Panduan pembelian

BONDHOLMEN
Seri Perabot Luar Ruang

Penghargaan untuk kerajinan tangan dan tradisi
Bagaimana caranya kita tinggal di rumah dengan lebih nyaman dengan pengetahuan
dari cara tinggal orang di masa lalu? Salah satu caranya adalah dengan terinspirasi
dari kerajinan tangan tradisional. Seperti desainer Tina Christensen dan Kai Legaard
saat mendesain BONDHOLMEN. Setiap detail dalam seri ini merupakan sebuah
bentuk penghargaan terhadap tradisi orang-orang di masa lalu. Ada banyak hal kecil
di masa lalu yang membuat kehidupan luar ruang di era modern lebih mudah dan
berkelanjutan.
Bahan tangguh dengan kesan alami
Semua produk dalam seri BONDHOLMEN terbuat dari bahan eukaliptus yang berkualitas tinggi dan diambil dari sumber berkelanjutan. Bahan eukaliptus merupakan jenis
kayu keras kuat yang cocok digunakan di luar ruang karena ringkas dan secara alami
memiliki kandungan minyak yang tinggi, yang membantu melindungi dari cuaca dan
angin, kekeringan dan berjamur. Permukaan berwarna abu-abu dalam beberapa
lapisan membuat semua produk lebih tangguh digunakan di luar ruang serta membuatnya menyatu dengan lingkungan sekitar.

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 area makan

Makan untuk dua orang. Meja makan kecil dengan ruang
yang cukup untuk Anda dan seorang teman. Agar kursi dengan
sandaran lengan menjadi senyaman mungkin, kami mendesainnya dengan proporsi dudukan dan sandaran lengan yang
melimpah sehingga dapat menopang dengan baik. Ada pinggiran kecil di bagian belakang agar bantal tetap di tempat.
Kombinasi ini Rp4.589.000 (593.294.63)
Kombinasi ini dengan JÄRPÖN/DUVHOLMEN
bantal kursi, abu-abu tua Rp5.489.000 (293.297.04)

Ruang untuk empat orang. Bentuk meja yang bulat cocok
untuk berkumpul bersama keluarga dan teman karena dapat
saling melihat.
Kombinasi ini Rp8.979.000 (093.304.83)
Kombinasi ini diwarnai abu-abu dengan JÄRPÖN/
DUVHOLMEN bantal kursi, abu-abu tua 50×50 cm Rp10.779.000
(793.305.40)
Daftar belanja:

Daftar belanja:
BONDHOLMEN table, diwarnai abu-abu. 65×65 cm 1 unit

1 unit

BONDHOLMEN kursi dengan sandaran lengan, diwarnai abu-abu

2 unit

1 unit

BONDHOLMEN kursi dengan sandaran lengan, diwarnai abu-abu

4 unit

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN atau KUDDARNA
50×50 bantal kursi

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN atau KUDDARNA
50×50 bantal kursi

BONDHOLMEN meja, diwarnai abu-abu. Ø108 cm

2 unit

2

4 unit

Kombinasi area santai

Sudut santai. Bersantai di ruang lebih kecil dengan kursi berlengan BONDHOLMEN berbantal nyaman.
Kombinasi ini dengan bantal dudukan dan punggung
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, abu-abu tua Rp3.240.000 (393.207.60)
Kombinasi ini dengan bantal dudukan dan punggung
FRÖSÖN/DUVHOLMEN, krem Rp2.895.000 (693.208.48)

Untuk satu atau dua orang. Berbaringlah dan tidur siang atau
habiskan waktu bersama orang tersayang Anda di sofa 2 dudukan BONDHOLMEN berbantal nyaman.
Kombinasi ini dengan bantal dudukan dan punggung
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, abu-abu tua Rp6.140.000 (393.207.84)
Kombinasi ini dengan bantal dudukan dan punggung
FRÖSÖN/DUVHOLMEN, krem Rp5.450.000 (093.237.41)

Daftar belanja:
BONDHOLMEN kursi berlengan

Daftar belanja:

1 unit

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN atau KUDDARNA
bantal dudukan 62×62 cm

BONDHOLMEN sofa 2 dudukan
1 unit

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN atau
KUDDARNA bantal punggung 62×44 cm

bantal dudukan 62x62 cm
1 unit

Ruang keluarga di bawah langit terbuka. Kursi berlengan
nyaman, meja tamu yang lapang dan sofa empuk –
ciptakan ruang keluarga di area luar dengan set kursi santai
BONDHOLMEN 4 dudukan.
Kombinasi ini dengan JÄRPÖN/DUVHOLMEN bantal
dudukan dan punggung, abu-abu tua Rp14.415.000
(493.208.30)
Kombinasi ini dengan FRÖSÖN/DUVHOLMEN bantal
dudukan dan punggung, krem Rp13.035.000 (493.237.63)
Daftar belanja:
2 unit

BONDHOLMEN sofa 2 dudukan

1 unit

BONDHOLMEN meja tamu

1 unit

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN atau KUDDARNA
bantal dudukan 62x62 cm

4 unit

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN, atau
KUDDARNA bantal punggung 62x44 cm

2 unit

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN atau
KUDDARNA bantal punggung 62x44 cm

BONDHOLMEN kursi berlengan

1 unit

JÄRPÖN/DUVHOLMEN, FRÖSÖN/DUVHOLMEN atau KUDDARNA

4 unit
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2 unit

Semua bagian dan harga
Ukuran keseluruhan: LebarxKedalamanxTinggi.

Area makan

BONDHOLMEN sofa 2 dudukan. L124×K62×T30 cm.
BONDHOLMEN meja. Untuk 4 orang. Ø108 cm, tinggi
74 cm.
Diwarnai abu-abu

404.206.12

Rp

Diwarnai abu-abu

604.206.30

Sarung bantal JÄRPÖN dijual terpisah dengan bantal dalam DUVHOLMEN, jadi lebih
mudah untuk mengganti tampilan dan mencuci sarungnya. Sarung memiliki lapisan
khusus yang meningkatkan kenyamanan duduk Anda.

1.495.000

JÄRPÖN sarung untuk bantal duduk. 62×62 cm. Untuk
dilengkapi dengan bantal dalam DUVHOLMEN 62×62 cm.
Dijual terpisah.

Bantal yang cocok untuk kursi BONDHOLMEN dengan sandaran
lengan

Abu-abu tua

Sarung bantal JÄRPÖN dijual terpisah dengan bantal dalam DUVHOLMEN, jadi lebih
mudah untuk mengganti tampilan dan mencuci sarungnya. Sarung memiliki lapisan
khusus yang meningkatkan kenyamanan duduk Anda.

804.453.14

303.918.51

Rp

250.000

Abu-abu tua

Rp

604.179.15

Rp

Abu-abu

604.179.20

Rp

275.000

403.917.23

Rp

200.000

Abu-abu tua

603.917.22

Rp

200.000

303.918.51

175.000

Rp

350.000

FRÖSÖN sarung untuk bantal punggung. 62×44 cm.
Untuk dilengkapi dengan bantal dalam DUVHOLMEN untuk
bantal punggung 62×44 cm. Dijual terpisah.

175.000

BONDHOLMEN kursi berlengan. L62×K62×T30 cm.
104.206.61

Rp

DUVHOLMEN bantal dalam untuk bantal duduk.
62×62 cm. Tebal 12 cm.

Area santai
Diwarnai abu-abu

325.000

Krem

175.000

704.179.10

Biru muda

Rp

200.000

KUDDARNA bantal kursi. 50×50 cm. Tebal 7 cm.
Krem

350.000

FRÖSÖN sarung untuk bantal duduk. 62×62 cm. Untuk
dilengkapi dengan bantal dalam DUVHOLMEN untuk bantal
duduk 62×62 cm. Dijual terpisah.

175.000

Rp

Rp

Rp

FRÖSÖN sarung bantal dijual terpisah dengan bantal dalam DUVHOLMEN, jadi lebih
mudah untuk mengganti tampilan dan mencuci sarungnya.

DUVHOLMEN bantal dalam kursi. 50×50 cm. Tebal 5 cm.
504.178.93

304.452.98

903.918.34

FRÖSÖN sarung bantal kursi. 50×50 cm. Untuk dilengkapi
dengan bantal dalam DUVHOLMEN untuk kursi 50×50 cm.
Dijual terpisah.
704.129.36

395.000

DUVHOLMEN bantal dalam untuk bantal punggung.
62×44 cm. Tebal 14 cm.

200.000

Sarung bantal FRÖSÖN dijual terpisah dengan bantal dalam DUVHOLMEN, jadi lebih
mudah untuk mengganti tampilan dan mencuci sarungnya.

Krem

Rp

JÄRPÖN sarung untuk bantal punggung. 62×44 cm.
Untuk dilengkapi dengan bantal dalam DUVHOLMEN
62×44 cm. Dijual terpisah.

DUVHOLMEN bantal dalam kursi. 50×50 cm. Tebal 5 cm.
504.178.93

804.453.28

DUVHOLMEN bantal dalam untuk bantal duduk.
62×62 cm. Tebal 12 cm.

JÄRPÖN sarung bantal kursi. 50×50 cm. Untuk dilengkapi
dengan bantal dalam DUVHOLMEN 50×50 cm. Dijual
terpisah.
Abu-abu tua

3.450.000

Bantal yang cocok untuk kursi berlengan
dan sofa 2 dudukan BONDHOLMEN

Rp

Rp

Rp

2.999.000

BONDHOLMEN kursi dengan sandaran lengan.
Dudukan: L50×K50×T42 cm.
Diwarnai abu-abu

504.206.64

175.000

Krem

103.917.29

Rp

Abu-abu tua

303.917.28

Rp

175.000

DUVHOLMEN bantal dalam untuk bantal punggung.
62×44 cm. Tebal 14 cm.

1.895.000

Rp

903.918.34

Rp

275.000

KUDDARNA bantal duduk. 62×62 cm. Tebal 8 cm.
Krem
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204.111.09

Rp

325.000

Semua bagian dan harga
Ukuran keseluruhan: LebarxKedalamanxTinggi.

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

204.110.48

195.000

Rp

BONDHOLMEN meja tamu. 111×60 cm, tinggi 47 cm.
Diwarnai abu-abu

404.206.74

1.795.000

Rp

5

Melindungi dan merawat BONDHOLMEN
Cara terbaik untuk memperpanjang masa pakai perabot kayu
luar ruang adalah dengan membersihkannya secara teratur,
tidak meninggalkannya di luar ruang tanpa perlindungan serta
mewarnai ulang secara berkala.

Untuk perabot yang diletakkan di luar, maka indikasi untuk
mewarnai ulang adalah jika air hujan langsung terserap ke
dalam kayu dan tak lagi membentuk gelembung kecil di atas
permukaan kayu.

Cara membersihkan
Lap bersih dengan kain lembut yang dibasahi air dan deterjen
ringan. Lalu keringkan dengan lap kering yang bersih.

Cara menyimpan
Jika mungkin, simpan perabot luar ruang pada tempat yang
sejuk dan kering. Jika perabot tertinggal di luar, pastikan untuk
melindunginya dengan sarung anti air dan jika mungkin, miringkan perabot untuk lebih memudahkan air yang menimpanya
mengalir jatuh ke bawah. Setelah turun hujan atau salju, bersihkan kelebihan air atau salju dari permukaan. Biarkan udara
bersirkulasi untuk menghindari kondensasi.

Cara memelihara
Untuk mencegah permukaan mengering, retak dan agar lembap tak menembus ke dalam bahan kayu, kami merekomendasikan Anda untuk mewarnai ulang perabot secara berkala,
misalnya setahun sekali. Seberapa sering Anda melakukannya
tergantung pada seberapa banyak perabot terpapar dengan
elemen-elemen tersebut.

Sarung perabot anti air TOSTERÖ

Kantong dan kotak penyimpanan

Sarung untuk meja kursi makan

TOSTERÖ kantong penyimpanan bantal. 62×62 cm, tinggi
25 cm.

TOSTERÖ sarung untuk set perabot. 100×70 cm, tinggi
90 cm. Muat untuk set perabot makan dengan satu meja
dan 2 kursi.
Hitam

802.852.64

Rp

Hitam

499.000

102.923.24

Rp

299.000

TOSTERÖ kantong penyimpanan bantal. 116×49 cm, tinggi
35 cm.

TOSTERÖ sarung untuk set perabot. 145×145 cm, tinggi
120 cm. Muat untuk set perabot makan dengan satu meja
dan 4 kursi.
Hitam

404.098.22

Hitam

402.923.27

Rp

499.000

799.000

Rp

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

TOSTERÖ sarung untuk set perabot. 215×135 cm, tinggi
105 cm. Muat untuk set perabot makan dengan satu meja
dan 6 kursi.
Hitam

602.923.26

Rp

999.000
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904.114.41

799.000

Rp
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