
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. IKEA Indonesia 
berusaha memastikan bahwa semua informasi benar saat dicetak

Penyimpanan seutuhnya sesuai keinginan
Besar atau kecil. Terlihat dan terbuka maupun tersembunyi. Berwarna 
mencolok maupun netral. Anda dapat mengombinasikan kabinet 
EKET sesuka Anda dan sesuai kebutuhan. Benda apa pun atau betapa 
banyaknya ruang yang dimiliki di rumah, Anda dapat selalu menemu-
kan solusi yang sesuai dengan Anda. Jika kebutuhan atau selera Anda 
berubah, maka EKET juga mudah disesuaikan.

PERAWATAN 
Bersihkan dengan lap yang 
dibasahi deterjen ringan. Lalu, 
keringkan dengan lap bersih.

KESELAMATAN
Untuk mencegah terjatuh, 
perabot harus dikaitkan ke dind-
ing menggunakan pelengkap 
dinding yang sudah disertakan 
di dalam kemasan. Jika produk 
akan digantung di dinding, 
maka harus menggunakan rel 
suspensi (dijual terpisah di 
IKEA). Periksa dinding untuk 
memastikan bahwa dinding 
tahan dengan berat produk. 
Karena material dinding yang 
bervariasi, sekrup untuk pe-
masangan di dinding dijual ter-
pisah. Hubungi toko bangunan 
setempat untuk mendapatkan 
sistem sekrup yang cocok den-
gan dinding Anda. Pemasangan 
harus dilakukan oleh tenaga ahli 
karena pemasangan yang salah 
dapat menyebabkan cedera 
serius atau kerusakan

PANDUAN PEMBELIAN

EKET
Seri penyimpanan
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EKET kombinasi kabinet dengan kaki.
Ukuran keseluruhan: W35×D35×H80 cm. 
Kombinasi ini Rp890.000

Produk yang termasuk dalam kombinasi ini
Kabinet dengan pintu 35×35×35 cm 1 unit
Kabinet 35×35×35 cm 1 unit
Rangka bawah 35×35×10 cm 1 unit
Pelengkap penghubung, isi 12/pak 1 unit

Pilihan warna untuk kombinasi ini
Putih 391.891.90
Putih/oranye 491.907.15
Putih/abu-abu muda 891.907.18
Putih/oranye muda 291.907.21
Putih/biru muda 691.907.24
Putih/biru tua 991.907.27
Putih/abu-abu tua 391.907.30

EKET kombinasi kabinet dengan alas kaki.
Ukuran keseluruhan: W105×D35×H107 cm. 
Kombinasi ini Rp1.535.000

Produk yang termasuk dalam kombinasi ini:
Kabinet 35×35×35 cm 2 unit
Kabinet dengan 4 kompartemen, 70×35×70 cm 1 unit
Alas kaki dapat disesuaikan, logam, isi 4/pak 2 unit
Pelengkap penghubung, isi 12/pak 1 unit

Pilihan warna untuk kombinasi ini
Putih 891.892.01
Biru tua/abu-abu tua/oranye muda 691.908.23
Abu-abu muda/abu-abu tua/Putih 791.908.51
Biru muda/abu-abu tua/oranye 191.908.54
Putih/abu-abu muda 491.908.57

EKET kombinasi kabinet dengan alas kaki. 
Ukuran keseluruhan: W70×D25×H72 cm. 
Kombinasi ini Rp1.285.000

Produk yang termasuk dalam kombinasi ini
Kabinet dengan pintu dan 2 rak, 35×25×70 cm 1 unit
Kabinet, 35×25×35 cm 2 unit
Alas kaki dapat disesuaikan, logam, isi 4/pak 2 unit
Pelengkap penghubung, isi 12/pak 1 unit

Pilihan warna untuk kombinasi ini
Putih 891.891.97
Putih/abu-abu/oranye 791.907.33
Putih/abu-abu muda 091.907.36

EKET kombinasi kabinet dengan alas kaki. 
Ukuran keseluruhan: W210×D35×H180 cm. 
Kombinasi ini Rp7.355.000

Produk yang termasuk dalam kombinasi ini:
EKET Kabinet dengan 2 pintu + 1 rak, 70×35×70 cm 2 unit
EKET Kabinet dengan 3 laci, 70×35×70 cm 1 unit
EKET Kabinet, 35×35×35 cm 3 unit
EKET Kabinet dengan pintu, 35×35×35 cm 2 unit
EKET Rangka bawah, 70×35×10 cm 3 unit
EKET Kabinet dengan 2 kompartemen, 35×35×70 cm 1 unit
EKET Rel suspensi, 35 cm 6 unit

Pilihan warna untuk kombinasi ini
Putih 491.894.82
Putih/oranye/abu-abu muda/abu-abu tua aneka warna 491.910.36
Putih/abu-abu muda 891.910.39
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EKET kombinasi kabinet dipasang di dinding 
Ukuran keseluruhan: W105×D35×H120 cm. 
Kombinasi ini Rp1.625.000

Produk yang termasuk dalam kombinasi ini:
Kabinet 35×25×35 cm 4 unit
Kabinet dengan pintu 35×35×35 cm 1 unit
Rel suspensi, 35 cm 5 unit

Pilihan warna untuk kombinasi ini
Putih 692.225.03
Oranye/biru muda/Putih/oranye muda/abu-abu muda 192.224.97
Abu-abu tua/abu-abu muda/Putih 292.225.00

EKET kombinasi kabinet dipasang di dinding.
Ukuran keseluruhan: 80×35×210 cm. 
Kombinasi ini Rp2.465.000

Produk yang termasuk dalam kombinasi ini:
Kabinet, 35×25×35 cm 3 unit
Kabinet dengan pintu, 35×35×35 cm 2 unit
Kabinet, 35×35×35 cm 2 unit
Rel suspensi, 35 cm 7 unit

Pilihan warna untuk kombinasi ini
Putih 991.890.31
Putih/abu-abu muda/abu-abu tua 391.891.33 
Putih/oranye/oranye muda/biru tua/ 
biru muda/abu-abu muda aneka warna 491.891.42

EKET Kombinasi kabinet dengan alas kaki
Ukuran keseluruhan: 105×35×72 cm. 
Kombinasi ini Rp1.540.000

Produk yang termasuk dalam kombinasi ini:
Kabinet dengan pintu dan 1 rak, 35×35×70 cm 1 unit
Kabinet dengan 4 kompartemen, 70×35×70 cm 1 unit
Alas kaki dapat disesuaikan, logam, isi 4/pak 2 unit

Pilihan warna untuk kombinasi ini
Putih 291.892.04
Putih/oranye 791.908.65
Putih/biru tua 191.908.68
Putih/abu-abu tua 591.908.71
Putih/oranye muda 991.908.74
Putih/biru muda 291.908.77
Putih/abu-abu muda 691.908.80

EKET kombinasi kabinet dipasang di dinding.
Ukuran keseluruhan: 105×25×70 cm. 
Kombinasi ini Rp1.285.000

Produk yang termasuk dalam kombinasi ini:
Kabinet dengan 1 pintu dan 2 rak, 35×25×70 cm 1 unit
Kabinet, 35×25×35 cm 2 unit
Rel suspensi, 35 cm 3 unit

Pilihan warna untuk kombinasi ini
Putih 091.888.18
Putih/oranye/oranye muda 691.890.61
Putih/abu-abu tua/abu-abu muda 291.890.82
Putih/biru muda/biru tua 191.890.87
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EKET Kombinasi kabinet dengan alas kaki.
Ukuran keseluruhan: 140×35×80 cm. 
Kombinasi ini Rp3.640.000

Produk yang termasuk dalam kombinasi ini:
Kabinet dengan 3 laci, 70×35×70 cm 1 unit
Kabinet dengan 4 kompartemen, 70×35×70 cm 1 unit
Rangka bawah, birch, 35×35×10 cm 2 unit

Pilihan warna untuk kombinasi ini
Putih 591.892.07
Putih/abu-abu muda 091.908.83
Putih/biru tua 391.908.86

EKET Kombinasi kabinet dengan alas kaki
Ukuran keseluruhan: 140×35×182 cm. 
Kombinasi ini Rp2.635.000

Produk yang termasuk dalam kombinasi ini:
Kabinet dengan 4 kompartemen, 70×35×70 cm 1 unit
Kabinet dengan 4 kompartemen, 70×25×70 cm 1 unit
Kabinet dengan 2 pintu 1 rak, 70×35×70 cm 1 unit
Rel suspensi, 70 cm 1 unit
Alas kaki dapat disesuaikan, logam, isi 4/pak 2 unit

Pilihan warna untuk kombinasi ini
Putih 991.892.10
Putih/biru muda/biru tua 991.908.88
Putih/abu-abu muda/abu-abu tua 391.908.91
Putih/oranye/oranye muda 791.908.94

EKET Kombinasi kabinet dengan alas kaki.
Ukuran keseluruhan: 105×35×107 cm. 
Kombinasi ini Rp2.970.000

Produk yang termasuk dalam kombinasi ini:
Kabinet, 35×35×35 cm 4 unit
Kabinet dengan pintu dan 2 rak, 35×35×105 cm 1 unit
Kabinet dengan pintu dan 1 rak, 35×35×70 cm 1 unit
Alas kaki dapat disesuaikan, logam, isi 4/pak 3 unit
Pelengkap penghubung, isi 12/pak 1 unit

Pilihan warna untuk kombinasi ini
Putih 991.894.70
Putih/biru muda/abu-abu tua/ 
abu-abu muda/ oranye aneka warna 591.909.13

Putih/abu-abu muda/abu-abu tua/biru tua aneka warna 891.909.21

EKET Kombinasi kabinet dengan alas kaki.
Ukuran keseluruhan: 210×35×180 cm. 
Kombinasi ini Rp6.205.000

Produk yang termasuk dalam kombinasi ini:
Kabinet dengan 2 pintu dan 1 rak, 70×35×70 cm 1 unit
Kabinet dengan 4 kompartemen, 70×35×70 cm 1 unit
Kabinet dengan 3 laci, 70×35×70 cm 1 unit
Kabinet, 35×25×35 cm 4 unit
Kabinet, 35×35×35 cm 2 unit
Alas kaki dapat disesuaikan, logam, isi 4/pak 3 unit
Rel suspensi, 35 cm. 6 unit

Pilihan warna untuk kombinasi ini
Putih 091.894.79
Putih/abu-abu muda/abu-abu tua 991.910.29
Putih/abu-abu muda/oranye muda/oranye aneka warna 591.910.31
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EKET Kabinet, 35×25×35 cm. Unit sederhana dapat 
menjadi penyimpanan yang cukup dalam ruang ter-
batas atau dasar untuk solusi penyimpanan yang lebih 
besar jika kebutuhan berubah. Anda dapat menem-
patkan kabinet di atas lantai atau memasangnya ke 
dinding untuk mengosongkan area lantai. Beban maks. 
15 kg per permukaan horizontal jika di tempatkan di 
lantai.
Putih 303.321.21 Rp245.000
Oranye 903.345.65 Rp245.000
Oranye muda 803.345.61 Rp245.000
Biru muda 203.345.64 Rp245.000
Biru tua 203.345.59 Rp245.000
Abu-abu muda 903.321.23 Rp245.000
Abu-abu tua 403.345.63 Rp245.000

EKET Kabinet dengan pintu dan 2 rak, 
35×25×70 cm. Pintu memiliki fungsi push-opener ter-
padu sehingga dapat dibuka dengan dorongan ringan. 
Bebas maks. 15 kg per permukaan horizontal jika 
ditempatkan di lantai.
Putih 103.321.17 Rp645.000

EKET kombinasi dengan 2 pintu/2 rak, 
70×25×70 cm. Anda dapat menempatkan kabinet 
di atas lantai atau memasangnya ke dinding untuk 
mengosongkan area lantai. Beban maks. 10 kg per 
permukaan horizontal jika di tempatkan di lantai.
Putih 103.346.06 Rp945.000

EKET Kabinet dengan pintu dan 1 rak, 
35×35×70 cm. Pintu memiliki fungsi push-opener ter-
padu sehingga dapat dibuka dengan dorongan ringan. 
Bebas maks. 15 kg per permukaan horizontal jika 
ditempatkan di lantai.
Putih 703.339.39 Rp645.000

EKET Kabinet, 35×35×35 cm. Unit sederhana dapat 
menjadi penyimpanan yang cukup dalam ruang ter-
batas atau dasar untuk solusi penyimpanan yang lebih 
besar jika kebutuhan berubah.
Putih 603.346.04 Rp295.000
Oranye 003.346.02 Rp295.000
Oranye muda 403.346.00 Rp295.000
Biru muda 903.345.94 Rp295.000
Biru tua 703.345.90 Rp295.000
Abu-abu muda 003.345.98 Rp295.000
Abu-abu tua 303.345.92 Rp295.000

EKET Kabinet dengan pintu, 35×35×35 cm. 
Unit sederhana dapat menjadi penyimpanan yang 
cukup dalam ruang terbatas atau dasar untuk solusi 
penyimpanan yang lebih besar jika kebutuhan berubah.
Putih 503.321.15 Rp395.000

EKET Kabinet dengan 2 kompartemen, 
35×35×70 cm. Unit sederhana dapat menjadi peny-
impanan yang cukup dalam ruang terbatas atau dasar 
untuk solusi penyimpanan yang lebih besar jika kebutu-
han berubah.
Putih 003.321.27 Rp445.000

EKET Kabinet dengan 4 kompartemen, 
70×35×70 cm. Unit sederhana dapat menjadi pe-
nyimpanan yang cukup dalam ruang terbatas atau 
dasar untuk solusi penyimpanan yang lebih besar jika 
kebutuhan berubah. Anda dapat menempatkan kabinet 
di atas lantai atau memasangnya ke dinding untuk 
mengosongkan area lantai. Beban maks. 15 kg per 
permukaan horizontal jika di tempatkan di lantai. 
Putih 903.339.57 Rp795.000
Oranye 803.345.42 Rp795.000
Oranye muda 903.345.46 Rp795.000
Biru muda 403.345.44 Rp795.000
Biru tua 003.345.41 Rp795.000
Abu-abu muda 303.339.55 Rp795.000
Abu-abu tua 603.345.43 Rp795.000

EKET Kabinet dengan 2 pintu dan 1 rak, 
70×35×70 cm. Unit sederhana dapat menjadi pe-
nyimpanan yang cukup dalam ruang terbatas atau 
dasar untuk solusi penyimpanan yang lebih besar jika 
kebutuhan berubah. Beban maks. 10 kg per permukaan 
horizontal jika di tempatkan di lantai.
Putih 803.339.53 Rp945.000

EKET Kabinet dengan 2 laci, 70×35×35 cm. 
Beban maks. 10 kg per permukaan hoqizontal jika 
ditempatkan di lantai. Beban maks. per laci 3 kg.
Putih 603.339.49 Rp1.495.000

EKET Kabinet dengan 3 laci, 70×35×70 cm. 
Beban maks. 10 kg per permukaan hoqizontal jika 
ditempatkan di lantai. Beban maks. per laci 3 kg. 
Putih 003.339.71 Rp2.445.000

EKET Kabinet dengan pintu dan 2 rak, 
35×35×105 cm. Pintu memiliki fungsi push-opener 
terpadu sehingga dapat dibuka dengan dorongan 
ringan. Bebas maks. 15 kg per permukaan horizontal 
jika ditempatkan di lantai.
Putih 403.339.45 Rp945.000

EKET Rangka bawah, kayu birch. Tetap stabil di atas 
permukaan lantai yang tidak rata berkat alas kaki yang 
dapat disesuaikan
35×25×10 cm 503.346.14 Rp150.000
35×35×10 cm 603.490.02 Rp150.000
70×25×10 cm 703.490.06 Rp200.000
70×35×10 cm 703.346.13 Rp200.000
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EKET alas kaki yang dapat disesuaikan, logam, isi 
4/pak. Alas kaki yang dapat disesuaikan; tetap stabil di 
atas permukaan lantai yang tidak rata.

403.400.45 Rp50.000

EKET Rel suspensi. Rel suspensi berfungsi sebagai 
penguat dan membuat EKET lebih mudah dan aman 
dipasang di dinding.
35 cm 603.400.49 Rp50.000
70 cm 203.400.51 Rp100.000

 
EKET Pelengkap penghubung, isi 12/pak. Anda 
mudah menciptakan kombinasi kabinet sendiri serta 
mengubah bentuk, tinggi dan lebarnya sesuka Anda 
dengan menggunakan pelengkap penghubung EKET.

203.346.20 Rp50.000

PALLRA lemari 3 laci mini, 31×26×31 cm,  
abu-abu tua.

302.724.81 Rp299.000

PUDDA keranjang 15×28×10 cm.

903.440.79 Rp129.000

PUDDA keranjang 28×28×23 cm.

103.440.78 Rp179.000

RAGGISAR keranjang, isi 3/pak.

703.480.21 Rp99.900

TJENA tempat majalah, isi 2/pak.

Putih 903.954.17 Rp49.900

Hitam 703.954.75 Rp49.900

KUGGIS kotak dengan tutup, 18×26×8 cm. 

Putih 302.802.02 Rp79.900

SEMUA BAGIAN DAN HARGA


