Panduan pembelian

SJÄLLAND

Seri Perabot Ruang Tamu Luar Ruang

Berikan sentuhan pribadi pada area luar ruang Anda
Bagaimana Anda ingin menata perabot di ruang makan luar ruang Anda? Dengan
seri SJÄLLAND, Anda dapat menciptakan solusi Anda sendiri. Permukaan meja dan
perabot kursinya terbuat dari aluminium dan kayu eukaliptus. Selain itu, Anda juga
bisa menambahkan bantal dengan berbagai pilihan warna. Satu kiat untuk Anda
adalah belilah dua permukaan meja dengan bahan yang berbeda agar Anda dapat
menggantinya menurut musim dan mood Anda.
Mudah dirawat
Seri SJÄLLAND terbuat dari bahan yang awet dan mudah dirawat, sehingga Anda
punya lebih banyak waktu untuk keluarga dan teman dibandingkan untuk memelihara
dan merawat perabot ini. Kursi aluminium serta permukaan mejanya yang berbahan
aluminium sangat awet, sedangkan perabotnya sendiri yang berbahan kayu eukaliptus
juga tahan lama dan makin indah seiring dengan waktu. Detail cerdasnya adalah
bahwa kursinya dapat ditumpuk dan kursi sandarnya dapat dilipat, sehingga mudah
disimpan saat tidak digunakan.

Semua produk (yang tertera di sini) mungkin saja tidak tersedia di toko. Silakan hubungi staff
kami atau kunjungi www.IKEA.co.id untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi produk yang
lebih rinci, tersedia di label harga atau internet. Semua unit memerlukan perakitan.
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

Nikmati kopi Anda di luar ruang sepanjang tahun.
Kombinasi mudah diatur yang sempurna untuk balkon. Pilihlah
permukaan meja dari kayu eukaliptus untuk musim panas dan
ganti dengan aluminium atau kaca yang tak perlu perawatan
saat cuaca memburuk – agar Anda dapat menikmati kopi Anda
di luar ruang sepanjang tahun.
Kombinasi ini dengan meja aluminium dan kursi aluminium
(292.649.05) Rp4.689.000
Kombinasi ini dengan meja kayu/aluminium dan kursi
kayu/aluminium (392.649.43) Rp4.689.000

Duduk dan bersantailah. Kursi SJÄLLAND memiliki sandaran
lengan dan dirancang agar Anda dapat duduk senyaman
mungkin. Sempurna untuk menikmati waktu bersama keluarga
dan teman setelah makan malam.
Kombinasi ini dengan meja aluminium dan kursi aluminium
(992.650.15) Rp9.179.000
Kombinasi ini dengan meja kayu/aluminium dan kursi
kayu/aluminium (792.650.64) Rp9.179.000
Daftar belanja

Daftar belanja
SJÄLLAND permukaan meja 68×68 cm, aluminium

604.019.38

1 unit

SJÄLLAND rangka bawah 71×71 cm

603.865.13

1 unit

SJÄLLAND kursi dengan sandaran lengan, aluminium

603.865.08

2 unit

SJÄLLAND permukaan meja 86×72 cm 2 unit,
aluminium

403.865.14

1 unit

SJÄLLAND rangka bawah 156×90 cm

803.865.12

1 unit

SJÄLLAND kursi dengan sandaran lengan, aluminium

603.865.08

4 unit

Nyaman dan praktis. Kursi sandar dengan 6 posisi berbeda
demi kenyamanan Anda. Anda juga dapat melipatnya sehingga
dapat disimpan dan dikeluarkan saat diperlukan.
Kombinasi ini dengan meja aluminium dan kursi aluminium
(792.654.36) Rp14.569.000
Kombinasi ini dengan meja kayu/aluminium dan kursi kayu/
aluminium (492.654.33) Rp14.569.000

Waktu makan yang santai. Bobotnya yang ringan membuat
meja besar, bangku, dan kursinya mudah dipindahkan guna
mendapatkan posisi terbaik untuk makan di bawah peneduh
atau langsung disinari matahari.
Kombinasi ini dengan meja aluminium, kursi aluminium,
dan bangku (492.651.93) Rp7.979.000
Kombinasi ini dengan meja kayu/aluminium, kursi kayu/
aluminium, dan bangku (792.651.58) Rp7.979.000

Daftar belanja

Daftar belanja
SJÄLLAND permukaan meja 86×72 cm 2 unit,
aluminium

403.865.14

1 unit

SJÄLLAND rangka bawah 156×90 cm

803.865.12

1 unit

SJÄLLAND kursi dengan sandaran lengan, aluminium

603.865.08

2 unit

SJÄLLAND bangku 136×42 cm, aluminium

704.017.11

1 unit

2

SJÄLLAND permukaan meja 86×72 cm 2 unit,
aluminium

403.865.14

1 unit

SJÄLLAND rangka bawah 156×90 cm

803.865.12

1 unit

SJÄLLAND kursi sandar, aluminium

904.053.36

6 unit

SEMUA BAGIAN DAN HARGA

SJÄLLAND permukaan meja. 68×68 cm.

SJÄLLAND kursi sandar. Dapat dilipat. Kursi:
L45×K43×T42 cm.

699.000

Aluminium, abu-abu gelap

604.019.38

Rp

Kayu, cokelat muda

804.019.42

Rp

Aluminium, abu-abu muda/
abu-abu gelap

699.000

Aluminium/kayu, abu-abu
muda/cokelat muda

SJÄLLAND rangka bawah. 2 kursi. 71×71cm, tinggi 73 cm.
Aluminium, abu-abu muda

603.865.13

1.000.000

Rp

403.865.14

Rp

Kayu, cokelat muda

903.865.16

Rp

1.699.000

1.500.000

Rp

Krem

1.495.000

603.865.08

Rp

003.865.11

Rp

003.918.57

Antrasit

150.000

Rp

003.918.57

JÄRPÖN sarung untuk bantal dudukan. 44×44 cm. Untuk
digabungkan dengan sarung DUVHOLMEN untuk bantal
dudukan 44×44 cm. Dijual terpisah.
200.000

Rp

KUDDARNA bantal kursi. 44×44 cm. Tebal 7 cm.
145.000

Rp

Abu-abu

304.111.04

Rp

004.111.29

Rp

Biru muda

004.111.34

Rp

Abu-abu

904.111.44

Rp

Aluminium/kayu, abu-abu
muda/cokelat muda

150.000

804.110.88

395.000

Krem

Aluminium, abu-abu muda/
abu-abu gelap

Rp

Krem

350.000

Rp

395.000
395.000

SJÄLLAND bangku. Kursi: L127×K42×T43 cm.

DUVHOLMEN bantal isi untuk bantal dudukan. 44×44 cm.
Ketebalan 5 cm.
503.918.45

450.000

Rp

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

150.000

Rp

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

204.834.79

004.834.75

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).

DUVHOLMEN bantal isi untuk bantal dudukan. 44×44 cm.
Ketebalan 5 cm. Untuk digabungkan dengan sarung
FRÖSÖN untuk bantal dudukan 44×44 cm. Dijual terpisah.
503.918.45

350.000

Rp

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

FRÖSON sarung untuk bantal dudukan. 44×44 cm.
Ketebalan 5 cm.
703.917.26

300.000

Rp

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

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

Antrasit

803.917.21

1.495.000

Bantal yang sesuai untuk
kursi SJÄLLAND dengan sandaran lengan.

Krem

1.895.000

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.

SJÄLLAND kursi dengan sandaran lengan. Dapat
ditumpuk. Kursi: L44×K46×T43 cm.

Aluminium/kayu,
abu-abu muda/cokelat muda

Rp

FRÖSON sarung untuk bantal dudukan/punggung.
116×45 cm. Ketebalan 5 cm. Untuk digabungkan dengan
bantal isi DUVHOLMEN untuk bantal dudukan/punggung,
dijual terpisah.

SJÄLLAND rangka bawah. 4-6 kursi. 156×90cm, tinggi
73 cm.

Aluminium, abu-abu muda/
abu-abu gelap

704.053.37

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

1.699.000

Aluminium, abu-abu gelap

803.865.12

Rp

Bantal yang sesuai untuk
kursi sandar SJÄLLAND.

SJÄLLAND permukaan meja. 86×72cm, 2 unit.

Aluminium, abu-abu muda

1.895.000

904.053.36

145.000

3

1.790.000

704.017.11

Rp

704.019.85

Rp

1.790.000

PERLINDUNGAN DAN PERAWATAN SJÄLLAND

UNTUK PERABOT KAYU
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.
Pembersihan: Dengan larutan sabun encer. Keringkan dengan
kain bersih dan kering.

anjurkan agar perabot dicat ulang secara rutin, misalnya satu
atau dua kali setahun.
Penyimpanan: Jika memungkinkan, simpan di tempat sejuk
dan kering di dalam ruang. Jika perabot disimpan di luar ruang,
tutuplah dengan sarung tahan air. Setelah hujan atau salju,
buang semua sisa air atau salju dari permukaan-permukaan
yang datar. Pastikan udara dapat bersirkulasi untuk mencegah
pengembunan.

Pemeliharaan: Untuk mencegah permukaannya kering dan
retak, serta agar kelembapan tidak masuk ke dalam kayu, kami

UNTUK PERABOT ALUMINIUM
Cara terbaik untuk menjaga keawetan perabot luar ruang
Anda adalah dengan membersihkannya secara berkala dan
tidak meninggalkannya di luar ruang tanpa perlindungan yang
memadai.

Penyimpanan: Jika memungkinkan, simpan di tempat sejuk
dan kering di dalam ruang. Jika perabot disimpan di luar ruang,
tutuplah dengan sarung tahan air. Setelah hujan atau salju,
buang semua sisa air atau salju dari permukaan-permukaan
yang datar. Pastikan udara dapat bersirkulasi untuk mencegah
pengembunan.

Pembersihan: Dengan larutan sabun encer.
Pemeliharaan: Tidak memerlukan pemeliharaan.

TOSTERÖ sarung perabot tahan air

TOSTERÖ kantong dan kotak penyimpanan
tahan air

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

102.923.24

799.000

Rp

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

404.098.22

299.000

Rp

TOSTERÖ kantong penyimpanan bantal 116×49 cm, tinggi
35 cm.
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
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602.923.26

999.000

Rp

Hitam

402.923.27

499.000

Rp

