
PANDUAN PEMBELIAN

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

Tradisi bertemu teknologi! 
Jangan terkecoh dengan kaki yang terbalik, ornamen ukir yang rumit, 
serta kayu penarik dan alur lekuk kayu. LIATORP mungkin terlihat 
antik tapi memiliki banyak ruang untuk teknologi masa kini. Seri ini 
terdiri dari meja, lemari dan rak buku. Perabot ini sempurna untuk 
segala hal mulai dari pemutar DVD dan CD, hingga hidangan nenek 
Anda dan gambar anak Anda. Dengan LIATORP Anda dapat menghias  
seluruh dapur, ruang keluarga, dan kantor rumah dalam gaya country 
- tanpa mengorbankan tradisi baru keluarga Anda.

 
Sentuhan akhir 
Strip dekorasi pada rak buku adalah salah satu detail yang memberi 
LIATORP gaya country yang berbeda. Namun strip dekorasi  juga 
memiliki fungsi praktis. Anda dapat menggunakannya untuk 
menggabungkan dua atau lebih rak buku. Hal ini membuatnya 
menjadi satu rak buku dengan strip dekorasi yang panjang. Seperti 
rak buku yang dibuat khusus oleh seorang tukang kayu!

DESAIN 
Carina Bengs 
 
INSTRUKSI 
PERAWATAN 
Bersihkan dengan lap yang 
dibasahi deterjen ringan. Lalu, 
keringkan dengan lap bersih. 
 
PENTING UNTUK 
DIKETAHUI 
Kaca tempered harus ditangani 
dengan hati-hati! Tepi yang 
rusak atau permukaan yang 
tergores dapat menyebabkan 
kaca pecah secara tiba-tiba. 
Namun, hanya menjadi bagian 
kecil, tidak pernah menjadi 
pecahan yang tajam. Ukur 
kedalaman dan lebar perangkat 
TV Anda. Pengukuran harus 
kurang dari perabot TV. 
Diperlukan dua orang untuk 
merakit perabot ini. 
 
KESELAMATAN 
Perabot ini harus dipasang 
ke dinding dengan alat 
pemasangan dinding tertutup. 
Material dinding yang berbeda 
memerlukan berbagai jenis 
perangkat pemasangan. 
Gunakan pemasangan 
perangkat yang sesuai untuk 
dinding di rumah Anda (tidak 
termasuk).

LIATORP
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Pertama, pikirkan tentang apa yang Anda miliki dan berapa 
banyak yang perlu Anda simpan - buku, CD, album foto, 
dll. Kemudian pilih satu, dua atau lebih rak buku. Rak buku 

juga juga dapat diletakkan di kamar tidur dan ruang kantor 
Anda. Gabungkan dengan pintu tinggi atau rendah sesuai 
dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

PENTING UNTUK DIKETAHUI

1. Alas atas lemari dan alas bawah membantu menciptakan 
ekspresi seragam ketika dua atau lebih unit terhubung 
bersama.

2.  Rak yang bisa disesuaikan; sesuaikan jarak sesuai 
dengan kebutuhan Anda.

3. Kaki yang bisa disesuaikan; berdiri dengan stabil di lantai 
yang tidak rata.

4. Kabel stopkontak di bagian belakang; menjaga kabel 
tetap di tempatnya.

5. Pintu panel melindungi buku Anda dari debu dan cahaya
 serta menyembunyikan barang yang tidak ingin Anda 

tunjukkan.
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CARA MERAKIT



KOMBINASI
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Unit yang sederhana menjadi penyimpanan untuk ruang 
terbatas atau fondasi untuk solusi penyimpanan yang lebih 
besar jika kebutuhan Anda berubah. Pintu panel/kaca 
menyediakan penyimpanan bebas debu dan membiarkan 
Anda menyembunyikan atau menampilkan barang sesuai 
dengan kebutuhan Anda. 
Ukuran keseluruhan: 96x214 cm  
Kombinasi ini (592.287.65)         Rp6.999.000

Alas atas lemari dan alas bawah membantu menciptakan 
ekspresi seragam ketika dua atau lebih unit terhubung 
bersama. Gabungkan penyimpanan terbuka dan 
tersembunyi; tampilkan barang-barang yang Anda inginkan 
lalu simpan sisanya dengan aman di balik pintu tertutup.  
Ukuran keseluruhan: 288x214 cm  
Kombinasi ini (292.440.50)         Rp16.997.000

Dengan solusi penyimpanan yang luas, semuanya memiliki 
tempatnya masing-masing; membuatnya mudah untuk 
menemukan barang-barang Anda.  
Ukuran keseluruhan: 288x214 cm  
Kombinasi ini (492.440.49)         Rp20.997.000

Rak dinding/penyambung menghubungkan dua bagian dan 
menyediakan ruang untuk TV layar datar besar; juga bisa 
digantung secara terpisah di dinding. Ukur kedalaman serta 
lebar perangkat TV Anda. Pengukuran harus kurang dari 
perabot TV. Lacinya luas, untuk menyimpan permainan TV 
dan aksesori lainnya.
Ukuran keseluruhan: 337×214 cm.
Kombinasi ini (192.287.67)         Rp20.997.000



SEMUA BAGIAN DAN HARGA

Meja TV W145xD49xH45 cm. Beban maks. 100 kg. 
Maks. ukuran layar TV layar datar 50”. Outlet kabel 
di belakang; menjaga kabel tetap di tempatnya. Laci 
berjalan lancar dengan fungsi penghenti.
Putih 403.615.18 Rp4.999.000

Lemari bufet W145xD48xH87 cm. Beban maks. 
100 kg. Remote control akan bekerja melalui kaca; 
sesuaikan volume dengan pintu tertutup. Outlet kabel 
di belakang; menjaga kabel tetap di tempatnya. Unit 
Solitaire; tidak dapat terhubung dengan bagian lain 
dalam seri ini.
Putih 903.615.06 Rp5.999.000

Hijau olive tua 404.181.57 Rp5.999.000

Meja konsol W133xD37xH75 cm. Dapat ditempatkan 
di belakang sofa atau di sepanjang dinding untuk 
kenyamanan Anda.
Putih/kaca 503.530.61 Rp3.499.000

Meja kecil L93xW93xH51 cm. Ruang penyimpanan 
praktis di bawah bagian atas meja.

Putih/kaca 703.530.60 Rp4.499.000

Meja samping L57xW40xH60 cm. Rak terpisah untuk 
menyimpan majalah, dll .; membuat barang-barang 
Anda teratur dan permukaan meja bersih.

Putih/kaca 303.530.62 Rp2.799.000

Rak buku W96xD34xH214 cm. Beban maks. 40kg/rak. 
4 rak yang bisa disesuaikan; sesuaikan jarak sesuai 
kebutuhan. 2 rak tetap untuk stabilitas tinggi. Dapat 
dilengkapi dengan pintu LIATORP; 44x198 cm atau 
44x76 cm.
Putih 003.615.15 Rp4.999.000
Hijau olive tua 804.181.55 Rp4.999.000

LIATORP kabinet pintu kaca W96×D42×H215 cm. 
3 rak kaca yang dapat disesuaikan; sesuaikan jarak 
dengan kebutuhan penyimpanan Anda sendiri. 2 rak 
tetap untuk stabilitas tinggi. Pintu kaca tempered 
membuat favorit Anda bebas dari debu, tapi masih 
dalam tampilan penuh. Unit Solitaire; tidak dapat 
dihubungkan dengan bagian lain dalam seri ini. 

Putih 903.615.11 Rp6.999.000

Pintu panel/kaca44x198 cm. 2 pak. Pintu panel/
kaca menyediakan penyimpanan bebas debu dan 
membiarkan Anda menyembunyikan atau menampilkan 
barang sesuai dengan kebutuhan Anda. Cocok untuk 
LIATORP rak buku
96x214 cm.
Putih 803.615.16 Rp2.000.000
Hijau olive tua 604.181.56 Rp2.000.000

Rak dinding/penyambung W145xD23xH47 cm. 
Beban maks. 15 kg/rak. Menghubungkan dua bagian 
bersama dan menyediakan ruang untuk misalnya TV 
layar besar. Bisa juga digantung di dinding.

Putih 203.618.78 Rp2.000.000
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KOTAK
KVARNVIK kotak penyimpanan, s3. 
1 pc, Ø15 cm, H9 cm, 1 pc, Ø22 cm, H12 cm and 
1 pc Ø29 cm, H15 cm.

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 cm.
Putih 103.956.85 Rp79.900

FJÄLLA kotak penyimpanan dengan tutup, 
25×36×20 cm. 
Putih 603.956.78 Rp119.000

FJÄLLA tempat majalah, 2-p.
Putih 303.956.65 Rp99.900

GABBIG keranjang, 25×29×15 cm.

Cokelat tua 403.220.65 Rp179.000

GABBIG keranjang, 39×23×35 cm. 

Cokelat tua 603.220.69 Rp299.000

BRANKIS keranjang, 36×27×13 cm.

Alami 403.220.94 Rp199.000

BRANKIS keranjang, 36×27×23 cm.
Alami 703.221.01 Rp299.000


