Panduan pembelian

JUTHOLMEN

Seri Perabot Luar Ruang

Begitu fleksibel dan bebas perawatan
Dengan seri sofa modular luar ruang JUTHOLMEN, Anda dapat menggabungkan
bagian-bagian untuk membuat sofa yang sesuai untuk Anda. Mulai dari kursi kecil dua
dudukan hingga sofa besar dengan chaise longue. Seri ini terbuat dari rotan plastik yang tahan terhadap cuaca dan baja berlapis bubuk, sehingga bebas perawatan
dan mudah dijaga. Tambahkan kursi dan bantal punggung KUDDARNA, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN atau JÄRPÖN/ DUVHOLMEN untuk kenyamanan Anda.

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 untuk melakukan penyesuaian harga, mengoreksi kesalahan harga atau salah cetak sesuai
dengan perubahan-perubahan yang berada di luar wewenang kami. IKEA Indonesia akan memastikan bahwa
semua informasi yang tertera adalah benar saat dicetak.

Pindai untuk selengkapnya

Kombinasi
Ukuran keseluruhan: LebarxKedalamanxTinggi

Waktu tidur. Dengan 2 bagian sudut dan bagian kursi satu
dudukan, Anda mendapatkan sofa yang sempurna untuk tidur
santai sejenak di sore hari.
Ukuran keseluruhan: LebarxKedalamanxTinggi210×73×71 cm
Kombinasi ini dengan bantal kursi KUDDARNA Rp5.810.000
(593.851.66)

Kecil tapi nyaman. Bahkan ruang kecil pun membutuhkan sofa
yang nyaman.
Ukuran keseluruhan: LebarxKedalamanxTinggi146×73×71 cm
Kombinasi ini dengan bantal kursi KUDDARNA Rp3.750.000
(293.851.63)
Unit yang Anda butuhkan:
JUTHOLMEN bagian sudut

2 pcs

Unit yang Anda butuhkan:
JUTHOLMEN bagian sudut

2 pc

2 pcs

JUTHOLMEN bagian satu-dudukan

1 pcs

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

KUDDARNA, RÖSÖN/DUVHOLMEN atau
JÄRPÖN/ DUVHOLMEN bantal kursi 62×62 cm

3 pcs

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

3 pcs

Waktunya bersantai? Dengan bangku JUTHOLMEN, begitu
mudahnya membuat chaise lounge di salah satu ujung sofa atau keduanya.
Ukuran keseluruhan: LebarxKedalamanxTinggi138/210×73×71
cm
Kombinasi ini dengan bantalan KUDDARNA Rp6.885.000
(393.851.72)

Bebas mengatur ulang. Ingin tempat duduk berbentuk L hari
ini dan sebuah sofa besar besok? Atur ulang saja unitnya dan
sambungkan kembali.
Ukuran keseluruhan: LebarxKedalamanxTinggi148/200×73×71
cm
Kombinasi ini dengan bantalan KUDDARNA Rp7.675.000
(293.851.39)

Unit yang Anda butuhkan:

Unit yang Anda butuhkan:

JUTHOLMEN bagian sudut

2 pcs

JUTHOLMEN bagian sudut

2 pcs

JUTHOLMEN bagian satu-dudukan

1 pc

JUTHOLMEN bagian satu-dudukan

2 pcs

JUTHOLMEN stool

1 pc

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

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

JÄRPÖN/DUVHOLMEN bantal punggung 62×44 cm

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

4 pcs

KUDDARNA, FRÖSÖN/DUVHOLMEN atau

4 pcs
3 pcs

2

5 pcs

Cara merangkai
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Anda dapat menggabungkan bagian bangku JUTHOLMEN menjadi sofa modular yang sempurna sesuai kebutuhan Anda. Jika
Anda ingin membuat kombinasi yang berbeda di lain waktu,
Anda dapat melepaskan bagian tersebut dengan mudah dan

=

mengonfigurasinya kembali dengan cara yang benar-benar
baru.

Semua bagian dan harga
JUTHOLMEN bagian sudut. L73×K73×H71 cm.
Seat: W65×D65×H31 cm.
Abu-abu tua-cokelat

004.776.53

FRÖSÖN sarung untuk bantal kursi. 62×62 cm. Perlu
dilengkapi dengan bantalan dalam DUVHOLMEN untuk
bantal kursi 62×62 cm. Dijual terpisah.

1.550.000

Rp

304.776.56

403.917.23

Rp

Abu-abu tua

603.917.22

Rp

200.000

Bantalan dalam DUVHOLMEN untuk bantal kursi.
62×62 cm. Ketebalan 12 cm.

JUTHOLMEN bagian satu-dudukan. L64×K74×T71 cm.
wSeat: W64×D64×H31 cm.
Abu-abu tua-cokelat

200.000

Krem

303.918.51

1.150.000

Rp

350.000

Rp

Sarung bantal kursi JÄRPÖN dijual terpisah dari bantalan dalam DUVHOLMEN,
sehingga lebih mudah untuk mengubah tampilan dan mencuci sarung.
Sarung JÄRPÖN untuk bantal kursi. 62×62 cm. Perlu
dilengkapi dengan bantalan bagian dalam DUVHOLMEN 62
× 62 cm. Dijual terpisah.

JUTHOLMEN bangku.W65×D65×H31 cm.
Abu-abu tua-cokelat

804.776.54

750.000

Rp

Abu-abu tua

325.000

204.111.09

Rp

Abu-abu

104.111.24

Rp

325.000

303.918.51

KUDDARNA bantal punggung. 62×44. Ketebalan 6 cm.
204.110.48

Rp

Abu-abu

104.110.63

Rp

195.000

Abu-abu tua

Sarung bantal FRÖSÖN dijual terpisah dari bantalan dalam DUVHOLMEN, sehingga
lebih mudah untuk mengubah tampilan dan mencuci sarung.

903.918.34

175.000

103.917.29

Rp

Abu-abu tua

303.917.28

Rp

175.000

DUVHOLMEN bantalan dalam for bantal punggung.
62×44 cm. Ketebalan14 cm.
903.918.34

304.452.98

325.000

Rp

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

Sarung FRÖSÖN untuk bantal punggung. 62×44 cm.
Perlu dilengkapi dengan bantalan dalam DUVHOLMEN atau
bantal punggung 62×44 cm. Dijual terpisah.
Krem

350.000

Rp

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

195.000

Krem

395.000

Rp

Bantalan dalam DUVHOLMEN untuk bantal kursi.
62×62 cm. Ketebalan12 cm. Perlu dilengkapi dengan sarung
FRÖSÖN atau JÄRPÖN untuk bantal kursi 62 × 62 cm. Dijual
terpisah.

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

804.453.28

275.000

Rp

3

275.000

Rp

Perlindungan dan perawatan JUTHOLMEN

Cara terbaik untuk memperpanjang umur perabot luar ruang Anda adalah dengan membersihkannya secara teratur dan tidak meninggalkannya terlalu lama di luar ruangan tanpa perlindungan.
Penyimpanan
Rangka sofa JUTHOLMEN:
Jika memungkinkan, simpan di tempat yang kering dan sejuk
di dalam ruangan. Jika perabot disimpan di luar, tutupi dengan
penutup yang kedap air. Selepas hujan, seka kelebihan air pada
permukaan datar. Biarkan udara bersirkulasi untuk menghindari kondensasi.
Dalam suhu dingin, plastik dapat melemah dan sebaiknya tidak
digunakan.
Bantal:
Simpan bantal sofa di tempat yang sejuk dan kering di dalam
ruangan saat musim berakhir, dan sebaiknya di dalam tas atau
kotak penyimpanan agar terlindungi dari kotoran dan debu.
Pastikan bantal benar-benar kering sebelum menyimpannya.

TOSTERÖ tas dan kotak penyimpanan
TOSTERÖ tas penyimpanan untuk bantal 62 × 62 cm,
tinggi 25 cm. Cocok untuk bagian sofa SOLLERÖN.
Hitam

404.098.22

299.000

Rp

Pembersihan
Bersihkan dengan lap dan larutan sabun lembut.
Sarung bantal kursi KUDDARNA bisa dilepas dan dicuci dengan
mesin, bantal punggung dapat dicuci dengan tangan.
Sarung bantal FRÖSÖN, JÄRPÖN, dan HÅLLÖ dapat dilepas dan
dicuci dengan mesin cuci.
Perawatan
Tidak membutuhkan perawatan.

Sarung kursi berlengan dan sofa
2-dudukan
TOSTERÖ sarung untuk sofa 2-dudukan. 170×100 cm,
tinggi 87 cm. Pas untuk sofa 2-dudukan dengan max. lebar
170 cm, max. kedalaman 100 cm dan max. tinggi 87 cm.
Hitam

TOSTERÖ tas penyimpanan untuk bantal 116 × 49 cm,
tinggi 35 cm. Muat dalam lemari penyimpanan ÄPPLARÖ
128 × 57 cm.
Hitam
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402.923.27

499.000

Rp

802.852.64

499.000

Rp

