PANDUAN PEMBELIAN

Kasur

Kunci untuk tidur malam yang nyenyak
Sepertiga dari hidup kita adalah tidur, dan tidur malam yang nyenyak penting bagi untuk merasa sehat. Apa yang kita pilih untuk tidur dan juga menyelimuti diri kita membuat perbedaan besar. Untuk membuat pilihan lebih mudah, kami mengumpulkan
semua kasur, alas kasur, rangka tempat tidur, dasar tempat tidur berpalang dan kaki
dalam panduan pembelian ini. Anda juga akan
menemukan rangkaian quilt, bantal dan pelindung bantal kami. Semua produk memiliki fitur yang unik sehingga sebelum memutuskan, akan bijaksana untuk mencoba
kasur dan bantal di studio tidur kami di toko.

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.

Temukan kenyamanan Anda!
Penjelasan simbol...........................................................................................................5
Kasur pegas......................................................................................................................6
Kasur busa........................................................................................................................8
Alas kasur........................................................................................................................ 10
Dasar kasur......................................................................................................................11
Dasar tempat tidur berpalang................................................................................... 12
Kaki................................................................................................................................... 13
Layanan........................................................................................................................... 14

2

Selamat tidur
Saat kasur sudah ada di rumah

Setiap orang memiliki bentuk tubuh dan cara tidur yang
berbeda. Kami sangat memahaminya, oleh karena itu kami
menawarkan produk kasur dengan beragam
pilihan bahan, jenis dan tingkatan harga; Semuanya yang
Anda butuhkan untuk mendapatkan kasur
sempurna. Hampir semua kasur dan dasar kasur kami memiliki garansi selama 25 tahun yang menanggung kerusakan bahan dan pengerjaan. Untuk informasi lebih lengkap,
silakan membaca brosur garansi.

Sebelum menggunakan kasur untuk pertama kali, sangat
wajar jika kasur baru terasa sedikit lebih keras, jadi biarkan
tubuh Anda menyesuaikan dengan kasur selama satu bulan.
Bahan kasur yang baru juga
memiliki bau khas sendiri. Kami merekomendasikan untuk
menganginkan kasur agar membantu
menghilangkan bau. Jika membeli kasur yang dikemas
dalam gulungan, Anda dapat menggunakannya
secara langsung tapi ingat bahwa kasur perlu digunakan
selama 3-4 hari untuk mengembalikan bentuk kasur semula.

Untuk kenyamanan yang sempurna
Tak hanya kasur yang membuat tidur malam
berkualitas, Anda juga akan menemukan rangkaian
keseluruhan bantal, quilt, kasur dan pelindung bantal dalam
panduan ini. Untuk menemukan yang terbaik, kami menyarankan untuk menggunakan kasur pilihan Anda yang
sesuai kebutuhan dengan mencoba berbaring di atas kasur
yang berada di area toko IKEA.
Quilt yang sesuai dengan pilihan Anda menambah
kenyamanan sehingga Anda dapat tidur dengan
nyenyak dan bangun dengan badan segar. Silakan lihat
rangkaian bantal dan quilt di halaman 15-25 untuk mendapatkan yang terbaik.

Cara merawat
Tambahkan pelindung kasur (halaman 14) atau alas kasur
(halaman 10) pada kasur baru Anda untuk
menjaganya tetap bersih, karena mudah dilepas dan dibersihkan. Beberapa kasur memilih sarung yang dapat dicuci.
Untuk yang tidak dapat dicuci, gunakan
pembersih kain pelapis untuk membersihkan noda. Bahkan
kasur terbaik pun akan menjadi kurang nyaman karena faktor usia dan semua debu serta tungau yang
mengumpul di kasur selama bertahun-tahun. Sehingga kami
merekomendasikan Anda untuk mengganti kasur setiap 8-10
tahun.

25

Tahun
Garansi

Simpan atau tukar
Saat memilih kasur, Anda bisa membawanya pulang dan
merasakan nyamannya berbaring di atas kasur kami selama
90 hari. Jika Anda merasa kurang puas, Anda bisa membawanya kembali ke toko IKEA dan memilih kasur lain.

Anda bisa melakukannya sendiri,
namun kami dapat membantu
Meskipun Anda dapat melakukannya sendiri, namun kami
dapat membantu jika Anda membutuhkan. Kami siap membantu Anda dengan berbagai fasilitas layanan yang kami
tawarkan yaitu layanan pengambilan,
pengantaran, perakitan, cicilan dan masih banyak lagi. Baca
informasi lebih lengkap di halaman belakang
panduan ini atau kunjungi www.IKEA.co.id
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Untuk menemukan kasur yang paling tepat,

1

Busa atau pegas?

2

Budget

3

Bagaimana rasanya?

Kami memiliki berbagai macam jenis kasur. Menentukan apakah Anda ingin kasur busa atau pegas akan
membantu Anda dalam membuat pilihan.

Kami memiliki kasur yang sesuai untuk semua budget - mulai dari kasur dasar hingga kasur yang terbuat
dari bahan alami berkualitas tinggi. Setiap kasur kami akan membuat tidur semakin nyenyak.

Hal terpenting saat memilih kasur adalah perasaan nyaman saat berbaring di atasnya. Cobalah kasur
tanpa jaket tebal dan dengan posisi tidur kesukaan Anda. Dengan cara ini, Anda dapat mengetahui apakah kasur cocok dengan Anda.
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Simbol di bawah ini digunakan untuk menjelaskan fitur dari
kenyamanan produk kami.

Keras dan sangat keras
Kasur dengan penyangga keras.

Busa memory
Bahan lembut dan lentur yang merespons suhu tubuh Anda
dan mengikuti bentuk tubuh Anda. Anda akan lebih santai
karena busa menyebarkan beban tubuh Anda untuk mengurangi tekanan dan memberi penyangga dan kenyamanan
optimal.

Keras medium
Kasur dengan penyangga keras medium.

Busa memory dengan gel
Kapsul gel dalam busa memory membutuhkan waktu lebih
lama untuk menciptakan permukaan tidur yang lebih dingin.

Lembut
Kasur dengan penyangga lembut.

Busa ketahanan tinggi
Busa ketahanan tinggi yang mengikuti gerakan tubuh untuk
menyangga tubuh dan mengurangi tekanan.

Bahan alami
Bahan alami seperti wol, kapas dan kadang lateks alami
serta serat kelapa membantu udara bersirkulasi di dalam
kasur dan membuatnya tidak lembap, sehingga Anda tidak
akan merasa terlalu hangat atau terlalu dingin.

Busa
Memberi penyangga dan kenyamanan bagi seluruh tubuh.
Dasar tempat tidur berpalang
yang dapat disesuaikan
Bagian kepala dan bagian kaki pada beberapa model dapat
disesuaikan sehingga Anda dapat duduk dengan nyaman.

Isi yang sangat nyaman
Tambahan isi lapisan atas membuat lebih nyaman.
Zona nyaman
Menyangga setiap bagian tubuh Anda dengan tepat. Zona
empuk membuat bahu dan pinggang merasa lebih nyaman
dan bagian yang keras menyangga leher dan punggung
bawah.

Dasar tempat tidur berpalang
yang dapat disesuaikan secara elektrik
Bagian kepala dan bagian kaki pada beberapa model dapat
disesuaikan sehingga Anda dapat duduk dengan nyaman.

Kantung pegas/kantung pegas mini
Pegas yang dibungkus bekerja secara terpisah untuk mengikuti gerakan dan bentuk tubuh Anda.

Dikemas dalam bentuk gulungan
Memudahkan Anda membawanya pulang ke rumah.

Pegas Bonnell
Lapisan pegas menyangga seluruh tubuh yang membuat
tidur nyenyak di malam hari.

Cuci 60 derajat
Dapat dilepas dan dicuci. Tungau berkembang biak dalam
lingkungan hangat, gelap dan lembap seperti tempat tidur.
Cuci sesering mungkin agar tetap segar dan bersih.

Lateks
Bahan lembut dan lentur memberi kenyamanan tersendiri
dengan mengikuti bentuk tubuh Anda. Anda akan merasa
lebih santai karena lateks menyebarkan beban tubuh Anda
untuk mengurangi tekanan dan memberi dukungan yang
tepat.

25

Tahun
Garansi
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Garansi 25 tahun
Hampir semua kasur dan dasar kasur kami bergaransi
selama 25 tahun yang menanggung resiko cacat bahan
dan pengerjaan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca
brosur garansi.

Kasur pegas
Kasur pegas menyalurkan beban tubuh secara merata, sehingga tidak ada tekanan ekstra di satu bagian tubuh Anda.
Konstruksi pegas terbuka membantu sirkulasi udara, sehingga tidak terasa panas saat tidur. Anda bisa mendapatkan tingkat
kenyamanan yang tepat dengan alas kasur dan dasar tempat tidur berpalang atau dasar kasur. Kasur pegas juga sangat tahan
lama.
HUSVIKA kasur pegas.

Isi yang sangat
nyaman

Pegas
Bonnell

Dikemas
dalam gulungan

25

Tahun
Garansi

25 tahun
garansi

• Pegas Bonnell memberi penyangga seluruh tubuh
membuat tidur nyenyak di malam hari.
• Kain yang lentur di bagian sisi atas kasur mengikuti
gerak tubuh Anda yang dapat memaksimalkan
kenyamanan.
• Kasur ini aman untuk anak karena memiliki ritsleting
tanpa mekanisme tarik yang menyembunyikan bagian-bagian kecil dan mencegah anak membukanya.
• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas dalam
bentuk gulungan.
• Ketebalan: 12 cm

Keras
80×200 cm

1.799.000

603.188.64

Rp

303.529.58
703.529.42
303.529.44
403.529.48
203.529.54

Rp

HAFSLO kasur pegas,
krem.

Pegas
Bonnell

25

Tahun
Garansi

25 tahun
garansi

• Kasur keras ini menjaga bentuknya, memberikan
dukungan yang stabil dan mendistribusikan berat
badan Anda secara merata.
• Kasur untuk tidur. Pegas bonnell menyediakan
dukungan menyeluruh untuk memastikan tidur
malam yang nyenyak.
• Kasur tidak perlu dibalik.
• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas dalam
bentuk gulungan.
• Ketebalan: 18 cm

Keras
90×200 cm
120×200 cm
140×200 cm
160×200 cm
180×200 cm

1.799.000
1.999.000
Rp
2.299.000
Rp
2.799.000
Rp
3.299.000
Rp

Keras medium
Dikemas
dalam gulungan

90×200 cm
120×200 cm
140×200 cm
180×200 cm

1.799.000
1.999.000
Rp
2.299.000
Rp
3.299.000

103.529.59
503.529.43
003.529.45
903.529.55

Rp

103.529.78
603.529.66
203.529.68
403.529.72
003.529.74

Rp

Rp

HAMARVIK kasur pegas,
krem tua.

Isi yang sangat
nyaman

Pegas
Bonnell

Dikemas
dalam gulungan

25

Tahun
Garansi

25 tahun
garansi

• Pegas Bonnell memberi penyangga seluruh tubuh
membuat tidur nyenyak di malam hari.
• Lapisan isian yang empuk dan melimpah menambah
kenyamanan.
• Kain yang lentur di bagian sisi atas kasur mengikuti
gerak tubuh Anda yang dapat memaksimalkan
kenyamanan.
• Didesain untuk digunakan hanya pada satu sisi saja tak perlu dibalik.
• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas dalam
bentuk gulungan.
• Ketebalan: 21 cm
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Keras
90×200 cm
120×200 cm
140×200 cm
160×200 cm
180×200 cm

1.999.000
2.299.000
Rp
2.799.000
Rp
3.299.000
Rp
3.999.000
Rp

Keras medium
90×200 cm
120×200 cm
140×200 cm
180×200 cm

903.529.79
403.529.67
003.529.69
703.529.75

1.999.000
2.299.000
Rp
2.799.000
Rp
3.999.000
Rp
Rp

HÖVÅG kasur kantong pegas, abuabu tua.

Isi yang sangat
nyaman

Dikemas
dalam gulungan

25

Kantung pegas

Tahun
Garansi

25 tahun
garansi

• Dengan kantung pegas yang masing-masing dibungkus dan bekerja secara terpisah mengikuti gerakan
dan bentuk tubuh, Anda bisa
mendapatkan penyangga yang nyaman kapanpun
dan di manapun.
• Kantung pegas dibungkus masing-masing untuk
menginsulasi gerakan yang membuat nyaman
sehingga Anda tak mengganggu yang lainnya.
• Lapisan isi kasur yang empuk dan melimpah menyangga tubuh serta menambah kenyamanan.
• Kain yang lentur di bagian sisi atas kasur mengikuti
gerak tubuh Anda yang dapat memaksimalkan
kenyamanan.
• Kasur tidak perlu dibalik.
• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas dalam
bentuk gulungan.
• Ketebalan: 24 cm

Keras
90×200 cm
120×200 cm
160×200 cm
180×200 cm

202.445.25
302.443.51
902.445.17
302.445.20

2.299.000
2.999.000
Rp
3.999.000
Rp
4.999.000
Rp
Rp

Sangat keras
90×200 cm
120×200 cm
160×200 cm
180×200 cm

104.527.13
904.527.09
304.782.55
504.527.11

2.299.000
2.999.000
Rp
3.999.000
Rp
4 .999.000
Rp
Rp

HYLLESTAD kasur kantong pegas, putih.

Isi yang sangat
nyaman

Busa
memori

25

Kantung pegas

Lateks

Tahun
Garansi

25 tahun
garansi

• Anda dapat merasa lebih rileks berkat permukaan
tidur terbuat dari busa memory (keras) atau latex
(keras medium) yang sesuai dengan bentuk tubuh
Anda untuk menghilangkan tekanan.
• Dengan kantong pegas yang masing-masing dibungkus dan bekerja secara terpisah mengikuti gerakan,
Anda bisa mendapatkan penyangga yang nyaman
kapanpun dan di manapun.
• Kantong pegas dibungkus masing-masing untuk
menginsulasi gerakan yang membuat nyaman sehingga Anda tak mengganggu yang lainnya.
• Lapisan isi kasur yang empuk dan melimpah menyangga tubuh serta menambah kenyamanan.
• Kain yang lentur di bagian sisi atas kasur mengikuti gerak tubuh Anda sehingga memaksimalkan
kenyamanan.
• Didesain untuk digunakan di satu sisi saja - tidak
dapat dibalik.
• ketebalan: 27 cm
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keras
90x200 cm

704.257.88

Rp

3.999.000

160x200 cm

904.258.29

Rp

5.999.000

180x200 cm

404.258.41

Rp

6.999.000

Keras medium
90x200 cm

504.257.89

Rp

3.999.000

180x200 cm

204.258.42

Rp

6.999.000

Kasur busa
Selain empuk dan berketahanan tinggi, kasur busa dan lateks menyediakan penyangga yang mengikuti bentuk tubuh Anda
serta mendistribusikan berat tubuh secara merata. Karena tidak terdapat tekanan tambahan pada setiap bagian tubuh, kedua
jenis kasur ini melancarkan peredaran darah dan membantu Anda beristirahat dengan lebih rileks. Kasur busa juga meredam
gerakan yang terjadi tiba-tiba, sehingga cocok bagi Anda yang memiliki pasangan yang banyak bergerak saat tidur di malam
hari. Karena fleksibilitasnya, kedua kasur ini sangat cocok dipasangkan dengan dasar tempat tidur berpalang yang dapat
MOSHULT kasur busa,
putih.

Busa

Dikemas
dalam gulungan

Cuci 60 derajat

25

Tahun
Garansi

25 tahun
garansi

• Dapatkan dukungan dan kenyamanan
menyeluruh dengan busa kasur yang tangguh.
• Ukuran 90x200 disetujui untuk anak-anak ini
memiliki ritsleting tanpa mekanisme tarik, yang menyembunyikan bagian-bagian kecil dan mencegah
anak-anak membukanya.
• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci
sarung dengan mesin.
• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas dalam
bentuk gulungan.
• Ketebalan: 10 cm

Keras
80×200 cm
90×200 cm
160×200 cm

999.000
1.299.000
Rp
1.999.000

902.723.36
102.723.40
802.723.32

Rp

802.723.08
002.723.12
702.723.04
302.723.01

Rp

Rp

MALFORS kasur busa,
putih.

Keras

Keras medium

Busa
Dikemas
dalam gulungan

• Dapatkan dukungan dan kenyamanan
menyeluruh dengan busa kasur yang tangguh.
• Ukuran 90x200 disetujui untuk anak-anak ini
memiliki ritsleting tanpa mekanisme tarik, yang menyembunyikan bagian-bagian kecil dan mencegah
anak-anak membukanya.
• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas dalam
bentuk gulungan.
• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci
sarung dengan mesin.
• Ketebalan: 12 cm

25

1.799.000
1.999.000
2.499.000
Rp
2.299.000
Rp
Rp

Keras medium
80×200 cm
90×200 cm

Cuci 60 derajat

Tahun
Garansi

Keras
80×200 cm
90×200 cm
160×200 cm
140x200 cm

1.799.000
1.999.000

802.722.85
202.722.88

Rp

602.773.97

Rp

2.299.000

Rp

2.299.000

Rp

25 tahun
garansi

MALVIK kasur busa,
putih.

Keras

Keras medium

Isi yang sangat
nyaman

Cuci 60 derajat

25

Busa

• Dapatkan dukungan dan kenyamanan
menyeluruh dengan busa kasur yang tangguh.
• Lapisan isi lunak yang berlimpah menambah dukungan dan kenyamanan.
• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci
sarung dengan mesin.
• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas dalam
bentuk gulungan.
• Ketebalan: 14 cm

Tahun
Garansi

25 tahun
garansi

Dikemas
dalam gulungan
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Keras
80×200 cm

Keras medium
80×200 cm

902.774.14

MALFORS kasur busa, putih.
• Dapatkan dukungan dan kenyamanan
menyeluruh dengan busa kasur yang tangguh.
• Ukuran 80x200 disetujui untuk anak-anak ini
memiliki ritsleting tanpa mekanisme tarik, yang menyembunyikan bagian-bagian kecil dan mencegah
anak-anak membukanya.
• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas dalam
bentuk gulungan.
• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci
sarung dengan mesin.
• Ketebalan: 12 cm

Busa
Dikemas
dalam gulungan

Keras
80x200 cm

802.723.08

Rp

1.799.000

Rp

1.799.000

Keras medium
80x200 cm

802.722.85

Cuci 60 derajat

25

Tahun
Garansi

25 tahun
garansi

MOSHULT kasur busa,
putih.
• Dapatkan dukungan dan kenyamanan
menyeluruh dengan busa kasur yang tangguh.
• Ukuran 80x200 disetujui untuk anak-anak ini
memiliki ritsleting tanpa mekanisme tarik, yang menyembunyikan bagian-bagian kecil dan mencegah
anak-anak membukanya.
• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas dalam
bentuk gulungan.
• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci
sarung dengan mesin.
• Ketebalan: 10 cm

902.723.36

Rp

999.000

603.188.64

Rp

1.799.000

Cuci 60
derajat

Busa
Dikemas
dalam gulungan

Keras
80x200 cm

25

Tahun
Garansi

25 tahun
garansi

HUSVIKA kasur pegas.

Isi yang
sangat
nyaman
Pegas
Bonnell

Dikemas
dalam
gulungan

25

Tahun
Garansi

25 tahun
garansi

• Pegas Bonnell menyediakan dukungan
menyeluruh untuk memastikan tidur malam yang
nyenyak.
• Kain yang lentur di sisi atas kasur bergerak
dengan Anda untuk memaksimalkan
kenyamanan
• Kasur ini disetujui untuk anak-anak. Ini memiliki
ritsleting tanpa mekanisme tarik,
yang menyembunyikan bagian-bagian kecil dan
mencegah anak-anak membukanya.
• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas dalam
bentuk gulungan.
• Ketebalan: 12 cm
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Keras
80x200 cm

Alas kasur
Alas kasur diletakkan di atas kasur untuk memberikan kenyamanan tambahan. Alas kasur melindungi kasur dari debu serta
kotoran dan akan membuat kasur lebih awet. Karena mudah dilepas untuk dianginkan dan dibersihkan, Anda dapat membuat
tempat tidur tetap segar.

TALGJE alas kasur, putih.

Dikemas
dalam
gulungan

Cuci 60 derajat

• Isi busa menyediakan permukaan tidur yang lembut.
• Kain lentur di sisi atas alas kasur bergerak dengan
Anda untuk memaksimalkan kenyamanan
• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci
sarung dengan mesin.
• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas dalam
bentuk gulungan.
• Ketebalan: 3.5 cm.

90×200 cm
120×200 cm
160×200 cm

102.982.41
002.982.32
603.064.46

Rp

• Dipenuhi dengan busa ketahanan tinggi memberikan efek penghilang tekanan dan permukaan tidur
keras.
• Kain lentur di sisi atas alas kasur bergerak dengan
Anda untuk memaksimalkan kenyamanan
• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci
sarung dengan mesin.
• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas dalam
bentuk gulungan.
• Ketebalan: 5 cm.

90×200 cm
120×200 cm
160×200 cm
180×200 cm

002.981.90
902.981.81
403.064.52
802.981.86

Rp

• Dipenuhi dengan busa ketahanan tinggi memberikan efek penghilang tekanan dan permukaan tidur
keras.
• Kain lentur di sisi atas alas kasur bergerak
dengan Anda untuk memaksimalkan
kenyamanan.
• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci
sarung dengan mesin.
• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas dalam
bentuk gulungan.
• Ketebalan: 8 cm.

90×200 cm
120×200 cm
160×200 cm
180×200 cm

502.981.40
402.981.31
703.064.55
302.981.36

Rp

999.000
1.499.000
Rp
1.999.000
Rp

TUDDAL alas kasur, putih.

Busa ketahanan
tinggi

Cuci 60 derajat

Dikemas
dalam gulungan

1.499.000
1.999.000
2.499.000
Rp
2.999.000
Rp
Rp

TUSSÖY alas kasur, putih.

Busa memory
Dikemas
dalam gulungan

Cuci 60 derajat

1.999.000
2.499.000
2.999.000
Rp
3.999.000
Rp
Rp

10
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Dasar kasur
Dasar kasur membuat kasur tahan lebih lama dan tetap nyaman dengan menyerap
sebagian besar tekanan dan menempatkan berat secara merata pada tempat tidur Anda.

ESPEVÄR dasar kasur berpalang, abu-abu tua.

25

Tahun
Garansi

25 tahun
garansi

• 14 palang kayu Kayu birch yang direkatkan
menyesuaikan dengan berat badan Anda dan meningkatkan kelenturan kasur.
• Mudah dibawa pulang, karena alas kasurnya ada
dalam kemasan datar.
• Mudah untuk masuk dan keluar dari tempat tidur karena alas kasur membuat tempat tidur lebih tinggi.
• Memberikan tempat tidur Anda mengatur tampilan
terkoordinasi warna bersama dengan pegas atau
kasur busa kami.
• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci
sarung dengan mesin.
• Ketebalan: 20 cm

11

Abu-abu tua
90×200 cm
120×200 cm
160×200 cm
180×200 cm

891.565.59
091.688.01
991.687.88
391.565.28

2.600.000
3.400.000
Rp
4.100.000
Rp
4.800.000
Rp
Rp

Dasar tempat tidur berpalang
Jika dikombinasikan dengan rangka tempat tidur, dasar tempat tidur berpalang dapat digunakan sebagai dasar kasur pegas,
busa dan lateks. Berkat keduanya, kasur menjadi lebih awet dan nyaman dengan menyerap sebagian besar tekanan dan
menempatkan berat tubuh secara merata di atas tempat tidur. Anda dapat menyesuaikan palang agar sedikit atau lebih keras,
dapat juga disesuaikan di bagian kaki dan kepala sehingga Anda bisa duduk dan membaca atau menonton televisi atau menahan kaki tetap di atas.

LURÖY dasar tempat tidur berpalang.

25

Tahun
Garansi

• Memperpanjang usia kasur Anda dan dapatkan
penyangga tambahan dari 17 palang kayu di dasar
tempat tidur.

80×200 cm
90×200 cm
120×200 cm

002.787.24
801.631.73
801.628.90

Rp

• 28 palang kayu birch menyesuaikan dengan berat
badan Anda dan meningkatkan kelenturan kasur.
• Zona nyaman menyesuaikan dengan tubuh Anda.

80x200 cm
90×200 cm
120×200 cm

502.787.07
302.787.08
102.787.09

Rp

300.000
500.000
Rp
500.000
Rp

25 tahun
garansi

LÖNSET dasar tempat tidur berpalang,
tetap.
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Zona nyaman

Tahun
Garansi

25 tahun
garansi

RECOMMENDED COMBINATIONS

Flat slatted bed bases

LURÖY

LÖNSET

Foam/latex mattresses
MOSHULT
MALFORS
MALVIK
Sprung mattresses
HAFSLO
HAMARVIK
HÖVÅG
HYLLESTAD
HIDRASUND
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700.000
900.000
Rp
1.200.000
Rp

Kaki tempat tidur
Dapat digunakan dengan semua dasar kasur dan dasar kayu kasur pegas.

BÅTSFJORD kaki, 10 cm, 4 unit.
Kayu birch

403.097.47

Rp

300.000

Rp

300.000

Rp

300.000

Rp

300.000

BJORLI kaki, 10 cm, 4 unit.
Baja tahan karat

403.097.33

BRATTVÅG kaki, 10 cm, 4 unit.
Oak

303.097.43

BURFJORD kaki, 10 cm, 4 unit.
Oak

803.097.45

SULTAN kaki penyangga, 20 cm. Digunakan pada pegas
kasur dasar kayu dari 140 cm ke atas, bersama dengan 20
cm kaki.
Hitam

701.728.23

Rp

200.000
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Anda dapat melakukannya sendiri,
tapi kami dapat membantu.

LAYANAN PENGAMBILAN DAN PENGANTARAN
Dengan layanan ini, kami mengambil produk dalam daftar belanja di
area layanan mandiri lalu mengantarkannya ke rumah atau
kantor Anda.

LAYANAN PENGANTARAN
Sebagian besar produk kami tersedia dalam kemasan datar sehingga
dapat Anda bawa pulang sendiri. Tapi kami juga dapat mengantarkan
belanjaan langsung ke rumah atau ke kantor sesuai keinginan Anda.
Harga berdasarkan jarak rumah dengan toko IKEA.

LAYANAN SOLUSI PEMBIAYAAN
Jika Anda memiliki rencana untuk belanja perabot rumah tangga untuk
melengkapi atau mempercantik rumah tapi membutuhkan bantuan
dalam mengatur keuangan, kami dapat menawarkan serangkaian pilihan pembiayaan agar rencana Anda dapat
terwujud:
• Layanan rencana pembiayaan
• Layanan cicilan tanpa bunga
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Layanan pengembalian kasur dalam 90 hari
Anda butuh waktu untuk terbiasa dengan kasur baru. Itulah mengapa kami memberi Anda waktu 90 hari untuk memastikan Anda
nyaman dengan teman sekamar Anda yang baru.

