakit kabinet
Untuk alur kerja yang lancar, ada baiknya jika Anda
merakit semua rangka kabinet satu per satu dan
meletakkannya di suatu tempat sampai nanti siap
untuk dipasang.
Ikuti instruksi perakitan yang disertakan dan rakit
semua rangka kabinet. Biarkan dulu sebelum
memasang laci, rak, dan bagian depan.
Penting untuk memastikan bahwa dinding kamar
mandi Anda bisa menopang berat wastafel. Jika Anda
tidak yakin tentang kemampuan dinding untuk
menopang beban berat, sebaiknya tambahkan kaki
ENHET.
Ikuti instruksi perakitan kabinet dan/atau rangka Anda
untuk memastikan bahwa Anda menggunakan kaki
yang benar.

Memasang wastafel
Jangan terburu-buru dan minta bantuan selama tahap
proses ini. Serta, pastikan juga Anda memiliki semua
alat yang diperlukan, silikon dan perangkat
pemasangan di dekat Anda.

Catatan:
Perangkat pemasangan untuk dinding / lantai tidak
disertakan karena bahan dinding yang berbeda memerlukan jenis perangkat pemasangan yang berbeda
pula. Gunakan perangkat pemasangan yang sesuai
untuk dinding/lantai di rumah Anda. Untuk saran tentang sistem pemasangan yang sesuai, hubungi toko
bangunan di sekitar tempat tinggal Anda.

Temukan titik bor. Sejajarkan bagian bawah kabinet /
rangka dengan garis alas (235 mm) dan tahan untuk
menandai lubang bor di dinding. Lalu, lepaskan
kabinet / rangka dan bor pada posisi yang telah
ditandai.

Bor dan gunakan silikon. Bor lubang pemasangan
dan masukkan sekrup pemasangan pada titiktitik yang ditandai. Jangan kencangkan sekrup
sepenuhnya. Mata bor berujung berlian membantu
menghindari kerusakan ubin. Jika Anda belum
memilikinya, sebaiknya menempelkan selotip pada
ubin untuk mencegah bor tergelincir.

Sebelum Anda memasang sekrup, ingatlah untuk
mengisi lubang bor dengan silikon sanitasi. Saat
Anda memasang sekrup, ingatlah untuk tidak
mengencangkan sekrup sepenuhnya.

Pastikan Anda telah memperbaiki dudukan di bagian
belakang wastafel sesuai dengan instruksi perakitan.
Kemudian angkat kabinet ke sekrup pemasangan
dengan hati-hati.

Gunakan waterpass untuk memastikan wastafel
Anda rata. Mount memungkinkan beberapa
penyesuaian jika wastafel belum rata. Saat kabinet
rata, kencangkan sekrupnya.

Jika Anda membuat solusi dengan rangka
ditempatkan bersebelahan, pastikan untuk
menghubungkannya dengan penjepit yang
disertakan dengan rangka.
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Memasang kabinet/rangka dinding
dan tinggi
Jangan terburu-buru dan minta bantuan selama tahap
proses ini. Serta, pastikan juga Anda memiliki semua
alat yang diperlukan, silikon dan perangkat pemasangan di dekat Anda.
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Penting untuk memastikan bahwa dinding kamar
mandi Anda dapat menopang berat kabinet / rangka.
Jika dinding Anda tidak dapat menopang berat kabinet
/ rangka tinggi, Anda dapat menggunakan kaki ENHET
sebagai penyangga. Ikuti instruksi perakitan
kabinet dan / atau rangka Anda untuk memastikan
Anda menggunakan kaki yang benar.

Setelah Anda memasang wastafel, gambar garis
vertikal dari sisi kabinet wastafel.

Kemudian, pegang kabinet dinding dengan posisi
yang sejajar dengan garis dasar kabinet dinding
yang telah ditandai dan garis vertikal yang baru saja
Anda gambar. Setelah sejajar, tandai lubang untuk
fiksasi dinding.

Selanjutnya, ulangi proses pengeboran dan
penyegelan sebelum memasang sekrup (langkah 2
di halaman sebelumnya). Setelah Anda memasang
dan menyejajarkan kabinet dengan garis kabinet
dinding horizontal, kencangkan sekrupnya.

Jika Anda memiliki lebih dari satu kabinet, sejajarkan
dan sejajarkan kabinet kedua dengan yang pertama.
Setelah Anda memasang kabinet kedua, pasang
keduanya dengan sekrup yang disertakan.

Saat memasang kabinet atas, sejajarkan kabinet
atas dengan kabinet dinding yang berdekatan atau
garis kabinet atas yang telah ditandai sebelumnya.
Setelah Anda menandai lubang untuk fiksasi dinding,
ulangi proses mengebor, menyegel, dan memasang
kabinet atau rangka. Pastikan semua unit sejajar
sebelum Anda mengencangkan sekrup.

Jika Anda membuat solusi dengan rangka
ditempatkan bersebelahan, pastikan untuk
menghubungkannya dengan penjepit (pas) yang
disertakan.

Memasang wastafel,
water trap dan keran mixer
Sebelum Anda mulai memasang wastafel dan keran
mixer, pastikan sambungan air kompatibel (suplai air
dengan selang keran mixer.) Lalu, matikan katup air
utama.

Catatan:
Jika Anda berencana memasang wastafel tanpa meja
cuci tangan di bawahnya, lihat opsi pemasangan ini di
petunjuk perakitan wastafel.

Ingatlah bahwa pemasangan harus dilakukan sesuai
dengan konstruksi perumahan dan peraturan perpipaan tempat Anda tinggal. Jika ragu, hubungi teknisi
profesional.

Balikkan wastafel dan pasang perangkap air sesuai
dengan instruksi perakitan.

Kemudian, ikuti petunjuk perakitan keran mixer
untuk memasang keran mixer ke wastafel.
Kencangkan kedua mur yang memasang mixer ke
wastafel, sehingga Anda dapat menyesuaikan posisi
mixer setelah posisinya di atas wastafel.

Tambahkan sealant silikon sanitasi di tepi atas
sisi wastafel. Gunakan selotip sebelum Anda
mengaplikasikan silikon untuk menghindari noda
silikon.

Selanjutnya, letakkan wastafel di atasnya, lepaskan
selotipnya, dan biarkan mengering setidaknya
selama 3 jam. Anda kemudian dapat menambahkan
manik silikon di antara wastafel dan dinding.

Setelah silikon mengering, selesaikan pemasangan
perangkap air dan sambungkan semua selang keran
mixer sesuai dengan instruksi perakitan.

Anda sekarang dapat menghidupkan katup air
utama Anda. Keluarkan filter dari mixer air dan
biarkan air mengalir selama 5 menit. Periksa apakah
ada kebocoran di sekitar sambungan selang atau
perangkap air. Lalu kencangkan kembali filter ke
tempatnya.
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Memasang laci, pintu dan cermin, kenop,
gagang dan pencahayaan

Setelah Anda memutuskan posisi kenop dan / atau
gagang Anda, kami merekomendasikan agar Anda
menggunakan templat pengeboran FIXA untuk
proses yang lebih mudah dan hasil akhir yang lebih
baik, saat memasang kenop dan / atau gagang.

Jika mengebor lubang, gunakan sepotong kayu
untuk bertemu dengan bor saat menembus
permukaan untuk menghindari serpihan pada
tepinya.
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Selanjutnya, ikuti instruksi perakitan untuk
memasang pintu dan memasang laci. Setelah
pintu dan laci berada di posisinya, Anda dapat
menyesuaikan potensi ketidaksejajaran dengan
menyesuaikan engsel dan laci.

Saat memasang pencahayaan, ingatlah bahwa
semua sambungan listrik harus dikerjakan oleh
teknisi profesional.

Sentuhan akhir membuat
semua perbedaan
Kamar mandi impian Anda dimulai dengan
perencanaan yang matang. Mulai dari mempertimbangkan aktivitas dan kebutuhan Anda dan keluarga,
hingga menyiapkan kamar dan memasang perabot
kamar mandi. Tetapi untuk melengkapi solusi, Anda
mungkin ingin menyesuaikan dengan membuatnya
lebih fungsional dan selaras. Anda dapat
menambahkan aksesori, seperti rak putar ENHET atau
kait ENHET bersama dengan wadah SKATTÅN, yang
dapat dengan mudah dipasang ke rangka terbuka

ENHET Anda. IKEA juga menawarkan berbagai macam
tekstil kamar mandi warna-warni, aksesori kamar
mandi, dan pencahayaan untuk setiap selera dan gaya.
Tekstil membantu Anda melengkapi kamar mandi impian dengan menambahkan kelembutan dan keindahan yang sesuai untuk Anda dan keluarga.

11

Layanan
Layanan kami yang beragam memberi Anda kebebasan untuk memutuskan seberapa banyak yang ingin Anda lakukan sendiri dan seberapa
banyak Anda ingin kami lakukan untuk Anda.
Di bawah ini Anda akan menemukan semua layanan yang dapat kami
tawarkan, beserta biayanya.

Opsi pembiayaan
Kami memiliki banyak metode
pembayaran, termasuk kartu dan
uang tunai. Dan jika Anda
membutuhkan waktu lebih lama
untuk melunasi tagihan Anda, kami
dapat membantu Anda membagi
biayanya.

Pengukuran

Perencanaan

Pengantaran

Jika ingin memastikan gambar
ruangan Anda seakurat mungkin,
kami menyediakan layanan
pengukuran dan memeriksa
semuanya, mulai dari penempatan
jendela, pintu, stopkontak, hingga
bahan dan kondisi dinding.

Anda bisa meminta bantuan untuk
perencanaan kamar mandi baru
Anda dengan memesan janji temu
dengan salah satu ahli kami di IKEA.
Anda membawa hasil pengukuran
dan gambar atau gambar area,
kami akan membantu Anda dengan
inspirasi dan solusi fungsional,
mulai dari penempatan kabinet dan
peralatan, meja dan penyimpanan
hingga pencahayaan, wastafel, dan
wastafel.

Belanja di toko atau melalui online,
berapa pun nominal pembeliannya,
kami akan mengantarkannya ke
rumah atau tempat bisnis Anda.
Kami mengirimkan pada hari dan
waktu yang sesuai dengan jadwal
Anda.

Harga: Rp350.000

Harga mulai dari Rp169.000
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Pemindahan dan daur ulang

Perakitan

Pemasangan kamar mandi

Saat Anda membeli perabot kamar
mandi dengan layanan pengiriman
kami, kami akan dengan senang
hati memindahkan perabor kamar
mandi Anda yang lama dan didaur
ulang secara bertanggung jawab.

Terkadang menyenangkan untuk
meminta orang lain mengatur
perabot Anda. Kami dengan senang
hati melakukannya untuk Anda.
Sehingga Anda bisa memiliki lebih
banyak waktu untuk bersantai.

Jika Anda ingin semua berjalan
lancar - kami bisa memasang
kamar mandi baru Anda dari
awal. Kami mengerjakan semua
seperti memasang wastafel
dan keran mixer dan Anda bisa
merasa tenang jika pemasangan
listrik perlengkapan pencahayaan
dilakukan dengan benar. Kami juga
membawa kemasannya setelah
selesai.

Harga: Rp129.000

Harga mulai dari Rp199.000

Harga mulai dari Rp299.000

