Panduan pembelian

SOLLERÖN

Seri Perabot Ruang Tamu Luar Ruang

Berikan sentuhan pribadi pada sofa luar ruang Anda
Seri sofa modular luar ruang SOLLERÖN terdiri dari beberapa bagian yang dapat
Anda gunakan secara terpisah atau digabungkan untuk membuat tempat duduk yang
benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Ingin sudut yang nyaman untuk bersantai?
Satu sofa untuk berdua? Atau, lupakan sofa dan buatlah tempat duduk dengan
beberapa kursi berlengan. Tinggal pilih saja! Bagian-bagiannya mudah dilepas dan
disusun kembali dengan gaya berbeda.
Nyaman dan mudah dirawat
Seri SOLLERÖN terbuat dari anyaman rotan plastik dengan tampilan yang serupa
dengan rotan asli. Tahan cuaca dan mudah dirawat - hanya perlu sedikit detergen dan
air. Tambahkan kursi dan bantal punggung KUDDARNA, JÄRPÖN/DUVHOLMEN atau
FRÖSÖN/DUVHOLMEN untuk kenyamanan yang sempurna. Saat tidak digunakan,
simpanlah bantal di bawah kursi dalam kantong TOSTERÖ, penyimpanan tahan air
untuk bantal. Sarungnya dapat dilepas dan dicuci dengan mesin.

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 PERABOT
Ukuran keseluruhan: Lebar×Kedalaman×Tinggi.

Dibuat untuk kenyamanan. Cara termudah menciptakan
tempat duduk luar ruang yang pasti Anda sukai. Kenyamanan
dapat dihadirkan dengan satu atau beberapa kursi berlengan.
Kenyamanan tercipta terutama karena tinggi dan kemiringan
sandarannya dirancang untuk memberikan posisi duduk yang
santai. Ukuran keseluruhan: 99x82x80 cm.
Kombinasi ini dengan bantal FRÖSÖN/DUVHOLMEN
krem (492.524.97), abu-abu gelap (792.525.23)
Rp
4.600.000

Penyimpanan cerdas. Tempat penyimpanan di bawah kursi
ini sangat sesuai untuk bantal, selimut, dan barang lain yang
ingin Anda simpan dalam jangkauan. Ukuran keseluruhan:
162x82x80 cm.
Kombinasi ini dengan bantal FRÖSÖN/DUVHOLMEN
krem (592.523.74), abu-abu gelap Rp7.550.000

SOLLERÖN set bagian sandaran lengan isi 2, warna cokelat gelap

1 unit

Daftar belanja:

SOLLERÖN bagian satu dudukan, warna cokelat atau abu-abu gelap
303.736.25

2 unit

FRÖSÖN/DUVHOLMEN 62×44 cm 492.531.09

2 unit

1 unit

FRÖSÖN/DUVHOLMEN 62×62 cm 192.530.83

2 unit

1 unit

*Dapat dikombinasikan juga dengan bantal KUDDARNA dan JÄRPÖN/DUVHOLMEN.

SOLLERÖN set bagian sandaran lengan isi 2, warna cokelat

1 unit

SOLLERÖN bagian satu dudukan, warna cokelat

1 unit

FRÖSÖN/DUVHOLMEN, 62×44 cm 202.600.68 atau 492.531.09
FRÖSÖN/DUVHOLMEN 62×62 cm 92.530.83

Daftar belanja:

*Dapat dikombinasikan juga dengan bantal KUDDARNA dan JÄRPÖN/DUVHOLMEN.

Saatnya santai? Dengan tumpuan kaki SOLLERÖN, chaise
longue dapat dengan mudah diletakkan di salah satu sudut sofa
- atau di keduanya...
Ukuran keseluruhan: 223x144x80 cm.
Kombinasi ini dengan bantal FRÖSÖN/DUVHOLMEN
krem (992.526.83), abu-abu gelap (592.526.99)
Rp
12.345.000

Satu, dua, atau tiga? Terdiri dari tiga bagian satu dudukan dan
satu set bagian sandaran lengan isi 2, sofa ini menyediakan
ruang untuk tidur siang Anda dan untuk teman-teman
yang berkunjung ketika waktu bersosialisasi tiba. Ukuran
keseluruhan: 223x82x80 cm.
Kombinasi ini dengan bantal FRÖSÖN/DUVHOLMEN
krem (992.524.85), abu-abu gelap (092.524.75)
Rp
10.500.000

Daftar belanja:

Daftar belanja:

SOLLERÖN set bagian sandaran lengan isi 2, warna cokelat

1 unit

SOLLERÖN bagian satu dudukan, warna cokelat atau abu-abu gelap
303.736.25

3 unit

SOLLERÖN set bagian sandaran lengan isi 2, warna cokelat

1 unit

SOLLERÖN bagian satu dudukan, warna cokelat atau abu-abu gelap
303.736.25

SOLLERÖN tumpuan kaki, warna cokelat 203.736.16

1 unit

3 unit

FRÖSÖN/DUVHOLMEN 62×44 cm 492.531.09

3 unit

FRÖSÖN/DUVHOLMEN 62×44 cm 492.531.09

3 unit

FRÖSÖN/DUVHOLMEN 62×62 cm 192.530.83

4 unit

FRÖSÖN/DUVHOLMEN 62×62 cm 192.530.83

3 unit

*Dapat dikombinasikan juga dengan bantal KUDDARNA dan JÄRPÖN/DUVHOLMEN.

*Dapat dikombinasikan juga dengan bantal KUDDARNA dan JÄRPÖN/DUVHOLMEN.
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KOMBINASI PERABOT
Ukuran keseluruhan: Lebar×Kedalaman×Tinggi.

Sedang berpesta? Tambahkan ruang untuk teman dan
keluarga dengan kombinasi dari tumpuan kaki dan ruang yang
luas. Atau, buatlah kombinasi Anda sendiri– kemungkinan
yang ada sungguh tidak terbatas. Ukuran keseluruhan:
162/287x82x80cm.
Kombinasi ini dengan bantal FRÖSÖN/DUVHOLMEN
krem (692.525.66), abu-abu gelap (792.525.75)
Rp
19.495.000

Bebas ditata ulang. Hari ini ingin kursi berbentuk huruf L
dan besok ingin sofa panjang lurus? Cukup lepas unit-unitnya,
susun ulang, dan sambungkan kembali. Sangat mudah.
Ukuran keseluruhan: 162/225x82x80cm.
Kombinasi ini dengan bantal FRÖSÖN/DUVHOLMEN
krem (292.526.10), abu-abu gelap (392.526.57)
Rp
14.700.000
Daftar belanja:
SOLLERÖN set bagian sandaran lengan isi 2, warna cokelat

1 unit

SOLLERÖN bagian satu dudukan, warna cokelat atau abu-abu gelap
303.736.25

3 unit

SOLLERÖN bagian sudut, warna cokelat 003.736.22

1 unit

FRÖSÖN/DUVHOLMEN bantal punggung, 62×44 cm 492.531.09

5 unit

FRÖSÖN/DUVHOLMEN bantal dudukan 62×62 cm 192.530.83

4 unit

Daftar belanja:

*Dapat dikombinasikan juga dengan bantal KUDDARNA dan JÄRPÖN/DUVHOLMEN.

SOLLERÖN set bagian sandaran lengan isi 2, warna cokelat

1 unit

SOLLERÖN bagian satu dudukan, warna cokelat 303.736.25

4 unit

SOLLERÖN bagian sudut, warna cokelat 003.736.22

1 unit

SOLLERÖN tumpuan kaki, warna cokelat 203.736.16 atau 504.246.00

1 unit

FRÖSÖN/DUVHOLMEN 62×44 cm 492.531.09

6 unit

FRÖSÖN/DUVHOLMEN 62×62 cm 192.530.83

6 unit

*Dapat dikombinasikan juga dengan bantal KUDDARNA dan JÄRPÖN/DUVHOLMEN.

CARA MERAKIT
Anda dapat mengombinasikan bagian-bagian SOLLERÖN
menjadi sofa modular yang sangat sesuai dengan kebutuhan
Anda. Jika nantinya Anda ingin membuat kombinasi yang

+

+

berbeda, Anda dapat dengan mudah melepas bagianbagiannya dan mengatur ulang kombinasinya dengan susunan
yang benar-benar baru.

+
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA
SOLLERÖN set bagian sandaran lengan isi 2, luar ruang.
L18×K82×T53 cm.
Cokelat

103.875.86

1.650.000

Rp

SOLLERÖN bagian satu dudukan, luar ruang. Kursi:
L62×K62×T32 cm.
Cokelat

303.736.25

1.950.000

Rp

SOLLERÖN bagian sudut, luar ruang. Kursi: L62×K62×T32
cm.
Cokelat

003.736.22

2.750.000

Rp

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

Rp

Abu-abu gelap

303.917.28

Rp

1.295.000

Cokelat

203.736.16

Rp

Abu-abu gelap

504.246.00

Rp

1.295.000

SOLLERÖN meja tamu, luar ruang L62×P92×T51 cm.
1.650.000

Antrasit/coklat

403.736.20

Rp

Antrasit/abu-abu tua

804.245.90

Rp

1.650.000

175.000

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

304.452.98

325.000

Rp

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

SOLLERÖN tumpuan kaki, luar ruang. Kursi: L62×K62×T32
cm.

175.000

Krem

275.000

Rp

Sarung bantal FRÖSÖN dan JÄRPÖN dijual terpisah
dari bantal isi DUVHOLMEN, sehingga mudah mengganti
tampilannya dan mencuci sarungnya.
FRÖSÖN sarung untuk bantal dudukan. 62×62 cm. Untuk
digabungkan dengan bantal isi DUVHOLMEN untuk bantal
dudukan 62×62 cm. Dijual terpisah.
Rp
Krem
403.917.23
200.000
Rp
Abu-abu gelap
603.917.22
200.000
JÄRPÖN sarung untuk bantal dudukan. 62×62 cm. Untuk
digabungkan dengan bantal isi DUVHOLMEN untuk bantal
dudukan 62×62 cm. Dijual terpisah.
Antrasit

804.453.28

395.000

Rp

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.
303.918.51

350.000

Rp

PERLINDUNGAN DAN PERAWATAN SOLLERÖN
Cara terbaik untuk menjaga keawetan perabot luar ruang Anda adalah dengan membersihkannya secara berkala dan tidak
meninggalkannya di luar ruang tanpa perlindungan yang memadai.
Pembersihan
Seka bersih dengan larutan sabun encer. Sarung bantal JÄRPÖN
dan FRÖSÖN dapat dilepas dan dicuci dengan mesin.
Pemeliharaan
Tidak memerlukan pemeliharaan.
Penyimpanan
Jika memungkinkan, simpanlah produk SOLLERÖN di tempat
yang kering dan sejuk dalam ruang. Jika disimpan di luar
ruang, miringkan perabot dan sebaiknya gunakan penutup
tahan air. Pastikan udara dapat bersirkulasi untuk mencegah
pengembunan. Tidak disarankan menggunakan plastik karena
akan melemah dalam suhu sekitar titik beku.

Perbaikan
Lapisan cat plastik melindungi rangka baja dari karat. Apabila
lapisannya terlepas karena suatu hal, rangka baja menjadi tidak
terlindungi dan dapat berkarat. Untuk memperbaikinya jika,
seka bersih dan cat ulang untuk memulihkan perlindungannya.
Catatan!
Bagian atas meja tamu SOLLERÖN terbuat dari kaca temper.
Tangani gelas dengan hati-hati. Tepi yang rusak atau permukaan yang tergores dapat menyebabkan kaca pecah tiba-tiba.
Namun, tidak pernah menjadi potongan-potongan yang tajam,
hanya menjadi potongan kecil. Hindari tabrakan dari samping
- di sinilah kaca paling rentan. Juga, meja tidak dimaksudkan
untuk mendukung payung, seperti yang menjepit ke tepi meja.

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

404.098.22

299.000

Rp

TOSTERÖ kantong penyimpanan bantal 116×49 cm, tinggi
35 cm. Cocok di bangku
penyimpanan ÄPPLARÖ 128×57 cm.
Hitam
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402.923.27

499.000

Rp

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

904.114.41

799.000

Rp

