
Semua produk (yang tertera di sini) mungkin saja tidak tersedia di toko. Silakan hubungi staf 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 melaku-
kan penyesuaian harga, mengoreksi kesalahan harga atau salah cetak sesuai dengan perubahan yang 
berada di luar wewenang kami. IKEA Indonesia akan memastikan bahwa semua informasi yang tertera 
adalah benar saat dicetak.

Banyak kemungkinan dan kombinasi
Rangkaian produk HAVSTA yang serbaguna dengan bahan kayu 
solid memberi Anda sejumlah kemungkinan dan kombinasi 
dalam berbagai ukuran - dan dengan berbagai fitur dan tampilan 
tergantung pada ruang, kebutuhan, dan selera Anda.

Fitur yang Anda butuhkan
Tampilkan barang-barang yang Anda banggakan di balik pintu 
kaca atau pada unit rak serta sembunyikan barang lain di kabinet 
tertutup. Gabungkan dengan meja TV yang menyembunyikan 
kabel, dan mengapa tidak melengkapi tampilan dengan satu atau 
lebih meja kecil yang serupa? 

Fleksibilitas 
Pilih mandiri atau kombinasikan unit. Tambahkan unit atau atur 
ulang seluruh kombinasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan 
Anda yang berubah - entah itu itu koleksi keluarga atau koleksi 
suvenir yang terus bertambah.

PANDUAN PEMBELIAN

PERAWATAN
Kayu: Bersihkan menggunakan 
lap basah dengan air sabun 
ringan. Lap kering dengan kain 
bersih.

Kaca: Bersihkan mengguna-
kan lap basah dengan air atau 
pembersih jendela. Lap kering 
dengan kain bersih.

INFORMASI 
TAMBAHAN
Kaca tempered harus ditangani 
dengan hati-hati. Semua kaca 
rapuh dan tepi yang rusak atau 
permukaan yang tergores kaca  
dapat tiba-tiba retak dan/atau 
pecah.

Anda dapat mengubah setiap 
unit yang dapat ditumpuk 
menjadi unit mandiri dengan 
menambahkan lis dalam ukuran 
yang sesuai (dijual terpisah) 
atau memasang unit yang dapat 
ditumpuk pada kabinet dengan 
kedalaman 47 cm untuk 
membuat kombinasi vertikal.
 
Diperlukan dua orang untuk 
merakit perabot ini.

KESELAMATAN
Untuk mencegah perabot ini 
terjungkir, maka harus 
dipasang ke dinding menggu-
nakan alat kelengkapan dinding 
yang termasuk dalam kemasan. 
Karena material dinding 
bervariasi, sekrup untuk 
pemasangan di dinding tidak 
termasuk. Untuk saran tentang 
sistem sekrup yang sesuai 
untuk dinding Anda, hubungi 
dealer lokal Anda. Pemasangan 
tembok harus dilakukan oleh 
orang yang berkualifikasi, ka-
rena pemasangan salah dapat 
menyebabkan cedera atau 
kerusakan.

Untuk mencegah kombinasi 
vertikal terjungkir, unit yang 
dapat ditumpuk dengan 
kedalaman 35 cm harus selalu 
dimasukkan ke kabinet dengan 
kedalaman 47 cm.

Untuk alasan keamanan, jangan 
gantung unit HAVSTA di dinding.

HAVSTA
Seri penyimpanan
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CARA MEMBANGUN KOMBINASI VERTIKAL

81×89×47

+ atau

atau atau

atau

+

=

=

81×123×35

121×89×47

Apakah Anda ingin mengubah semua unit yang dapat 
ditumpuk menjadi unit mandiri? Anda dapat melakukannya 
dengan menambahkan lis dalam ukuran yang kompatibel (dijual 
terpisah).

Tidak menemukan apa yang Anda cari?
Anda dapat mendesain kombinasi HAVSTA atau menyesuaikan 
yang sudah ada hanya dengan menambahkan atau menghapus 
unit. Untuk membuat kombinasi vertikal Anda sendiri, silakan lihat 
panduan ini.

lebar kombinasi 81 cm
 
Langkah 1. Pilih kabinet mandiri dengan kedalaman 47 cm.
Langkah 2. Gabungkan dengan salah satu dari 3 unit yang dapat ditumpuk dengan kedalaman 35 cm. 

lebar kombinasi 121 cm 

Langkah 1. Pilih kabinet mandiri dengan pintu geser dengan kedalaman 47 cm.
Langkah 2. Kombinasikan dengan unit yang dapat ditumpuk dengan kedalaman 35 dengan pintu geser.

+

+

=

=

81×12×37

121×12×37

81×123×35

121×123×35

121×123×35
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HAVSTA kombinasi penyimpanan dengan pintu kaca.
Ukuran keseluruhan: L243×T134×K37 cm 

Pilihan warna:
Cokelat tua 792.660.25 Rp9.485.000

Abu-abu 592.660.31 Rp9.485.000

Artikel yang termasuk dalam kombinasi ini:
HAVSTA unit rak 81×123×35 cm 1 unit
HAVSTA kabinet 81×123×35 cm 1 unit
HAVSTA Kabinet pintu kaca 81×123×35 cm 1 unit
HAVSTA lis 81×12×37 cm 3 unit

KOMBINASI

                

HAVSTA kombinasi penyimpanan.
Ukuran keseluruhan: L162×T134×K37 cm

Pilihan warna:
Cokelat tua 692.659.03 Rp5.790.000

Abu-abu 392.659.09 Rp5.790.000

Artikel yang termasuk dalam kombinasi ini:
HAVSTA unit rak 81×123×35 cm 1 unit
HAVSTA kabinet 81×123×35 cm 1 unit
HAVSTA lis 81×12×37 cm 2 unit

                  

HAVSTA kombinasi penyimpanan dengan pintu kaca.
Ukuran keseluruhan: L162×T134×K37 cm

Pilihan warna:
Cokelat tua 792.660.54 Rp7.190.000

Abu-abu 092.660.57 Rp7.190.000

Artikel yang termasuk dalam kombinasi ini:
HAVSTA kabinet 81×123×35 cm 1 unit
HAVSTA Kabinet pintu kaca 81×123×35 cm 1 unit
HAVSTA lis 81×12×37 cm 2 unit

                                         

HAVSTA kombinasi penyimpanan dengan pintu kaca.
Ukuran keseluruhan: L162×T134×K37 cm

Pilihan warna:
Cokelat tua 592.659.51 Rp7.390.000

Abu-abu 092.659.63 Rp7.390.000

Artikel yang termasuk dalam kombinasi ini:
HAVSTA Kabinet pintu kaca 81×123×35 cm 2 unit
HAVSTA lis 81×12×37 cm 2 unit

Ukuran keseluruhan: Lebar × Tinggi × Kedalaman. Perabot HAVSTA harus dipasang ke dinding dengan pengencang dinding tertutup. Kenop dan engsel disertakan 
dalam kemasan. Perlengkapan untuk menghubungkan unit-unit secara vertikal disertakan. Menempatkan unit berdampingan sehingga tidak perlu menghubungkan 
dengan alat kelengkapan. 



KOMBINASI
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HAVSTA kombinasi penyimpanan.
Ukuran keseluruhan: L81×T212×K47 cm

Pilihan warna:
Cokelat tua 592.659.94 Rp8.590.000

Abu-abu 892.659.97 Rp8.590.000

Artikel yang termasuk dalam kombinasi ini:
HAVSTA unit rak 81×123×35 cm 1 unit
HAVSTA kabinet dengan lis 81×89×47 cm 1 unit
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HAVSTA kombinasi penyimpanan.
Ukuran keseluruhan: L81×T212×K47 cm

Pilihan warna:
Cokelat tua 392.659.85 Rp5.795.000

Abu-abu 792.659.88 Rp5.795.000

Artikel yang termasuk dalam kombinasi ini:
HAVSTA kabinet 81×123×35 cm 1 unit
HAVSTA kabinet dengan lis 81×89×47 cm 1 unit

                            

HAVSTA kombinasi penyimpanan dengan pintu kaca.
Ukuran keseluruhan: L81×T212×K47 cm

Pilihan warna:
Cokelat tua 292.659.76 Rp5.995.000

Abu-abu 692.659.79 Rp5.995.000

Artikel yang termasuk dalam kombinasi ini:
HAVSTA Kabinet pintu kaca 81×123×35 cm 1 unit
HAVSTA kabinet dengan lis 81×89×47 cm 1 unit

Ukuran keseluruhan: Lebar × Tinggi × Kedalaman. Perabot HAVSTA harus dipasang ke dinding dengan pengencang dinding tertutup. Kenop dan engsel disertakan 
dalam kemasan. Perlengkapan untuk menghubungkan unit-unit secara vertikal disertakan. Menempatkan unit berdampingan sehingga tidak perlu menghubungkan 
dengan alat kelengkapan.

                     

HAVSTA kombinasi penyimpanan dengan pintu kaca 
geser. Ukuran keseluruhan: L121xT212xK47 cm

Pilihan warna:
Cokelat tua 792.659.12 Rp7.995.000

Abu-abu 092.659.15 Rp7.995.000

Artikel yang termasuk dalam kombinasi ini:
HAVSTA Kabinet pintu kaca 121×123×35 cm 1 unit
HAVSTA kabinet dengan lis 121×89×47 cm 1 unit
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KOMBINASI

    

HAVSTA kombinasi penyimpanan dengan pintu geser. 
Ukuran keseluruhan: L243xT212xK47 cm

Pilihan warna:
Cokelat tua 292.752.30 Rp13.585.000

Abu-abu 692.752.33 Rp13.585.000

Artikel yang termasuk dalam kombinasi ini:
HAVSTA unit rak dengan lis 61×212×37 cm 2 unit
HAVSTA Kabinet pintu kaca 121×123×35 cm 1 unit
HAVSTA kabinet dengan lis 121×89×47 cm 1 unit

    

HAVSTA kombinasi penyimpanan dengan pintu geser. 
Ukuran keseluruhan: L242×T212×K47 cm 

Pilihan warna:
Cokelat tua 692.658.99 Rp15.990.000

Abu-abu 992.659.06 Rp15.990.000

Artikel yang termasuk dalam kombinasi ini:
HAVSTA Kabinet pintu kaca 121×123×35 cm 2 unit
HAVSTA kabinet dengan lis 121×89×47 cm 2 unit

Ukuran keseluruhan: Lebar × Tinggi × Kedalaman. Perabot HAVSTA harus dipasang ke dinding dengan pengencang dinding tertutup. Kenop dan engsel disertakan 
dalam kemasan. Perlengkapan untuk menghubungkan unit-unit secara vertikal  disertakan. Menempatkan unit berdampingan sehingga tidak perlu menghubungkan 
dengan alat kelengkapan.

   

HAVSTA TV kombinasi penyimpanan dengan pintu 
kaca.
Ukuran keseluruhan: L322×T212×K47 cm

Pilihan warna:
Cokelat tua 092.658.21 Rp15.485.000

Abu-abu 592.658.28 Rp15.485.000

Artikel yang termasuk dalam kombinasi ini:
HAVSTA Kabinet pintu kaca 81×123×35 cm 2 unit
HAVSTA kabinet dengan lis 81×89×47 cm 2 unit
HAVSTA meja TV dengan lis 160×60×45 cm 1 unit

   

HAVSTA Kombinasi penyimpanan TV.
Ukuran keseluruhan: L242×H89×K47 cm

Pilihan warna:
Cokelat tua 492.658.81 Rp6.095.000

Abu-abu 892.658.84 Rp6.095.000

Artikel yang termasuk dalam kombinasi ini:
HAVSTA meja TV dengan lis 160×60×45 cm 1 unit
HAVSTA kabinet dengan lis 81×89×47 cm 1 unit

Belum menemukan apa yang Anda cari?
Anda juga dapat mendesain kombinasi HAVSTA sendiri atau menyesuaikan yang sudah ada hanya dengan menambahkan atau menghilangkan unit.
Untuk membuat kombinasi vertikal Anda sendiri, silakan lihat panduan di halaman berikutnya.
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Meja TV

HAVSTA Meja TV dengan lis, 160×60×45 cm. 
Beban maksimum di atas: 50kg. Kayu solid. Sistem 
manajemen kabel built-in. Perabot ini harus dipasang 
ke dinding dengan pengencang dinding tertutup.

Cokelat tua 103.910.36 Rp3.495.000
Abu-abu 904.187.01 Rp3.495.000

Ukuran keseluruhan: Lebar × Tinggi × Kedalaman. Perabot HAVSTA harus dipasang ke dinding dengan pengencang dinding tertutup. Kenop dan engsel disertakan 
dalam kemasan.
 

HAVSTA unit rak dengan lis, 81×134×37 cm. Beban 
maksimum 26kg/rak. Kayu solid. 2 rak yang dapat 
disesuaikan, 1 rak tetap. Perabot ini harus dipasang ke 
dinding dengan pengencang dinding tertutup.

Cokelat tua 892.750.86 Rp2.295.000
Abu-abu 292.750.89 Rp2.295.000

HAVSTA unit rak dengan lis, 61×212×37 cm. Beban 
maksimal/rak 20 kg. Kayu solid. 4 rak dapat disesuai-
kan, 1 rak tetap untuk stabilitas tinggi. Perabot ini 
harus dipasang ke dinding dengan pengencang dinding 
tertutup.

Cokelat tua 503.910.39 Rp2.795.000
Abu-abu 404.185.72 Rp2.795.000

Unit dengan kedalaman 37 cm dengan lis

HAVSTA kabinet pintu kaca dengan lis, 
81×134×37 cm. Beban maksimum 23kg/rak . Kayu 
solid/kaca tempered. 3 rak tetap, pintu fungsi soft 
closing. Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan 
pengencang dinding tertutup.

Cokelat tua 692.751.05 Rp3.695.000
Abu-abu 092.751.08 Rp3.695.000

HAVSTA kabinet dengan lis, 81×134×37 cm.
Beban maksimum 23kg/rak. Kayu solid. 3 rak yang 
bisa disesuaikan, pintu fungsi penghenti lembut. 
Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan pengen-
cang dinding tertutup.

Cokelat tua 992.750.95 Rp3.495.000
Abu-abu 392.750.98 Rp3.495.000

HAVSTA kabinet pintu kaca dengan lis, 
120×134×37 cm, pintu geser. Beban maksimum 32kg/
rak. Kayu solid/kaca tempered. 3 rak tetap, pintu 
fungsi pengenti lembut. Perabot ini harus dipasang ke 
dinding dengan pengencang dinding tertutup.

Cokelat tua 892.751.14 Rp4.795.000
Abu-abu 192.751.17 Rp4.795.000

MANDIRI

Uni dengan kedalaman 47 cm

HAVSTA kabinet dengan lis, 81×89×47 cm.
Beban maksimum 31kg/rak . Kayu solid. 1 rak 
disesuaikan, pintu fungsi soft closing. Perabot ini 
harus dipasang ke dinding dengan pengencang dinding 
tertutup.

Cokelat tua 003.910.51 Rp2.600.000
Abu-abu 304.186.81 Rp2.600.000

HAVSTA kabinet dengan lis, 121×89×47 cm, pintu 
geser. Beban maks 45kg/rak . Kayu solid. 1 rak yang 
dapat disesuaikan, pintu fungsi penghenti lembut. 
Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan pengen-
cang dinding tertutup.
Cokelat tua 703.910.57 Rp3.600.000
Abu-abu 904.186.83 Rp3.600.000
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KOMBINASI VERTIKAL – BAGIAN DAN HARGA

unit yang dapat ditumpuk kedalaman 35 cm

HAVSTA kabinet pintu kaca, 81×123×35 cm. 
Beban maksimum 23 kg/rak. Kayu solid / kaca tem-
pered. 3 rak tetap, pintu fungsi soft-closing. Perabot 
ini harus dipasang ke dinding dengan pengencang 
dinding tertutup.

Cokelat tua 103.910.60 Rp3.395.000
Abu-abu 404.186.85 Rp3.395.000

HAVSTA kabinet, 81×123×35 cm.  
Beban maksimum 23 kg/rak. Kayu solid. 3 rak tetap, 
pintu fungsi penghenti lembut. Perabot ini harus dipa-
sang ke dinding dengan pengencang dinding tertutup.

Cokelat tua 603.910.48 Rp3.195.000
Abu-abu 104.185.78 Rp3.195.000

HAVSTA unit rak, 81×123×35 cm. 
Beban maks 26 kg/rak . Kayu solid. 2 rak yang dapat 
disesuaikan, 1 rak tetap. Perabot ini harus dipasang ke 
dinding dengan pengencang dinding tertutup.

Cokelat tua 903.910.42 Rp1.995.000
Abu-abu 704.185.75 Rp1.995.000

Unit mandiri dengan kedalaman 47 cm

HAVSTA kabinet dengan lis, 81×89×47 cm.
Beban maksimal/rak 31kg. Kayu solid. 1 rak dapat 
disesuaikan,pintu fungsi soft-closing. Perabot ini harus 
dipasang ke dinding dengan pengencang dinding 
tertutup.

Cokelat tua 003.910.51 Rp2.600.000
Abu-abu 304.186.81 Rp2.600.000

Lis tambahan

HAVSTA lis, 81×12×37 cm.
Kayu solid.

Cokelat tua 303.910.78 Rp300.000
Abu-abu 804.186.93 Rp300.000

HAVSTA lis, 121×12×37 cm.
Kayu solid.

Cokelat tua 603.910.72 Rp400.000
Abu-abu 804.186.88 Rp400.000

HAVSTA kabinet pintu kaca, 121×123×35 cm,
pintu geser. Beban maks 32 kg/rak. Kayu solid/
tempered glass. 3 rak tetap, pintu fungsi penghenti 
lembut. Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan 
pengencang dinding tertutup.

Cokelat tua 203.910.45 Rp4.395.000
Abu-abu 504.185.76 Rp4.395.000

HAVSTA kabinet dengan lis, 121×89×47 cm, pintu 
geser. Beban maks 45kg/rak . Kayu solid. 1 rak 
disesuaikan, pintu fungsi penghenti lembut. Perabot ini 
harus dipasang ke dinding dengan pengencang dinding 
tertutup.

Cokelat tua 703.910.57 Rp3.600.000
Abu-abu 904.186.83 Rp3.600.000

Ukuran keseluruhan: Lebar × Tinggi × Kedalaman. Perabot HAVSTA harus dipasang ke dinding dengan pengencang dinding tertutup. Kenop dan engsel disertakan 
dalam kemasan. Perlengkapan untuk menghubungkan unit-unit secara vertikal disertakan. Menempatkan unit berdampingan sehingga tidak perlu menghubungkan 
dengan alat kelengkapan.
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AKSESORI – KOTAK DAN KERANJANG

FJÄLLA penyimpanan dengan tutup, 18×26×15 cm. 

Putih 103.956.85 Rp79.900

FJÄLLA penyimpanan dengan tutup, 25×36×20 cm.

Putih/hijau 703.991.95 Rp119.000
Putih 603.956.78 Rp119.000

FJÄLLA tempat majalah, 10×25×30 cm, isi 2/pak. 

Putih 303.956.65 Rp99.900

GABBIG keranjang, cokelat tua.

25×29×15 cm 403.220.65 Rp179.000
29×38×25 cm 003.220.67 Rp279.000

BRANKIS keranjang, 36×27×13 cm.

Alami 403.220.94 Rp199.000

BRANKIS keranjang, 36×27×23 cm.

Alami 703.221.01 Rp299.000

KVARNVIK penyimpanan dengan tutup, 18×25×15 
cm. 
Anda dapat memutuskan sisi kotak mana yang ingin 
Anda pasangkan pegangannya dengan label pegangan.

Biru 003.970.67 Rp99.900

KVARNVIK penyimpanan dengan tutup, 25×35×20 
cm. 
Anda dapat memutuskan sisi kotak mana yang ingin 
Anda pasangkan pegangannya dengan label pegangan.

Biru 703.970.64 Rp179.000

KVARNVIK penyimpanan dengan tutup, set isi 3. 
Ø15 cm, Ø22 cm, Ø29 cm.

Biru 103.970.76 Rp249.000

TJENA penyimpanan dengan tutup, 18×25×15 cm.

Putih 303.954.20 Rp39.900

Hitam 503.954.81 Rp39.900
Merah muda 104.038.12 Rp39.900

TJENA penyimpanan dengan tutup, 25×35×10 cm.

Putih 503.954.24 Rp59.900

Hitam 203.954.87 Rp59.900

TJENA penyimpanan dengan tutup, 25×35×20 cm.

Putih 203.954.25 Rp79.900

Hitam 903.954.79 Rp79.900
Merah muda 904.038.13 Rp79.900

TJENA tempat majalah, 10×25×30 cm, isi 2/pak.

Putih 903.954.17 Rp49.900

Hitam 703.954.75 Rp49.900

LANKMOJ tempat kotak, set isi 3.
2 unit 21×15×5 cm, 1 unit 32×23×6.5 cm.

Putih/Hitam/emas 804.022.63 Rp169.000

FLÅDIS keranjang, mendong.

Ø25 cm 403.221.74    Rp199.000

RAGGISAR keranjang, set isi 3. 2 unit 19×13×18 cm,
1 unit 25×25×18 cm. Anda bisa menentukan tinggi 
keranjang dengan melipat ujungnya.

Abu-abu 703.480.21 Rp99.900

BATTING kotak dengan tutup, set isi 3. 
2 unit 16×25×15 cm, 1 unit 27×35×18 cm.

Hitam 503.273.31 Rp299.000

BATTING keranjang, 27×35×18 cm.

Hitam 703.273.25 Rp199.000
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