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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 
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Ruang tamu dan tempat kerja dengan gaya yang sama
Dalam seri HEMNES, Anda akan menemukan semua yang dibutuhkan 
untuk membuat ruang tamu yang menyenangkan dan praktis - 
serta menciptakan tempat kerja untuk yang produktif. Pilih meja, rak 
buku, kabinet pintu kaca, meja TV, dan meja. Dengan banyaknya 
solusi cerdas membantu Anda mengatur hampir segalanya - mulai dari 
tali hingga alat makan, map, dan pernak-pernik. Semua bagian dalam 
seri HEMNES memiliki desain kayu solid asli serta berdesain abadi, se-
hingga mudah untuk menggabungkan potongan dan membuat tempat 
kerja yang cocok yang terlihat indah di ruang keluarga - atau di mana 
saja di rumah Anda.

Indah dalam cara yang alami
Ada sesuatu yang istimewa tentang HEMNES - dan satu alasan penting 
adalah bahwa semua perabotan dalam rangkaiannya terbuat dari kayu 
solid. Kayu adalah bahan alami yang menua dengan indah serta tahan 
lama dan terbarukan. Itu sangat penting namun, namun kesan yang 
ditimbulkannya sama pentingnya; kayu solid memberi karakter dan 
keindahan pada perabot. Itu akan membuat Anda ingin mengguna-
kannya di rumah untuk waktu yang lama - dan itu akan menjadi lebih 
indah dan lebih pribadi setiap tahunnya.

PANDUAN PEMBELIAN

DESAIN
Carina Bengs

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

PENTING UNTUK 
DIKETAHUI
Pastikan untuk mengikuti petunjuk 
yang ada di buku panduan untuk 
mengisi daya peralatan elektronik. 
Kami menyarankan Anda memati-
kan catu daya saat meninggalkan 
peralatan elektronik tanpa pen-
gawasan. Bahan dalam produk ini 
dapat didaur ulang. Silakan periksa 
peraturan daur ulang di komunitas 
Anda dan jika ada fasilitas daur 
ulang di wilayah Anda.

KESELAMATAN
Material dinding yang berbeda 
memerlukan berbagai jenis per-
angkat pemasangan. Gunakan 
perangkat pemasangan yang 
sesuai untuk dinding di rumah 
Anda (tidak termasuk).

HEMNES
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Ciptakan solusi penyimpanan media lengkap untuk kebu-
tuhan Anda. Sebuah kabinet dengan pintu panel dan kaca 
dapat menampilkan dan menyembunyikan barang-barang 
Anda, sesuai dengan kebutuhan Anda.
Ukuran keseluruhan: 247×198×37 cm.
Kombinasi ini (592.310.94)          Rp11.997.000

Daftar belanja

Kabinet dengan pintu panel/kaca 49x197 cm, 
cokelat-hitam

503.619.14 Rp3.999.000 1 pc
Rak buku 49x197 cm, cokelat-hitam 603.528.91 Rp2.499.000 1 pc
Meja TV 149x47 cm, cokelat-hitam 903.528.99 Rp3.499.000 1 pc
Rak dinding/penyambung 149x37 cm, cokelat-
hitam

103.529.02 Rp2.000.000 1 pc

Tersedia juga dalam warna putih & cokelat muda

2 laci besar penyimpanan tersembunyi yang bebas debu 
untuk mainan, aksesori, ekstra quilt, dll.
Ukuran keseluruhan: 270x197x37 cm.
Kombinasi ini (592.357.61)          Rp13.997.000

Daftar belanja

Kabinet dengan pintu panel/kaca 
90x197 cm, cokelat-hitam

203.619.15 Rp4.999.000 1 pc
Rak buku 90x197 cm, cokelat-hitam 203.528.93 Rp2.999.000 1 pc
Kabinet pintu kaca dengan 3 laci 
90x197 cm, cokelat-hitam

503.528.82 Rp5.999.000 1 pc

Tersedia juga dalam warna putih & cokelat muda

KOMBINASI



SEMUA BAGIAN DAN HARGA

Kabinet dengan pintu panel/kaca 49×197 cm. 
Beban maks. 15kg/rak. Pintu dapat dipasang di kiri 
atau kanan; pilih yang sesuai dengan ruang Anda. 4 rak 
yang bisa disesuaikan; sesuaikan jarak dengan kebu-
tuhan. 1 rak tetap untuk stabilitas tinggi. Rak bawah 
dilepas; sembunyikan beberapa soket, dll di bawahnya. 
Pintu dengan peredam terintegrasi untuk menutup 
secara sunyi dan soft-closing.
Cokelat-hitam 503.619.14 Rp3.999.000
Cokelat muda 503.528.63 Rp3.999.000
Warna putih 303.528.64 Rp3.999.000

Kabinet dengan pintu panel/kaca 90×197 cm. 
Beban maks. 30 kg/rak. Pintu dapat dipasang di kiri 
atau kanan; pilih apa yang paling sesuai dengan ruang 
Anda. 4 rak yang bisa disesuaikan; sesuaikan jarak 
sesuai kebutuhan. 1 rak tetap untuk stabilitas tinggi. 
Rak bawah dilepas; sembunyikan beberapa soket, dll 
di bawahnya. Pintu dengan peredam terintegrasi untuk 
menutup secara sunyi dan soft-closing.
Cokelat-hitam 203.619.15 Rp4.999.000
Cokelat muda 003.528.65 Rp4.999.000
Cokelat-merah 803.528.66 Rp4.999.000
Warna putih 603.528.67 Rp4.999.000

Kabinet pintu kaca 90×197 cm. Beban maks. 30 kg/
rak. Kayu solid; memberi sentuhan alami. 4 rak yang 
bisa disesuaikan; sesuaikan jarak sesuai kebutuhan. 
1 rak tetap untuk stabilitas tinggi. Rak bawah dilepas; 
sembunyikan beberapa soket, dll di bawahnya. Pintu 
dengan peredam terintegrasi untuk menutup secara 
sunyi dan soft-closing.
Cokelat-hitam 303.528.78 Rp4.999.000

Cokelat muda 003.528.70 Rp4.999.000
Warna putih 903.528.75 Rp4.999.000

Kabinet pintu kaca dengan 3 laci 90×197 cm. 
Beban maks. 30 kg/rak. Kayu solid; memberi sentuhan 
alami. 3 rak yang bisa disesuaikan; sesuaikan jarak 
sesuai kebutuhan. Pintu dengan peredam terpadu dan 
untuk penutupan senyap dan lembut. Kaki yang bisa 
disesuaikan; berdiri dengan stabil di lantai yang tidak 
rata. 1 laci kecil memudahkan untuk mengatur pena, 
alat makan, dll. 2 laci besar penyimpanan tersembunyi 
yang bebas debu untuk permainan, aksesori, ekstra 
quilt, dll. Rel laci tersembunyi memastikan laci dapat 
berjalan dengan lancar meskipun berat.
Cokelat-hitam 503.528.82 Rp5.999.000

Cokelat muda 803.528.71 Rp5.999.000
Warna putih 303.528.83 Rp5.999.000

Kabinet pintu kaca, 120×130 cm.
Cokelat-hitam 003.632.08 Rp3.999.000
Cokelat muda 403.632.11 Rp3.999.000
Warna putih 503.632.15 Rp3.999.000

Kabinet dengan 2 pintu, 99×130 cm.
Cokelat-hitam 603.631.87 Rp2.999.000
Cokelat muda 203.631.89 Rp2.999.000
Warna putih 803.631.91 Rp2.999.000

Rak buku 49×197 cm. Kayu solid; memberi sentuhan 
alami. 4 rak yang bisa disesuaikan; sesuaikan jarak 
sesuai kebutuhan. 1 rak tetap untuk stabilitas tinggi. 
Rak bawah dilepas; sembunyikan beberapa soket, dll di 
bawahnya. Kaki yang bisa disesuaikan; berdiri dengan 
stabil di lantai yang tidak rata.
Cokelat-hitam 603.528.91 Rp2.499.000

Cokelat muda 603.528.86 Rp2.499.000
Warna putih 403.528.92 Rp2.499.000

Rak buku 90×197 cm. Kayu solid; memberi sentuhan 
alami. 4 rak yang bisa disesuaikan; sesuaikan jarak 
sesuai kebutuhan. 1 rak tetap untuk stabilitas tinggi. 
Rak bawah dilepas; sembunyikan beberapa soket, dll di 
bawahnya. Kaki yang bisa disesuaikan; berdiri dengan 
stabil di lantai yang tidak rata.
Cokelat-hitam 203.528.93 Rp2.999.000

Cokelat muda 403.528.87 Rp2.999.000
Warna putih 003.528.94 Rp2.999.000
Warna putih/
Cokelat muda

804.135.01 Rp2.999.000

Meja kecil 90×90 cm, tingginya 46 cm. Rak terpisah 
untuk menyimpan majalah, dll .; membuat barang-
barang Anda teratur dan bagian atas meja jelas.

Cokelat-hitam 503.529.95 Rp2.499.000

Cokelat muda 303.529.96 Rp2.499.000
Warna putih 103.529.97 Rp2.499.000
Warna putih/
Cokelat muda

104.134.96 Rp2.499.000

Meja konsol 159×40 cm. beban maks. 15kg/rak. Kayu 
solid; memberi sentuhan alami. 8 kompartemen dalam 
dua ukuran berbeda; penyimpanan yang baik untuk 
buku, majalah, aksesoris, dll. Dapat ditempatkan di 
belakang sofa, di sepanjang dinding, atau digunakan 
sebagai pembatas ruangan.
Cokelat-hitam 003.530.06 Rp2.999.000

Cokelat muda 503.530.04 Rp2.999.000
Warna putih 603.530.08 Rp2.999.000

Lemari bufet 157×88 cm. Anda dapat menyimpan 
semuanya dari piring hingga binder di kabinet. Rak-rak 
yang dalam serta dua laci besar memberi Anda banyak 
ruang penyimpanan.
Cokelat-hitam 403.528.49 Rp4.999.000

Cokelat muda 203.528.50 Rp4.999.000
Warna putih 003.528.51 Rp4.999.000

Meja TV 149×47 cm.

Cokelat-hitam 903.528.99 Rp3.499.000

Cokelat muda 503.529.00 Rp3.499.000
Warna putih 303.529.01 Rp3.499.000
Warna putih/ 
Cokelat muda

304.135.27 Rp3.499.000

Rak dinding/penyambung 149×37 cm. Beban maks. 
30kg. Kayu solid; memberi sentuhan alami. Rak dind-
ing/penyambung menghubungkan dua bagian dan 
menyediakan ruang bagi TV layar datar besar; juga 
bisa digantung secara terpisah di dinding.
Cokelat-hitam 103.529.02 Rp2.000.000

Cokelat muda 903.529.03 Rp2.000.000
Warna putih 703.529.04 Rp2.000.000

Meja 155×65 cm. Rak kabel di bawah bagian atas 
meja; jauhkan soket dan kabel agar tidak terlihat dan 
permukaan kerja tidak berantakan. Rak yang dapat 
disesuaikan di kabinet menyediakan ruang untuk kom-
puter; sesuaikan sesuai kebutuhan. Bingkai file yang 
dapat disesuaikan di laci bawah; dapat disesuaikan 
dengan kertas ukuran A4 atau surat. Dapat dilengkapi 
dengan unit tambahan HEMNES untuk Meja.
Cokelat-hitam 503.542.06 Rp4.999.000
Warna putih 303.542.07 Rp4.999.000

Meja dengan 2 laci, 120×75 cm.

Cokelat-hitam 903.632.18 Rp2.799.000
Cokelat muda 303.632.21 Rp2.799.000
Warna putih 703.632.24 Rp2.799.000
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KOTAK
KVARNVIK Set kotak isi 3.  

Biru 103.970.76 Rp249.000

KVARNVIK kotak penyimpanan dengan tutup, 
18×25×15 cm.
Biru 003.970.67  Rp99.900

KVARNVIK kotak penyimpanan dengan tutup, 
25×35×20 cm.
Biru 703.970.64 Rp179.000

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

Putih 103.956.85 Rp79.900

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

Putih 603.956.78 Rp119.000

FJÄLLA tempat majalah, isi 2/pak. 

Putih 303.956.65 Rp99.900

KNARRA keranjang 38×29×16 cm.

Putih 102.433.19 Rp129.000

KNARRA keranjang 38×29×30 cm.

Putih 202.433.14 Rp199.000

GABBIG, cokelat tua.
25×29×15 cm 403.220.65 Rp179.000
29×38×25 cm 003.220.67 Rp279.000

BRANKIS, alami.

36×27×13 cm 403.220.94 Rp199.000
36×27×23 cm 703.221.01 Rp299.000


