
All the products (shown here) may not be available at the store. Please contact the staff  
or look at www.IKEA.co.id for more information. For more detailed product information,  
see the pricetag and the Internet. All units require assembly.

Ciptakan sofa Anda sendiri
Sofa modular KUNGSHAMN membuatnya mudah untuk membuat 
sofa yang cocok untuk Anda. Semua modul dapat digunakan 
tanpa penyangga atau disatukan ke dalam kombinasi yang Anda  
inginkan. Anda dapat membuat sofa baru dengan mengganti 
modul yang sudah ada atau menambahkan lebih banyak. Sarung 
berkaret dan garis yang bersih memberikan KUNGSHAMN tampi-
lan modern yang abadi. Dan pegas Bonnell membuat Anda dapat 
duduk dengan nyaman.

PANDUAN PEMBELIAN

DESAIN
Mikael Axelsson

MODUL
Modul 1 dudukan
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KUNGSHAMN
Seri tempat duduk modular
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Sofa pribadi - panduan langkah demi langkah
Sofa modular KUNGSHAMN terdiri dari modul yang dapat 
Anda gunakan berdiri sendiri atau bersama-sama. Besar 
atau kecil, lurus atau dengan sudut, atau ujung terbuka - 
Anda memilih sofa yang ingin Anda buat. Berkat bobotnya 

yang rendah, modulnya mudah dipindahkan - sementara 
rangka kayu dan logamnya membuatnya stabil. Semua 
sarung KUNGSHAMN juga dirancang agar cocok bersama 
sehingga memberikan kemungkinan tak terbatas untuk 
memadupadankan.

+ +

modul 1 dudukan
Ukuran keseluruhan: W67×D85×H71 
cm

Modul sudut
Ukuran keseluruhan: W85×D85×H71 
cm

Modul bangku kaki 
Ukuran keseluruhan: W67×D85×H44 
cm
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KOMBINASI

Berikut tampilan sofa modular KUNGSHAMN atau mengapa 
tidak dengan cara yang benar-benar berbeda. Di sini kami 
hanya menampilkan beberapa contoh dari semua kemung-
kinan. Anda dapat dengan cepat dan mudah membuat 
kombinasi sofa baru dengan menggunakan yang sudah ada 

atau menambahkan modul. Jika Anda ingin menggabung-
kan sarung yang berbeda, itu bisa! Rencanakan sofa Anda 
di alat perencanaan.

Sofa sudut modular, 2 dudukan. 
Ukuran keseluruhan: W170xD152xH71 cm

Total harga termasuk sarung
IDEKULLA krem 692.453.64 Rp6.890.000
IDEKULLA merah muda 692.481.74 Rp6.890.000
YTTERED multi warna 492.495.46 Rp7.190.000

Modul yang termasuk dalam kombinasi ini
KUNGSHAMN modul 1 dudukan 1 pc
KUNGSHAMN modul sudut 2 pc

Sofa modular 4 dudukan. 
Ukuran keseluruhan: W286xD85xH71 cm

Total harga termasuk sarung
IDEKULLA krem 292.456.10 Rp7.795.000
IDEKULLA merah muda 892.453.44 Rp7.795.000

Modul yang termasuk dalam kombinasi ini
KUNGSHAMN modul 1 dudukan 2 pc
KUNGSHAMN modul sudut 1 pc
KUNGSHAMN modul bangku kaki 1 pc

Sofa modular 3 dudukan. 
Ukuran keseluruhan: W237xD219xH71cm

Total harga termasuk sarung
IDEKULLA krem 992.513.82 Rp8.390.000
IDEKULLA merah muda 092.513.86 Rp8.390.000

Modul yang termasuk dalam kombinasi ini
KUNGSHAMN modul 1 dudukan 1 pc
KUNGSHAMN modul sudut 2 pc
KUNGSHAMN modul bangku kaki 1 pc

Sofa modular 3 dudukan.  
Ukuran keseluruhan: W237xD219xH71 cm

Total harga termasuk sarung
IDEKULLA krem 492.513.94 Rp9.890.000
IDEKULLA merah muda 592.513.98 Rp9.890.000

Modul yang termasuk dalam kombinasi ini
KUNGSHAMN modul 1 dudukan 1 pc 
KUNGSHAMN modul sudut 2 pc 
KUNGSHAMN modul bangku kaki 2 pc



Tahan lama dengan berbagai cara
Tes yang sulit adalah cara penting untuk memeriksa keta-
hanan kain sarung kami, tapi mereka tidak menceritakan 
keseluruhan ceritanya. Ketahanan juga tergantung pada 
bahan, konstruksi serta cara penggunaan. Kain tenun yang 
padat dan berat dengan permukaan datar paling tahan ter-
hadap abrasi. Kain dengan campuran serat alami dan sin-
tetis dapat menahan abrasi lebih baik daripada kain hanya 
dengan serat alami. Kain dengan benang yang dicelup lebih 
tahan lama daripada kain dengan pola cetak. Dan sarung 
yang kotor lebih cepat usang daripada yang bersih. Kain 
juga dipengaruhi oleh cara Anda menggunakan sofa Anda.

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)

IDEKULLA: Struktur halus dua warna. 100% poliester.
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

25,000 5

YTTERED: Kain cetak dengan pola cerah. 100% katun.
Dapat dicuci dengan mesin 
pada suhu 40°C.

25,000 5

Modul 1 dudukan Modul sudut Modul bangku kaki

LebarxDalamxTinggi dalam cm 67×85×71 85×85×71 67×85×44

Total harga termasuk sarung
IDEKULLA krem 592.481.84 Rp1.900.000 392.453.70 Rp2.495.000 692.481.93 Rp1.500.000

IDEKULLA merah muda 892.481.87 Rp1.900.000 992.453.67 Rp2.495.000 992.481.96 Rp1.500.000

YTTERED multi warna 292.481.90 Rp2.000.000 892.453.39 Rp2.595.000 392.481.99 Rp1.600.000

Sarung saja

IDEKULLA krem 203.824.23 Rp500.000 103.825.03 Rp600.000 703.843.25 Rp400.000

IDEKULLA merah muda 003.824.43 Rp500.000 403.825.11 Rp600.000 203.824.99 Rp400.000

YTTERED multi warna 903.828.77 Rp600.000 403.828.27 Rp700.000 303.824.94 Rp500.000
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