Panduan pembelian

KUNGSFORS
Seri

Penyimpanan cerdas yang melancarkan aktivitas di dapur
Seri KUNGSFORS menghadirkan penyimpanan terbuka di dinding untuk perkakas dapur,
bumbu, dan resep masakan sehingga mudah terlihat. Perkakas dapur yang tertata rapi
memberikan ruang lebih dan memperlancar aktivitas di dapur, sehingga memasak pun
jadi lebih mudah. Seri ini terinspirasi oleh dapur-dapur restoran dan diterapkan ke dapur
rumahan, baik yang berukuran kecil maupun besar. Beragam bagian pun dirancang
untuk dikombinasikan dengan berbagai cara - untuk memenuhi kebutuhan yang
berbeda-beda.

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.

Pindai untuk selengkapnya

INFORMASI TAMBAHAN

INFORMASI TAMBAHAN
Anda dapat merangkai KUNGSFORS, dengan beragam
bagian dan fiturnya, sebagai sebuah sistem dalam suatu
kombinasi, atau menempelkannya ke dinding secara terpisah
- jangan lupa, selalu gunakan dudukan yang disertakan
dalam pembelian. Jika ingin merakit KUNGSFORS sebagai
sebuah sistem, pasanglah rel suspensi dengan memasukkan
sekrup ke lubangnya, lalu tinggal pasang bagian yang Anda
inginkan, misalnya rak, rel, atau rak pisau. Anda pun dapat
menyesuaikan posisi bagian-bagian tersebut di rel suspensi
kapan pun Anda mau, tanpa harus membuat lubang tambahan
di dinding.

PERAWATAN
Bagian-bagian KUNGSFORS terbuat dari baja tahan karat, dan
ada pula rak dari kayu ash. Anda dapat menyeka semua bagian
dengan kain yang sedikit dibasahi dengan cairan pembersih
lembut, kemudian mengeringkannya dengan kain kering.
Ingat, selalu seka permukaan baja tahan karat dengan arah
membujur. Hindari penggunaan abu gosok, sabut kawat,
dan benda-benda keras atau tajam karena dapat menggores
permukaan baja tahan karat.
PENGAMANAN
Tipe perangkat pemasangan berbeda-beda, tergantung pada
material dindingnya. Gunakan perangkat pemasangan yang
sesuai dengan dinding rumah Anda, dijual terpisah.

CARA MERAKIT
Anda dapat menggunakan beragam bagian KUNGSFORS
secara terpisah atau mengombinasikannya menjadi sebuah
sistem tempel dinding dengan bantuan rel suspensi. Di bawah
ini adalah berbagai cara menggunakan KUNGSFORS.

KUNGSFORS tanpa rel suspensi
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Jika menginginkan solusi yang fleksibel, Anda dapat langsung
menempelkan item-item KUNGSFORS secara terpisah dan
melengkapi dinding Anda sesuai keinginan.

KUNGSFORS dengan rel suspensi
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Untuk merakit KUNGSFORS sebagai sebuah sistem, Anda
butuh setidaknya dua rel suspensi yang ditempel ke dinding.
Kemudian, pilih bagian-bagian yang diinginkan untuk membuat
solusi penyimpanan pribadi. Pasangkan semua bagian ke rel
suspensi,

lalu sesuaikan tingginya dan ganti atau tambahkan bagian lain
kapan pun Anda mau, tanpa perlu membuat lubang tambahan.
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KOMBINASI
Ukuran keseluruhan: Lebar x Kedalaman x Tinggi.

Kombinasi yang kami tampilkan di sini merupakan saran
perakitan KUNGSFORS sebagai sebuah sistem berdasarkan
berbagai kebutuhan. Untuk membuat solusi sendiri, lihat
halaman 4 untuk semua bagiannya.

KUNGSFORS rel suspensi dengan rak/rel/pengering piring.
Kombinasi kecil yang membuat hidup Anda di
wastafel lebih mudah. Gunakan rak atas untuk menyimpan,
dan rel untuk menggantung sikat piring atau barang lain yang
Anda butuhkan. Pengering piring memiliki baki bawah untuk
menampung air yang dapat dilepas sehingga melindungi meja
dapur Anda. Saat Anda tidak membutuhkan pengering piring,
cukup lipat pin dan gunakan sebagai rak biasa.
Ukuran keseluruhan L64×K32×T80
Harga total Rp1.555.900 (892.543.24)
Bagian yang termasuk dalam
kombinasi ini
KUNGSFORS rel suspensi, 80 cm, baja tahan karat

503.348.69

2 unit

KUNGSFORS rak, 60 cm, kayu ash veneer

703.712.24

1 unit

KUNGSFORS pengering piring

203.712.26

1 unit

KUNGSFORS rel, 56 cm, baja tahan karat

703.349.34

1 unit

KUNGSFORS rel suspensi dengan rak/rak pisau magnet.
Kombinasi ini terdiri dari tiga rak berbahan kayu ash yang
dapat membantu Anda menyimpan barang-barang yang
diperlukan, dengan tetap menggunakan campuran bahan yang
dapat merasakan panas dan dingin di dapur. Rak pisau magnet
mempermudah Anda mencari dan menjangkau semua jenis
pisau Anda saat memasak.
Ukuran keseluruhan: L64×K32×T80 cm
Total harga Rp1.834.000 (592.543.30)
Bagian yang termasuk dalam kombinasi
ini
KUNGSFORS rel suspensi, 80 cm, baja tahan karat

503.348.69

2 unit

KUNGSFORS rak, 60 cm, kayu ash

703.712.24

3 unit

KUNGSFORS rak pisau magnet, baja tahan karat

103.349.27

1 unit

KUNGSFORS rel suspensi dengan rak/kisi dinding. Kombinasi
baja tahan karat terdiri dari dua rak yang memungkinkan Anda
melihat barang di atas rak dari bawah. Pada kisi dinding, Anda
dapat memperluas ruang penyimpanan dengan menggantung
berbagai peralatan menggunakan kait S atau wadah yang
tersedia dalam seri ini.
Ukuran keseluruhan: L64×K32×T80 cm
Total harga Rp1.595.000 (992.543.33)
Bagian yang termasuk dalam kombinasi
ini
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KUNGSFORS rel suspensi, 80 cm, baja tahan karat

503.348.69

2 unit

KUNGSFORS rak, 60 cm, baja tahan karat

403.349.35

2 unit

KUNGSFORS kisi dinding, baja tahan karat

503.349.30

1 unit

KOMBINASI
Ukuran keseluruhan: Lebar x Kedalaman x Tinggi.

KUNGSFORS rel suspensi dengan rak/rak pisau magnet/
kisi-kisi dinding/rak kayu ash veneer . Kombinasi praktis dan
mudah digunakan yang membuat memasak lebih mudah. Anda
dapat menyimpan panci dan wajan di rak baja tahan karat,
menggantung peralatan dapur dan apa pun yang Anda butuhkan di kisi-kisi dinding dan
menyimpan pisau di rak pisau magnet. Benda yang jarang digunakan bisa diletakkan di rak kayu ash veneer paling atas.
Ukuran keseluruhan: L124×K32×T102 cm
Harga total Rp2.851.000 (192.848.81)
Bagian yang termasuk dalam
kombinasi ini
KUNGSFORS rel suspensi, 80 cm baja tahan karat

503.348.69

3 unit

KUNGSFORS rak, 60 cm, kayu ash veneer

703.712.24

2 unit

KUNGSFORS rak pisau magnet, baja tahan karat

103.349.27

1 unit

KUNGSFORS rak, 60 cm, baja tahan karat

403.349.35

2 unit

KUNGSFORS kisi-kisi dinding, baja tahan karat

503.349.30

1 unit

KUNGSFORS rel suspensi/rak/pengering piring/kisi-kisi
dinding. Kombinasi praktis yang membuat memasak dan mencuci menjadi lebih mudah. Simpan panci dan
wajan di rak baja tahan karat, gantung peralatan dapur dan apa
pun yang Anda butuhkan di kisi-kisi dinding. Pengering piring
memiliki baki yang dapat dilepas bawahnya untuk menampung
air berlebih sehingga melindungi meja dapur Anda. Saat Anda
tidak membutuhkan, cukup lipat pin dan gunakan sebagai rak
biasa. Benda-benda yang jarang digunakan bisa diletakkan di
rak kayu ash veneer paling atas.
Ukuran keseluruhan: L124×K32×T102 cm.
Harga total Rp3.251.000 (292.543.36)
Bagian yang termasuk dalam kombinasi
ini
KUNGSFORS rel suspensi, 80 cm baja tahan karat

503.348.69

3 unit

KUNGSFORS rak, 60 cm, kayu ash veneer

703.712.24

2 unit

KUNGSFORS pengering piring

203.712.26

1 unit

KUNGSFORS rak, 60 cm, baja tahan karat

403.349.35

2 unit

KUNGSFORS kisi-kisi dinding, baja tahan karat

503.349.30

1 unit

KUNGSFORS rel suspensi dengan rak/rel/kisi-kisi dinding/
rak kayu ash veneer . Pasang kombinasi ini di dinding di atas
meja dapur dan simpan semua yang Anda butuhkan saat memasak. Anda bisa meletakkan piring dan gelas di rak kayu ash
veneer , lalu panci dan wajan di rak baja tahan karat. Gunakan
rel untuk menggantung peralatan dapur Anda. Wadah
KUNGSFORS, dijual terpisah, sangat cocok untuk kisi-kisi dinding - ideal untuk menyimpan rempah seperti herba segar.
Ukuran keseluruhan: L184×K32×T80 cm
Harga total Rp4.486.800(992.848.82)
Bagian yang termasuk dalam kombinasi
ini
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KUNGSFORS rel suspensi, 80 cm, baja tahan karat

503.348.69

4 unit

KUNGSFORS rak, 60 cm, kayu ash veneer

703.712.24

3 unit

KUNGSFORS rak, 60 cm, baja tahan karat

403.349.35

5 unit

KUNGSFORS kisi-kisi dinding, baja tahan karat

503.349.30

1 unit

KUNGSFORS rel, 56 cm, baja tahan karat

703.349.34

2 unit

KOMBINASI
Ukuran keseluruhan: Lebar x Kedalaman x Tinggi.

KUNGSFORS rel suspensi/rak/pengering piring/rel/kisi-kisi
dinding. Kombinasi yang menyimpan semua yang Anda butuhkan di dapur - baik saat memasak maupun mencuci. Anda bisa
meletakkan piring dan gelas di rak kayu ash veneer , lalu panci
dan wajan di rak baja tahan karat. Pengering piring memiliki
baki di bawahnya yang menampung air berlebih sehingga
melindungi meja dapur Anda. Saat Anda tidak dibutuhkan,
cukup lipat pin dan gunakan sebagai rak.
Ukuran keseluruhan: L184×K32×T80 cm
Harga total Rp4.786.800 (692.543.39)
Bagian yang termasuk dalam kombinasi
ini
KUNGSFORS rel suspensi, 80 cm, baja tahan karat

503.348.69

4 unit

KUNGSFORS rak, 60 cm, kayu ash veneer

703.712.24

3 unit

KUNGSFORS rak, 60 cm, baja tahan karat

403.349.35

4 unit

KUNGSFORS kisi-kisi dinding, baja tahan karat

503.349.30

1 unit

KUNGSFORS pengering piring

203.712.26

1 unit

KUNGSFORS rel, 56 cm, baja tahan karat

703.349.34

2 unit

KUNGSFORS rel suspensi dengan rak/kisi dinding. Solusi
dinding lengkap berbahan kayu ash dan baja tahan karat
ini diciptakan untuk memberikan ruang penyimpanan yang
leluasa agar Anda dapat menyimpan, misalnya, peralatan
masak dan peralatan makan di tempat yang sama, dengan
tetap menggunakan campuran bahan yang dapat merasakan
panas maupun dingin.
Ukuran keseluruhan: L184×K32×T160 cm
Total harga Rp8.654.000 (092.543.42)
Bagian yang termasuk dalam kombinasi
ini
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KUNGSFORS rel suspensi, 80 cm, baja tahan karat

503.348.69

8 unit

KUNGSFORS rak, 60 cm, baja tahan karat

403.349.35

9 unit

KUNGSFORS kisi dinding, baja tahan karat

503.349.30

3 unit

KUNGSFORS rak, 60 cm, kayu ash

703.712.24

6 unit

SEMUA BAGIAN DAN HARGA
Semua bagian dapat digunakan dalam sistem di antara rel suspensi atau digunakan sebagai bagian-bagian terpisah.

KUNGSFORS rel, baja tahan karat.
L40 cm

504.425.00

Rp

L56 cm

703.349.34

Rp

59.900

KUNGSFORS kait, baja tahan karat, 3 unit.

79.900

503.796.93

503.349.30

399.000

49.900

KUNGSFORS wadah, baja tahan karat. Ø12,0×T26,5 cm.

KUNGSFORS kisi-kisi dinding, baja tahan karat.
L56×T26.5 cm.
Rp

Rp

303.349.26

Rp

149.000

KUNGSFORS wadah, baja tahan karat. L24×K12×T26,5 cm.

KUNGSFORS rak, L60×K30 cm.
Kayu ash

703.712.24

Rp

379.000

Bambu

804.017.82

Rp

379.000

303.349.31

Rp

349.000

KUNGSFORS rak, baja tahan karat, L60×K30 cm.
403.349.35

Rp

KUNGSFORS stand tablet, baja tahan karat,
L26×K13×T12 cm.

399.000

103.349.32

KUNGSFORS pengering piring, baja tahan karat.
L60×K30×T10 cm.
203.712.26

Rp

Rp

149.000

699.000
KUNGSFORS klip magnet, baja tahan karat, 3 unit.
903.349.28

Rp

49.900

Rp

99.900

49.900

KUNGSFORS rel suspensi, baja tahan karat, L80 cm.
503.348.69

Rp

199.000
KUNGSFORS tas jaring, alami, set isi 2.
703.728.36

KUNGSFORS rak pisau magnet, baja tahan karat, L56 cm.
103.349.27

Rp

KUNGSFORS tas jaring, alami, set isi 1.

299.000

KUNGSFORS pengait s, baja tahan karat, 5 unit.
703.349.29

Rp

29.900

Hitam

505.083.98

Rp

Biru

305.083.99

Rp

49.900

Merah muda

705.083.97

Rp

49.900

KUNGSFORS troli dapur, baja tahan karat, L60×K40×T90
cm.
903.349.33
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Rp

2.499.000
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