
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.

Sambut sofa Anda
Sofa GRÖNLID memiliki bagian yang dapat Anda gabungkan den-
gan ukuran dan bentuk yang cocok untuk Anda. Bantal kursi yang 
dalam dengan lapisan atas serat bola serta banyak bantal pung-
gung yang nyaman membuat sofa lembut dan ramah. Anda juga 
dapat menambah dan mengganti bagian saat Anda mengingin-
kannya - misalnya jika sudut favorit telah menjadi sedikit usang 
setelah bertahun-tahun. Seri ini cocok saat Anda menginginkan 
sofa yang nyaman untuk malam yang nyaman di rumah, hari-hari  
yang santai dan obrolan santai dengan keluarga dan teman.

PANDUAN PEMBELIAN

DESAIN
Francis Cayouette.

BAGIAN
Sandaran tangan
Bagian 1 dudukan
Bagian 2 dudukan
Bagian 3 dudukan
Bagian sudut
Bagian chaise longue
Bangku kaki dengan  
penyimpanan

Sarung yang dapat dilepas
dan dicuci

  

Pilihan sarung

Tersedia dalam
kain berlapis

Dapat disesuaikan
agar sesuai kebutuhan Anda

Penyimpanan dalam  
chaise longue 
dan bangku kaki

Baca lebih banyak
di brosur garansi

GRÖNLID
Seri sofa
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KOMBINASI

Ada beberapa contoh tampilan seri sofa GRÖNLID dan 
Anda bebas untuk menyesuaikan sofa sesuai dengan Anda 
dan kebutuhan Anda. Tentukan jumlah kursi, bentuk sofa, 
fungsi apa yang Anda inginkan dan tentu saja sarung yang 
pas untuk Anda. 

Salah satu tip adalah menggunakan alat perencanaan kami 
yang membantu untuk menjelajahi semua kombinasi dan 
kemungkinan. Anda dapat menemukan alat itu di toko dan 
di www.IKEA.co.id

GRÖNLID sofa 2 dudukan.
Total ukuran: L177×K104×T98 cm. 

Harga total termasuk sarung
INSEROS cokelat muda 692.554.47 Rp6.495.000
INSEROS putih 992.547.81 Rp6.495.000
KIMSTAD cokelat tua 292.565.85   Rp8.495.000
LJUNGEN merah tua  292.564.63 Rp7.495.000
LJUNGEN hijau muda 592.562.87 Rp7.495.000
LJUNGEN abu-abu medium 992.560.54 Rp7.495.000
SPORDA alami 092.557.61 Rp8.495.000

GRÖNLID sofa 3 dudukan.
Total ukuran: L247×K98×T104 cm. 

Harga total termasuk sarung
INSEROS cokelat muda 492.554.53 Rp7.995.000
INSEROS putih 692.547.87 Rp7.995.000
KIMSTAD cokelat tua 292.565.90 Rp9.995.000
LJUNGEN merah tua  992.564.69 Rp8.995.000
LJUNGEN hijau muda 392.562.93 Rp8.995.000
LJUNGEN abu-abu medium 692.560.60 Rp8.995.000
SPORDA alami 892.556.58 Rp9.995.000

GRÖNLID sofa 3 dudukan dengan chaise longue.
Total ukuran: L258×K98/164×T104 cm. 

Harga total termasuk sarung
INSEROS cokelat muda 192.554.59 Rp11.990.000
INSEROS putih 492.547.93 Rp11.990.000
KIMSTAD cokelat tua 192.565.95 Rp14.490.000
LJUNGEN merah tua  992.564.74 Rp13.290.000
LJUNGEN hijau muda 092.562.99 Rp13.290.000
LJUNGEN abu-abu medium 392.560.66 Rp13.290.000
SPORDA alami 892.556.63 Rp14.490.000

GRÖNLID sofa sudut, 4 dudukan dengan ujung ter-
buka.
Total ukuran: L252×K235×T104 cm. 

Harga total termasuk sarung
INSEROS cokelat muda 492.554.05 Rp15.080.000
INSEROS putih 792.546.78 Rp15.080.000
KIMSTAD cokelat tua 492.565.70 Rp19.780.000
LJUNGEN merah tua  092.564.21 Rp17.480.000
LJUNGEN hijau muda 392.562.45 Rp17.480.000
LJUNGEN abu-abu medium 792.560.12 Rp17.480.000
SPORDA alami 892.557.19 Rp19.680.000



SEMUA BAGIAN DAN HARGA

GRÖNLID bagian 1 dudukan, L71×K98×T104 cm. 

INSEROS cokelat muda 492.553.68 Rp2.895.000
INSEROS putih 392.546.42 Rp2.895.000
KIMSTAD cokelat tua 503.979.94 Rp4.495.000
LJUNGEN merah tua  092.563.84 Rp3.695.000
LJUNGEN hijau muda 992.562.09 Rp3.695.000
LJUNGEN abu-abu medium 692.559.75 Rp3.695.000
SPORDA alami 892.556.82 Rp4.495.000

GRÖNLID bagian 2 dudukan, L141×K98×T104 cm. 

INSEROS cokelat muda 292.553.74 Rp4.895.000
INSEROS putih 092.546.48 Rp4.895.000
KIMSTAD cokelat tua 903.977.46 Rp6.495.000
LJUNGEN merah tua  792.563.90 Rp5.695.000
LJUNGEN hijau muda 692.562.15 Rp5.695.000
LJUNGEN abu-abu medium 492.559.81 Rp5.695.000
SPORDA alami 692.555.79 Rp6.495.000

GRÖNLID bagian 3 dudukan, L211×K98×T104 cm. 

INSEROS cokelat muda 992.553.80 Rp6.395.000
INSEROS putih 892.546.54 Rp6.395.000
KIMSTAD cokelat tua 103.976.70 Rp7.995.000
LJUNGEN merah tua  492.563.96 Rp7.195.000
LJUNGEN hijau muda 492.562.21 Rp7.195.000
LJUNGEN abu-abu medium 192.559.87 Rp7.195.000
SPORDA alami 392.556.94 Rp7.995.000

GRÖNLID bagian chaise lounge,  
L81×K164×T104 cm. 
INSEROS cokelat muda 492.554.29 Rp5.495.000
INSEROS putih 992.546.96. Rp5.495.000
KIMSTAD cokelat tua 603.986.29 Rp5.995.000
LJUNGEN merah tua  292.564.44 Rp5.795.000
LJUNGEN hijau muda 592.562.68 Rp5.795.000
LJUNGEN abu-abu medium 692.560.36 Rp5.795.000
SPORDA alami 892.557.43 Rp5.995.000

GRÖNLID bagian sudut, L93×K93×T104 cm.

INSEROS cokelat muda 192.554.35 Rp3.695.000
INSEROS putih 392.547.03 Rp3.695.000
KIMSTAD cokelat tua 703.986.24 Rp4.195.000
LJUNGEN merah tua  792.564.51 Rp3.895.000
LJUNGEN hijau muda 092.562.75 Rp3.895.000
LJUNGEN abu-abu medium 492.560.42 Rp3.895.000
SPORDA alami 592.557.49 Rp4.095.000

GRÖNLID sandaran tangan, L18×K93×T68 cm.

INSEROS cokelat muda 692.553.86 Rp800.000
INSEROS putih 592.546.60 Rp800.000
KIMSTAD cokelat tua 403.979.99 Rp1.000.000
LJUNGEN merah tua  892.564.03 Rp900.000
LJUNGEN hijau muda 192.562.27 Rp900.000
LJUNGEN abu-abu medium 992.559.93 Rp900.000
SPORDA alami 692.557.01 Rp1.000.000

GRÖNLID bangku kaki dengan penyimpanan, 
P73×L98×T49 cm.

INSEROS cokelat muda 992.554.41 Rp2.795.000
INSEROS putih 192.547.75 Rp2.795.000
KIMSTAD cokelat tua 603.986.34 Rp3.595.000
LJUNGEN merah tua  492.564.57 Rp3.295.000
LJUNGEN hijau muda 892.562.81 Rp3.295.000
LJUNGEN abu-abu medium 192.560.48 Rp3.295.000
SPORDA alami 392.556.46 Rp3.595.000

Harga total termasuk sarung



Kain kami telah diuji
Di IKEA, kami menguji kain sarung sofa dan kursi sehingga 
Anda dapat memastikannya tahan lama. Kemampuan kain 
untuk menahan abrasi diuji dengan menggunakan mesin 
untuk menggosoknya ke kain lain sambil menerapkan te-
kanan yang kuat. Sebuah kain yang dapat menahan 15.000 

siklus cocok untuk perabot yang digunakan sehari-hari di 
rumah - dan jika itu bisa lebih dari 30.000 siklus, perabot 
itu sangat tahan terhadap abrasi. Semua kain sensitif terha-
dap sinar matahari, itulah sebabnya kami juga memeriksa 
bahwa kain kami tahan proses pemudaran secara efektif.

Instruksi pencucian

Ketahanan
terhadap
abrasi(siklus)

Tingkat
daya tahan 
luntur
(0-6)

INSEROS: katun tenunan polos dengan tekstur permukaan halus. 100% katun. Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

35,000 5

LJUNGEN: sarung yang disesuaikan dengan poliester tahan pakai dengan sentuhan lembut. 100% 
poliester.

Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

45,000 5

SPORDA: kain bertekstur alami berbasis dengan efek melange dua warna. 57% katun, 24% poliester, 
19% linen.

Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C. 25,000 5

KIMSTAD: kain berlapis. Polyester (29%) dan katun (9%), dilapisi dengan poliuretan (62%).

INFORMASI TAMBAHAN

Kain berlapis
Kain berlapis adalah bahan kain dengan lapisan, yang da-
pat dirajut agar terlihat seperti kulit. Ini adalah bahan yang 
kuat dan tahan lama dan sangat mudah dirawat - hanya 
dengan mengosongkan permukaan menggunakan perla-
tan sikat yang lembut pada vacuum cleaner Anda dan lap 
dengan kain basah.

Tahan lama dengan berbagai cara
Tes yang sulit adalah cara penting untuk memeriksa keta-
hanan kain penutup kami, tapi mereka tidak menceritakan 
keseluruhan ceritanya. Ketahanan juga tergantung pada 
bahan, konstruksi dan cara penggunaan. Berat, kain tenun 
yang erat dengan permukaan datar paling tahan terhadap 
abrasi. Kain dengan campuran serat alami dan sintetis da-
pat menahan abrasi lebih baik daripada kain dengan serat 
alami. Kain dengan benang yang dicelup lebih tahan lama 
daripada kain dengan pola cetak. Dan sarung kotor lebih 
cepat usang daripada yang bersih. Kain juga dipengaruhi 
oleh bagaimana Anda menggunakan sofa Anda. Semua 
kain berlapis kami yang berbeda telah dirawat untuk 
melindunginya dan membuatnya mudah bagi Anda untuk 
merawatnya. Semua juga telah diuji dan disetujui untuk 
kekuatan sobek, fleksibilitas dan warna tahan terhadap 
luntur, sehingga Anda dapat yakin Anda akan menikmati 
sofa atau kursi baru Anda selama bertahun-tahun yang 
akan datang.

Tentang KIMSTAD
Kain berlapis yang tahan lama dengan tampilan dan kesan 
kulit sangat ideal untuk keluarga dengan anak kecil dan 
memiliki lapisan pelindung yang membuatnya tahan pudar. 
Sangat mudah untuk menjaga dan membersihkan. Cukup 
vacuum secara teratur dengan sikat lembut dan lap dengan 
kain basah.
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