
Bangun meja Anda sendiri
Buat meja pribadi yang sangat sesuai dengan kebutuhan dan 
gaya Anda. Itu bisa menjadi apa saja dari meja dengan laci ke 
meja makan untuk seluruh keluarga.

KESELAMATAN
Semua permukaan meja, pen-
yangga, kaki dan rangka bawah 
diuji dan diakui dapat menahan 
beban maksimum 50 kg. Kaca 
tempered harus ditangani den-
gan hati-hati! Tepi yang rusak 
atau permukaan yang tergores 
dapat menyebabkan kaca 
retak tiba-tiba. Namun, hanya 
menjadi pecahan kecil, bukan 
pecahan tajam. Sebuah film 
plastik tipis menahan serpihan 
kaca di tempatnya.

MEJA BAR
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.
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Kombinasi yang beragam
Pilih antara permukaan meja dalam berbagai ukuran dan 
bentuk. Warna Hitam, putih atau cerah. Tambahkan kaki 
yang tetap, dapat disesuaikan ketinggiannya atau meng-
gunakan roda - atau pilih penyangga sebagai gantinya. 
Dan ada banyak gaya berbeda untuk dipilih. Pada halaman 
terakhir di brosur ini Anda dapat melihat semua kombinasi 
yang mungkin. Silakan pilih favorit Anda!

CARA MERAKIT

PERMUKAAN MEJA DENGAN KAKI

PERMUKAAN MEJA DENGAN PENYIMPANAN

PERMUKAAN KACA DENGAN PENYANGGA



3

KOMBINASI

ÅMLIDEN/TORSKLINT: Ciptakan suasana lembut 
di ruang kerja Anda dengan sisi bulat meja.
Ukuran keseluruhan: 120x60 cm, tinggi 70 cm.
Kombinasi ini Rp2.279.000

LINNMON/OLOV: Jika Anda ingin sejajar dengan meja, 
Anda dapat memasang permukaan meja pada ketinggian 
yang sesuai dengan Anda, karena kaki dapat disesuaikan 
antara 60-90 cm. 
Ukuran keseluruhan 120×60 cm.
Kombinasi ini dalam warna putih Rp1.229.000

LINNMON/KRILLE: kaki dengan roda membuat meja 
mudah dipindahkan jika diperlukan.  
Ukuran keseluruhan 120×60 cm, tinggi 74 cm. 
Kombinasi ini dalam warna putih Rp1.389.000

KLIMPEN: Dengan bantuan unit, kaki dengan penyim-
panan dan unit tambahan, Anda bisa dengan mudah men-
gakses dokumen, binder, dan persediaan Anda dan dapat 
membuatnya terorganisasi dengan baik.
Ukuran keseluruhan 150×75 cm, tinggi 73 cm.
Kombinasi ini Rp5.499.000

LINNMON/ODDVALD: Pilihlah permukaan meja dan 
penyangga yang sesuai dengan kebutuhan Anda serta dana 
Anda.
Ukuran keseluruhan 150×75 cm, tinggi 74 cm.
Kombinasi ini dalam warna putih Rp1.289.000

KLIMPEN/LALLE: Buat meja yang terlihat sama bagusnya 
di ruang makan seperti halnya di kantor.
Ukuran keseluruhan 120×60 cm, tinggi 73 cm.
Kombinasi ini Rp2.479.000

Ada lebih banyak kombinasi di sini. Buat satu yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya Anda!



4

KOMBINASI

HILVER/HILVER: Sebuah permukaan meja dengan 
permukaan Bambu tahan lama dan berkelanjutan, karena 
bambu adalah bahan alami yang tumbuh dengan cepat.
Ukuran keseluruhan: 140×65 cm, tinggi 73 cm.
Kombinasi ini Rp3.139.000

 

LINNMON/ALEX: Dapat ditempatkan di tengah ruangan 
karena bagian belakangnya dilapisi. 
Ukuran keseluruhan 150×75 cm. 
Kombinasi ini dalam warna putih Rp1.999.000

LINNMON/ALEX: Permukaan meja panjang memudahkan 
untuk membuat ruang kerja untuk dua orang.
Ukuran keseluruhan 200×60 cm, tinggi 74 cm.
Kombinasi ini dalam warna putih Rp3.449.000

LINNMON/ADILS/ALEX: Membuat penyimpanan mudah 
diakses dan tempat yang berguna untuk pulpen dan kertas 
karena unit tambahan dengan 2 laci lapang hanya menem-
pel pada permukaan meja.
Ukuran keseluruhan 120×60 cm, tinggi 74 cm.
Kombinasi ini dalam warna putih Rp1.349.000

GLASHOLM/ODDVALD: Buat meja yang berpadu dengan 
gaya di seluruh rumah Anda. 
Ukuran keseluruhan 148×73 cm cm, tinggi 71 cm. 
Kombinasi ini Rp1.779.000
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PERMUKAAN MEJA – SEMUA BAGIAN DAN HARGA

GLASHOLM permukaan meja 148×73 cm. Buat 
meja dengan sentuhan pribadi Anda sendiri dengan 
penyangga atau unit penyimpanan, tersedia dalam 
beberapa warna dan gaya. Tidak bisa digabungkan 
dengan kaki.

Pola kaca/sarang madu 603.537.44 Rp999.000

LINNMON permukaan meja 100×60 cm. Mudah 
dirakit karena sudah ada lubang pilot untuk kaki.

Putih 003.617.56 Rp209.000
Cokelat-hitam 603.611.74 Rp309.000

LINNMON permukaan meja 120×60 cm. Mudah 
dirakit karena sudah ada lubang pilot untuk kaki.

Putih 503.611.79 Rp309.000
Krem 403.537.35 Rp409.000
Cokelat-hitam 903.611.77 Rp409.000
Biru 303.537.31 Rp409.000
Efek oak diwarnai putih 603.537.39 Rp409.000
Geometric krem 403.537.59 Rp459.000
Geometric biru 003.537.56 Rp459.000

LINNMON permukaan meja 150×75 cm. Mudah 
dirakit karena sudah ada lubang pilot untuk kaki.

Putih 803.611.87 Rp509.000
Krem 003.537.37 Rp609.000
Cokelat-hitam 203.611.85 Rp609.000
Biru 903.537.33 Rp609.000
Efek oak diwarnai putih 403.537.40 Rp609.000

LINNMON permukaan meja 200×60 cm. Dilengkapi 
dengan 1 kaki ekstra untuk meningkatkan stabilitas. 
Mudah dirakit karena sudah ada lubang pilot untuk 
kaki.

Putih 403.611.89 Rp649.000
Cokelat-hitam 603.611.88 Rp899.000

GERTON permukaan meja 155×75 cm. 
Mudah dirakit karena sudah ada lubang pilot untuk 
kaki. Kayu solid, bahan alami yang tahan lama. 

Beech 301.622.46 Rp1.799.000

HILVER permukaan meja 140×65 cm. Mudah dirakit 
karena sudah ada lubang pilot untuk kaki. Permukaan 
terbuat dari bambu, bahan yang tahan lama, terbaru-
kan dan berkelanjutan.
Bambu 202.782.85 Rp1.699.000

KLIMPEN permukaan meja 120×60 cm. Mudah 
dirakit karena sudah ada lubang pilot untuk kaki. 
Abu-abu 603.563.42 Rp1.199.000

KLIMPEN permukaan meja 150×75 cm. Mudah 
dirakit karena sudah ada lubang pilot untuk kaki. 
Abu-abu 103.537.46 Rp1.399.000

ÅMLIDEN permukaan meja 120×60 cm. Mudah 
dirakit karena sudah ada lubang pilot untuk kaki.

Abu-abu-hijau 703.654.64 Rp799.000

ALEX unit tambahan 120×10 Putih. Mudah untuk 
membuat tempat yang berguna untuk pulpen dan ker-
tas karena unit tambahan dengan 2 laci lapang hanya 
menempel pada permukaan meja.
Putih 003.542.56 Rp800.000

KLIMPEN unit tambahan 58×23 cm. Bisa diletakkan 
di atas permukaan meja atau digantung di dinding. 

Abu-abu 803.537.62 Rp500.000

SIGNUM penyangga kabel horizontal 70×16 cm. 
Untuk dipasang di bawah permukaan meja.  kabel 
listrik dan komputer Anda bersama-sama. Tidak dapat 
digunakan untuk bagian atas kaca.
Warna-perak 102.002.54 Rp185.000

LINNMON sambungan pelengkap, 2 unit. Anda 
dapat menggunakan sambungan pelengkap untuk 
menempelkan permukaan permukaan non-kaca dalam 
rangkaian produk kami ke unit rak KALLAX.

Berlapis nikel 202.610.58 Rp110.000
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KAKI – SEMUA BAGIAN DAN HARGA

ADILS kaki, 1 unit. Tinggi 70 cm. Kaki yang bisa 
disesuaikan membuat meja berdiri dengan stabil di 
lantai yang tidak rata.

Putih 802.179.77 Rp60.000
Krem 003.537.42 Rp60.000
Hitam 002.179.76 Rp60.000
Diwarnai perak 202.179.75 Rp60.000
Biru 303.263.04 Rp60.000

GODVIN kaki, 1 unit. Tinggi 70 cm. Dapat diposisikan 
dengan cara yang berbeda untuk menampilkan profil 
yang lebar atau ramping.

Putih 102.002.73 Rp170.000

HILVER kaki bentuk kerucut, 1 unit. Tinggi 70 cm. 
Bambu adalah bahan alami tahan pakai.
Bambu 502.782.84 Rp360.000

KRILLE kaki dengan roda, 1 unit. Tinggi 70 cm. 
Roda yang dapat dikunci membuat meja mudah dipin-
dahkan dan terkunci di tempatnya. Desain: Francis 
Cayouette.

Putih 102.502.58 Rp270.000

LALLE kaki, 1 unit. Tinggi 70 cm. Kayu solid, bahan 
alami yang tahan lama. Desain: Tina Christensen.

Hitam 802.378.38 Rp320.000

GERTON kaki, 1 unit. Tinggi 67-107 cm. Anda dapat 
memasang permukaan  pada ketinggian yang cocok 
untuk Anda, karena kaki dapat disesuaikan.

Berlapis krom 402.616.27 Rp550.000

OLOV kaki, 1 unit. Tinggi 60–90 cm. Anda dapat me-
masang permukaan  pada ketinggian yang cocok untuk 
Anda, karena kaki dapat disesuaikan.

Putih 702.643.04 Rp230.000
Hitam 902.643.03 Rp230.000 

ALVARET kaki, 1 unit. Tinggi 70 cm. Kaki berbentuk 
heksagonal ini dibuat dari kayu solid, yang merupakan 
bahan yang tahan lama dan alami. Desain: Jomi Evers 
Solheim.

Abu-abu 403.554.47 Rp310.000

TORSKLINT kaki, 1 unit. Tinggi 70 cm. Dengan 
bentuk desain yang berbeda, kaki ini menambahkan 
perasaan yang lebih bulat dan lembut ke permukaan 
meja.
Abu-abu muda 703.781.12 Rp370.000

ALEX unit laci, W36×D58×H70 cm. Unit ini dapat 
ditempatkan di mana saja di ruangan karena bagian 
belakang tertutup. Desain: Johanna Asshoff. 

Putih 103.542.65 Rp1.370.000
Abu-abu 403.542.64 Rp1.370.000

ALEX unit penyimpanan, W36×D58×H70 cm. Rak 
di dalamnya dapat disesuaikan atau dilepas sehingga 
Anda dapat menyimpan barang dalam berbagai uku-
ran, dari kertas hingga komputer Anda. Outlet kabel 
untuk manajemen kabel yang mudah. Desain: Johanna 
Asshoff

Putih 703.542.67 Rp770.000

KLIMPEN unit laci, W33×D58×H70 cm. 
Unit ini dapat ditempatkan di mana saja di ruangan 
karena bagian belakang tertutup.
Abu-abu 403.537.64 Rp2.000.000

KLIMPEN kaki meja dengan penyimpanan, 
W58×D33×H70 cm. Rak ini dapat disesuaikan atau 
dilepas sehingga Anda dapat menyimpan barang dalam 
berbagai ukuran.
Abu-abu 903.537.66 Rp1.600.000

FINNVARD penyangga dengan rak, 
W46×D70×H71–93 cm. Dapat diatur ke berbagai posisi 
untuk permukaan meja yang datar atau miring. Kayu 
solid, bahan alami yang tahan lama.

Birch 503.611.55 Rp500.000

LERBERG penyangga, W60×D39×H70 cm. Lengkapi 
dengan permukaan meja dengan ukuran minimal 120 
cm.

Abu-abu 301.677.91 Rp220.000

 
ODDVALD penyangga, W42×D70×H70 cm. 
Kayu solid, bahan alami yang tahan lama.

Hitam 703.612.01 Rp390.000
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PENTING UNTUK DIKETAHUI
Untuk memudahkan Anda membuat meja sendiri, kami telah merencanakan beberapa hal sebelumnya.

Lubang pilot
Kami memiliki lubang pilot di semua permukaan meja, 
memudahkan Anda untuk memasang kaki. Dan kami men-
empatkan lubang-lubang tersebut di dekat tepi permukaan 
meja sehingga Anda akan memiliki lebih banyak ruang di 
bawah meja, untuk kaki atau unit Anda. Sekrup untuk me-
masang kaki pada permukaan meja disertakan.

Penyangga lebih stabil, dan bahkan tidak perlu dilekatkan 
pada permukaan meja. Semua ini membuatnya mudah 
untuk membuat meja yang sempurna untuk Anda dan 
keluarga Anda!
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CARA MENGGABUNGKAN

ADILS 
70 cm

ALVARET 
70 cm

GODVIN 
70 cm

HILVER
70 cm

KRILLE 
70 cm

LALLE 
70 cm

GERTON 
70-107 cm

OLOV
60-90 cm

GLASHOLM 148×73 cm

LINNMON 100×60 cm

LINNMON 120×60 cm

LINNMON 150×75 cm

LINNMON 200×60 cm*

GERTON 155×75 cm

HILVER 140×65 cm

KLIMPEN 120×60 cm

KLIMPEN 150×75 cm

ÅMLIDEN 120×60 cm

ALEX
36×58×70 cm

ALEX 
36×58×70 cm

KLIMPEN 
33×58×70 cm

KLIMPEN
58×33×70 cm

FINNVARD 
46×70×71–93 cm

LERBERG 
39×60×70 cm

ODDVALD 
42×70×70 cm

GLASHOLM 148×73 cm

LINNMON 120×60 cm

LINNMON 150×75 cm

LINNMON 200×60 cm*

GERTON 155×75 cm

HILVER 140×65 cm

KLIMPEN 120×60 cm

KLIMPEN 150×75 cm

ÅMLIDEN 120×60 cm

*Catatan! Kaki ekstra diperlukan untuk kestabilan.


