PANDUAN PEMBELIAN

ÄPPLARÖ

Seri Perabot Ruang Tamu Luar Ruang

Pilihan tepat untuk aktivitas dan area luar ruang
Ingin punya kursi santai untuk berjemur di balkon? Meja untuk pesta kebun?
Tempat menyimpan alat berkebun dan bantal? ÄPPLARÖ adalah seri lengkap yang
menyediakan segala macam kebutuhan untuk melengkapi area luar ruang, baik
balkon kecil maupun taman luas. Unit kursi pendek, meja, kursi, bangku, bangku
penyimpanan, panel dinding, dan banyak lagi.
Bahan awet, kesan alami
Semua produk dalam seri ÄPPLARÖ terbuat dari kayu akasia solid dari sumber yang
kelestariannya terjaga atau kayu eukaliptus solid yang dicat putih. Kayu solid banyak
digunakan untuk perabot luar ruang karena kesan alami dan keawetannya. Setiap
produk ÄPPLARÖ sudah dipoles dengan beberapa lapis pewarna kayu atau cat untuk
melindungi kayunya dan memperpanjang umur kayu sebelum harus dipoles ulang.

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

KOMBINASI MEJA MAKAN

Ruang untuk lebih banyak tamu. Dengan meja lipat dan
kursi lipat memudahkan Anda untuk menciptakan ruang ekstra
untuk tamu makan malam tambahan.

Naungan yang nyaman. Lubang di tengah permukaan meja
menjaga payung tidak bergerak. Kursi berlengan dan bangku
dengan sandaran punggung dibuat sesuai dengan bentuk
punggung, sehingga Anda dapat duduk dan bersantai di bawah
naungan payung dalam waktu lama.
Kombinasi ini diwarnai cokelat (492.898.15) Rp9.859.000

Kombinasi ini diwarnai cokelat (793.254.59) Rp4.179.000
Daftar belanja:
ÄPPLARÖ meja lipat 34/83/131×70 cm, diwarnai cokelat

1 unit

1 unit

ÄPPLARÖ kursi, dapat dilipat, diwarnai cokelat

4 unit

4 unit

Daftar belanja:
ÄPPLARÖ meja 140×140 cm diwarnai cokelat

Hemat ruang. Kedua daun meja ini dapat dilipat untuk
menghemat ruang saat tidak digunakan, lalu dapat dibuka
kembali menjadi meja yang cukup besar. Lubang pada
permukaan meja berguna untuk menahan parasol Anda.
Kombinasi ini diwarnai cokelat (390.483.98) Rp6.479.000
Daftar belanja:
ÄPPLARÖ meja lipat 140/200/260×78 cm diwarnai cokelat

202.085.32

1 unit

ÄPPLARÖ kursi sandar, dapat dilipat, diwarnai cokelat

502.085.40

4 unit
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504.197.88

1 unit

ÄPPLARÖ kursi dengan sandaran tangan diwarnai cokelat 002.085.28

6 unit

ÄPPLARÖ bangku dengan sandaran punggung diwarnai
cokelat

1 unit

602.085.30

KOMBINASI SOFA SANTAI

Sofa sederhana. Cara termudah untuk menata sofa luar ruang.
Ukuran keseluruhan: L160×K80×T80 cm.
Kombinasi ini
dengan bantal KUDDARNA warna krem (393.037.13)
Rp
4.380.000

Satu, dua, atau tiga? Terdiri dari tiga unit tempat duduk, sofa
ini sangat lega jika Anda ingin tidur siang, dan ada cukup ruang
untuk duduk-duduk sembari mengobrol bersama kawan.
Ukuran keseluruhan: L223×K80×T80 cm.
Kombinasi ini
dengan bantal KUDDARNA warna krem (993.037.48)
Rp
6.075.000

Daftar belanja:
ÄPPLARÖ kursi sudut, diwarnai cokelat

302.051.80

2 unit

KUDDARNA bantal dudukan 62×62 cm

204.111.09

2 unit

Daftar belanja:

KUDDARNA bantal punggung 62×44 cm

204.110.48

4 unit

ÄPPLARÖ kursi sudut, diwarnai cokelat

302.051.80

2 unit

ÄPPLARÖ kursi satu dudukan, diwarnai cokelat

402.051.89

1 unit

KUDDARNA bantal dudukan 62×62 cm

204.111.09

3 unit

KUDDARNA bantal punggung 62×44 cm

204.110.48

5 unit

Pojok santai. Pengaturan tempat duduk rendah ini akan
memaksimalkan area luar ruang, memberikan kelegaan untuk
duduk-duduk sambil membaca buku atau bersantai. Ukuran
keseluruhan: K80×T80 cm.
Lebar: kanan 223 cm, kiri 143 cm.
Kombinasi ini
dengan bantal KUDDARNA warna krem (993.038.28)
Rp
7.770.000

Punya kaki jenjang? Jika sofa terlalu pendek, rangkailah
tempat duduk yang pas untuk menyelonjorkan kaki jenjang
Anda. Ukuran keseluruhan: K80×T80 cm.
Lebar: kanan 223 cm, kiri 143 cm.
Kombinasi ini
dengan bantal KUDDARNA warna krem (393.037.70)
Rp
7.075.000
Daftar belanja:
ÄPPLARÖ kursi sudut, diwarnai cokelat

302.051.80

2 unit

Daftar belanja:

ÄPPLARÖ kursi satu dudukan, diwarnai cokelat

402.051.89

1 unit

ÄPPLARÖ kursi sudut, diwarnai cokelat

302.051.80

2 unit

ÄPPLARÖ meja/bangku 63×63 cm diwarnai cokelat

002.134.45

1 unit

ÄPPLARÖ kursi satu dudukan, diwarnai cokelat

402.051.89

2 unit

KUDDARNA bantal dudukan 62×62 cm

204.111.09

4 unit

KUDDARNA bantal dudukan 62×62 cm

204.111.09

4 unit

KUDDARNA bantal punggung 62×44 cm

204.110.48

5 unit

KUDDARNA bantal punggung 62×44 cm

204.110.48

6 unit
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CARA MERAKIT

Anda dapat mengombinasikan bagian-bagian ÄPPLARÖ
menjadi sofa modular yang sangat sesuai dengan kebutuhan
Anda. Jika nantinya Anda ingin membuat kombinasi yang
berbeda atau memperluasnya, Anda dapat dengan mudah

melepas bagian-bagiannya dan mengatur ulang kombinasinya
dengan susunan yang benar-benar baru.
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

MEJA MAKAN
Bantal yang cocok untuk
kursi sandar ÄPPLARÖ

ÄPPLARÖ meja lipat. Tempat duduk 2-4 orang.
34/83/131×70 cm, tinggi 72 cm.
Diwarnai cokelat

504.197.93

1.799.000

KUDDARNA bantal duduk/punggung. 116×45 cm,
kedalaman dudukan 42 cm, tinggi sandaran punggung 72
cm. Ketebalan 7 cm.

Rp

ÄPPLARÖ meja dengan daun meja lipat. Tempat duduk
untuk 4-8 orang. 140/200/260×78 cm, tinggi 72 cm. Lubang
pada permukaan meja berguna untuk menahan parasol
Anda.
Diwarnai cokelat

202.085.32

2.499.000

Rp

504.197.88

004.111.29

Rp

Biru muda

004.111.34

Rp

Abu-abu

904.111.44

Rp

395.000
395.000

Sarung bantal FRÖSÖN dijual terpisah dari bantal isi
DUVHOLMEN, sehingga mudah mengganti tampilannya dan
mencuci sarungnya.

ÄPPLARÖ meja. Tempat duduk untuk 4-8 orang. 140x140
cm, tinggi 72 cm. Lubang di tengah daun meja membantu menahan tenda payung tetap di tempat.
Diwarnai cokelat

395.000

Krem

FRÖSÖN sarung untuk bantal dudukan/punggung.
116×45 cm. Untuk digabungkan dengan bantal isi
DUVHOLMEN untuk bantal dudukan/punggung. Dijual
terpisah.

2.999.000

Rp

ÄPPLARÖ kursi dengan sandaran lengan. Tempat duduk:
L49×K49×T41 cm.
Rp
Diwarnai cokelat
002.085.28
895.000

Krem

803.917.21

300.000

Rp

DUVHOLMEN bantal isi untuk bantal dudukan/
punggung. Ketebalan 5 cm. Terdiri dari: 1 bantal dudukan
(45×42 cm) dan 1 bantal punggung (45×71 cm). Untuk
digabungkan dengan sarung FRÖSÖN untuk bantal
dudukan/punggung 116×45 cm. Dijual terpisah.

ÄPPPLARÖ bangku dengan sandaran punggung.
117×65 cm, tinggi 80 cm.
Diwarnai cokelat

602.085.30

1.490.000

Rp

003.918.57

Bantal yang cocok untuk kursi dengan
sandaran lengan
dan bangku bersandaran punggung ÄPPLARÖ

350.000

Rp

ÄPPLARÖ kursi, dapat dilipat. Tempat duduk:
L38×K37×T44 cm.
Diwarnai cokelat

204.131.32

595.000

Rp

KUDDARNA bantal kursi. 50×50 cm. Ketebalan 7 cm.
175.000

Krem

704.179.10

Rp

Biru muda

604.179.15

Rp

Abu-abu

604.179.20

Rp

ÄPPLARÖ bangku. 114×41 cm, tinggi 44 cm.

175.000

Diwarnai cokelat

175.000

KUDDARNA bantal kursi. 36×32 cm. Tebal 6 cm.

FRÖSÖN sarung untuk bantal dudukan. 50x50 cm. Untuk
digabungkan dengan bantal isi DUVHOLMEN untuk bantal
dudukan 50x50 cm. Dijual terpisah.
704.129.36

175.000

Rp

JÄRPÖN sarung untuk bantal kursi. 50×50 cm. Untuk
digabungkan dengan bantal isi DUVHOLMEN 50×50 cm.
Dijual terpisah.
Antrasit

804.453.14

502.085.40

004.110.68

Rp

Biru muda

004.110.73

Rp

Abu-abu

904.110.83

Rp

125.000
125.000

ÄPPLARÖ bangku, dapat dilipat. 40×38 cm, tinggi 42 cm.
Diwarnai cokelat

200.000

Rp

ÄPPLARÖ kursi sandar, dapat dilipat. Tempat
duduk: L44×K48×T41 cm.
Diwarnai cokelat

125.000

Krem

Sarung bantal FRÖSÖN dijual terpisah dari bantal isi
DUVHOLMEN, sehingga mudah mengganti tampilannya dan
mencuci sarungnya.

250.000

Rp

DUVHOLMEN bantal isi untuk bantal dudukan. 50×50 cm.
Ketebalan 5 cm. Untuk digabungkan dengan sarung
FRÖSÖN dan JÄRPÖN untuk bantal dudukan 50×50 cm.
Dijual terpisah.
504.178.93

990.000

Rp

Bantal yang cocok untuk kursi lipat, kursi bar,
dan bangku ÄPPLARÖ

Sarung bantal FRÖSÖN dan JÄRPÖN dijual terpisah
dari bantal isi DUVHOLMEN, sehingga mudah mengganti
tampilannya dan mencuci sarungnya.

Krem

902.051.82

995.000

Rp
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002.049.26

395.000

Rp

SEMUA BAGIAN DAN HARGA
ISTIRAHAT & SANTAI

JÄRPÖN sarung untuk bantal dudukan. 62×62 cm. Untuk
digabungkan dengan bantal isi DUVHOLMEN berukuran
62×62 cm. Dijual terpisah.

ÄPPLARÖ kursi satu dudukan. Tempat duduk:
L63×K63×T28 cm.
Diwarnai cokelat

402.051.89

Antrasit

1.175.000

302.051.80

395.000

Rp

DUVHOLMEN bantal isi untuk bantal dudukan 62×62 cm.
Tebal 12 cm. Untuk digabungkan dengan sarung FRÖSÖN
dan JÄRPÖN untuk bantal dudukan 62×62 cm. Dijual
terpisah.

ÄPPLARÖ kursi sudut. Tempat duduk: L63×K63×T28 cm.
Diwarnai cokelat

804.453.28

Rp

1.475.000

Rp

Abu-abu

303.918.51

350.000

Rp

ÄPPLARÖ bagian meja/bangku 63×63 cm, tinggi 28 cm.
Diwarnai cokelat

ÄPPLARÖ kursi berlengan. Tempat duduk:
L63×K63×T28 cm.
Rp
Diwarnai cokelat
204.922.85
1.795.000

KUDDARNA bantal kursi. 62×62 cm. Ketebalan 8 cm.
Krem

KUDDARNA bantal kursi. 62×62 cm. Ketebalan 8 cm.
204.111.09

204.110.48

Sarung bantal FRÖSÖN dan JÄRPÖN dijual terpisah
dari bantal isi DUVHOLMEN, sehingga mudah mengganti
tampilannya dan mencuci sarungnya.

Abu-abu gelap

303.917.28

Rp

175.000

304.452.98

Rp

200.000

395.000

Rp

350.000

Rp

JÄRPÖN sarung untuk bantal punggung 116×45 cm.
Untuk digabungkan dengan bantal isi untuk bantal
dudukan/punggung DUVHOLMEN berukuran
45×42/45×71 cm. Dijual terpisah.
Antrasit

275.000

Rp

004.834.75

450.000

Rp

DUVHOLMEN bantal isi untuk bantal dudukan/punggung. Ketebalan 5 cm. Terdiri dari: 1 bantal dudukan
(45×42 cm) dan 1 bantal punggung (45×71 cm).

FRÖSÖN sarung untuk bantal dudukan 62×62 cm. Untuk
digabungkan dengan bantal isi DUVHOLMEN untuk bantal
dudukan 62×62 cm. Dijual terpisah.

003.918.57

350.000

Rp

200.000

ÄPPLARÖ kursi santai. 199×71 cm, tinggi 33 cm.

200.000

Diwarnai cokelat

Krem

403.917.23

Rp

Abu-abu gelap

603.917.22

Rp

Bantal untuk kursi makan cara memilih
Kursi makan
Bantal

804.453.28

303.918.51

325.000

Rp

DUVHOLMEN bantal isi untuk bantal punggung
62×44 cm. Ketebalan 14 cm. Untuk digabungkan dengan
sarung FRÖSÖN dan JÄRPÖN untuk bantal punggung 62×44
cm. Dijual terpisah.
903.918.34

Rp

603.917.22

DUVHOLMEN bantal isi untuk bantal dudukan 62×62 cm.
Ketebalan 12 cm. Untuk digabungkan dengan sarung
FRÖSÖN dan JÄRPÖN untuk bantal dudukan 62×62 cm.
Dijual terpisah.

JÄRPÖN sarung untuk bantal punggung. 62×44 cm.
Untuk digabungkan dengan bantal isi DUVHOLMEN
berukuran 62×44 cm. Dijual terpisah.
Antrasit

403.917.23

Abu-abu gelap

Antrasit

175.000

Rp

200.000

Krem

JÄRPÖN sarung untuk bantal dudukan 62×62 cm. Untuk
digabungkan dengan bantal isi DUVHOLMEN berukuran
62×62 cm. Dijual terpisah

FRÖSÖN sarung untuk bantal punggung 62×44 cm. Untuk
digabungkan dengan bantal isi DUVHOLMEN untuk bantal
punggung 62×44 cm. Dijual terpisah.
103.917.29

325.000

Rp

FRÖSÖN sarung untuk bantal dudukan 62×62 cm. Untuk
digabungkan dengan bantal isi DUVHOLMEN untuk bantal
dudukan 62×62 cm. Dijual terpisah.

195.000

Rp

Krem

204.111.09

Sarung bantal FRÖSÖN dan JÄRPÖN dijual terpisah
dari bantal isi DUVHOLMEN, sehingga mudah mengganti
tampilannya dan mencuci sarungnya.

325.000

Rp

KUDDARNA bantal punggung. 62×44. Ketebalan.6 cm
Krem

675.000

Rp

Bantal yang cocok untuk
bagian meja/bangku ÄPPLARÖ

Bantal yang cocok untuk kursi satu dudukan
dan kursi sudut ÄPPLARÖ
Krem

002.134.45

KUDDARNA

FRÖSÖN/
DUVHOLMEN

JÄRPÖN/
DUVHOLMEN

Kursi dengan sandaran
lengan

50×50 cm

50×50 cm

50×50 cm

Bangku dengan sandaran
punggung

50×50 cm

50×50 cm

50×50 cm

Kursi recliner

116×45 cm

116×45 cm

116×45 cm

Kursi, dapat dilipat

36×32 cm

Ø35 cm

—

Kursi bar dengan sandaran

—

Ø35 cm

—

Bangku

—

Ø35 cm

—
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702.085.44

1.799.000

Rp

SEMUA BAGIAN DAN HARGA

PENYIMPANAN & PENATAAN
ÄPPLARÖ bangku penyimpanan 122×50 cm, tinggi 54 cm.
Lengkapi dengan kantong penyimpanan bantal TOSTERÖ,
lihat halaman berikutnya.
Diwarnai cokelat

702.342.08

1.999.000

Rp

ÄPPLARÖ bangku penyimpanan 80×41 cm, tinggi 44 cm.
Diwarnai cokelat

502.049.24

999.000

Rp

ÄPPLARÖ panel dinding 80×158 cm. Termasuk 6 kait.
Diwarnai cokelat

602.049.28

799.000

Rp
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PERLINDUNGAN DAN PERAWATAN ÄPPLARÖ

Cara terbaik untuk menjaga keawetan perabot luar ruang
Anda adalah dengan membersihkannya secara berkala dan
tidak meninggalkannya di luar ruang tanpa perlindungan yang
memadai, dan rutin mengecatnya ulang.

Kayu berlapis cat putih
Selama warna catnya tidak berubah kusam, membersihkan
perabot secara rutin saja sudah cukup. Jika cat sudah mulai
mengelupas atau kusam, Anda dapat mengecat ulang seluruh
bagian atau titik tertentu di perabot jika perlu, gunakan cat
khusus untuk luar ruang.

Pembersihan
Seka bersih dengan kain lembut yang dibasahi dengan air dan
larutan sabun encer. Keringkan dengan kain bersih dan kering.

Penyimpanan
Jika memungkinkan, simpan perabot luar ruang Anda di tempat
sejuk dan kering di dalam ruang. Jika perabot selalu diletakkan
di luar ruang, lindungi dengan penutup kedap air dan, jika
memungkinkan, miringkan perabot agar air tidak menggenang
pada perabot. Setelah hujan atau salju, buang semua sisa air
atau salju dari permukaan-permukaan yang datar. Pastikan
udara dapat bersirkulasi untuk mencegah pengembunan

Pemeliharaan
Kayu berlapis cat cokelat
Untuk mencegah permukaannya kering dan retak, serta agar
kelembapan tidak masuk ke dalam kayu, kami anjurkan agar
perabot dicat ulang secara rutin, misalnya satu kali setahun.
Frekuensi pengecatan tergantung pada seberapa banyak
perabot terpapar elemen-elemen tersebut.
Untuk perabot yang selalu berada di luar ruang, Anda perlu
mengecatnya ulang jika air hujan terserap langsung ke dalam
kayunya dan bukannya membentuk bulir-bulir air di permukaan
perabot.

TOSTERÖ sarung perabot

TOSTERÖ kantong dan kotak penyimpanan tahan air

TOSTERÖ sarung untuk set perabot 100×70 cm,
tinggi 90 cm. Pas untuk set makan luar ruang yang terdiri
dari meja dan maksimal 2 unit kursi.
Hitam

802.852.64

TOSTERÖ kantong penyimpanan bantal 62×62 cm, tinggi
25 cm. Cocok di bagian sofa SOLLERÖN.
Hitam

499.000

102.923.24

Hitam

602.923.26
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502.923.22

399.000

Rp

799.000
TOSTERÖ kantong penyimpanan bantal 116×49 cm,
tinggi 35 cm. Dapat dimasukkan ke bangku penyimpanan
ÄPPLARÖ 122×50 cm.
Hitam

999.000

Rp

TOSTERÖ sarung untuk kursi santai 200×60 cm, tinggi
40 cm.
Hitam

002.923.29

Rp

TOSTERÖ sarung untuk set perabot 215×135 cm,
tinggi 105 cm. Pas untuk set makan luar ruang yang terdiri
dari meja dan maksimal 6 unit kursi.
Hitam

299.000

Rp

TOSTERÖ sarung untuk barbeku 72×52 cm, tinggi 111 cm.

TOSTERÖ sarung untuk set perabot 145×145 cm,
tinggi 120 cm. Pas untuk set makan luar ruang yang terdiri
dari meja dan maksimal 4 unit kursi.
Hitam

404.098.22

Rp

402.923.27

499.000

Rp

TOSTERÖ kotak penyimpanan 129×44 cm,
tinggi 79 cm.

499.000

Rp

Hitam
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904.114.41

799.000

Rp

