
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.

Perabot untuk setiap kantor
Kami memiliki perabot untuk setiap jenis kantor – dari yang berskala kecil hingga 
besar. Serta segala sesuatu yang membuat perusahaan modern berjalan dengan 
lancar dan efisien, mulai dari meja kerja, penyimpanan dan kursi, hingga lampu 
dan aksesori meja kerja. Pilih salah satu dari berbagai ukuran dan bentuk meja 
kerja, kursi kerja nyaman yang mendukung punggung – dan lengkapi dengan 
solusi penyimpanan yang unik sesuai kebutuhan Anda. Di IKEA, perabot kantor 
kami memiliki desain menarik, fungsi cerdas serta berkualitas tinggi. Selain itu 
juga sudah diuji untuk penggunaan kantor sehingga kuat dan tahan lama hingga 
bertahun-tahun mendatang.

PANDUAN PEMBELIAN

Kantor profesional
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Kami siap membantu Anda
Anda dapat merakit perabot sendiri, namun kami dapat 
membantu. Kami memiliki ragam solusi berupa layanan 
pengambilan, pengantaran, perakitan, pembiayaan dan 
banyak lagi. Selengkapnya di halaman belakang panduan 
ini atau dapatkan di www.IKEA.co.id.
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INFORMASI TAMBAHAN

 

Gabungkan agar tercipta meja rapat. 
Kami memiliki meja rapat dengan dua ukuran – 
140×140 cm dan 140×70 setengah bulat. Meja setengah 
bulat muat untuk 3 orang dan meja 140×140 cm muat 
untuk 8 orang. Bisa digunakan secara terpisah atau di-
gabungkan agar muat untuk orang banyak. Mudah diatur 
ulang sesuai kebutuhan. Klip pengait tersambung di meja 
di bagian rangka. 

Banyak meja dalam ruang kecil.
Dengan meletakkan meja saling membelakangi, Anda 
dapat menghemat ruang. Bisa untuk beragam ukuran dan 
bentuk meja. Misalnya, meja lurus atau empat meja sudut 
dengan sudut-sudutnya bertemu di tengah. Ada banyak ke-
mungkinan. Pengaturan meja seperti ini menghemat waktu 
dan memudahkan rekan yang bekerja dalam tim untuk 
berkomunikasi dan berkolaborasi. Bisa juga meletakkan 
layar di antara meja agar lebih privat. 

Penyimpanan fleksibel dalam ruang terbatas.
Penyimpanan BEKANT dengan roda memudahkan Anda 
yang ingin mengubah tampilan area kerja. Persediaan 
kebutuhan kantor kecil dapat disimpan dalam penyimpanan 
kecil dan unit tinggi yang juga dapat digunakan sebagai 
meja untuk presentasi.

Layar serbaguna untuk berbagai kebutuhan. 
Produk layar kami cocok untuk beragam kebutuhan. Anda 
dapat menggunakannya untuk menciptakan area resep-
sionis yang nyaman, melindungi privasi di ruang terbuka 
atau mengurangi suara. Layar tersedia dalam dua ukuran 
ketinggian, 120 cm dan 55 cm. Layar 120 cm adalah unit 
terpisah. Layar 55 cm mudah dikaitkan ke permukaan meja 
BEKANT serta dapat dipasang dengan dua ketinggian ber-
beda sesuai kebutuhan.
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MEJA KERJA DAN MEJA RAPAT

Meja kerja untuk ragam kebutuhan
Meja kerja BEKANT tersedia dalam berbagai bentuk dan 
ukuran, sehingga Anda mudah mendapatkan yang cocok 
dengan kebutuhan. Terdapat jaring untuk pengaturan kabel 
yang membantu membuat kabel tertata rapi. Jika ingin 
permukaan kerja yang lebih halus, Anda dapat memilih 
meja berbahan Linoleum yang alami. Nyaman menulis di 
atasnya. Selain itu juga ramah untuk mata karena tidak 
memantulkan cahaya.

Teruji untuk pemakaian sehari-hari
Seri meja kerja BEKANT, IDÅSEN dan THYGE telah teruji 
sesuai dengan standar tertinggi untuk penggunaan kantor 
profesional (EN 527, ANSI/BIFMA X:5.5 untuk meja kerja 
serta EN14074, EN1730 dan ANSI/BIFMA X:5.5 untuk meja 
rapat) serta memenuhi standar terketat kami dalam hal 
kualitas dan ketahanan.

Artinya, seri produk tersebut telah lolos dalam sejumlah 
uji terketat. Dari sinilah kita tahu bahwa semua meja kerja 
tahan lama, tahan banting serta memiliki permukaan yang 
tahan gores dan noda. Hal ini menjadikannya pendamp-
ing kerja andalan yang tangguh hingga bertahun-tahun 
mendatang.

Bebaskan kreativitas Anda
Meja rapat BEKANT memiliki solusi pengaturan kabel built-
in. Artinya, Anda dan rekan dapat menggunakan komputer 
dan proyektor tanpa terganggu dengan jalinan kabel yang 
mengganggu di sekitar cangkir kopi dan kertas kerja Anda. 
Fokus pada hal yang tepat membantu Anda menjadi  
kreatif.

Desain
BEKANT: Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm
IDÅSEN: Jon Karlsson

Petunjuk perawatan
Lap bersih dengan sabun lembut. 

Selengkapnya di brosur garansi.

Aplikasi “Desk Control” hanya dapat digunakan untuk meja 
kerja duduk/berdiri IDÅSEN dalam beberapa bahasa*. 
Kunjungi Google Play atau APP store untuk mengunduh 
aplikasi Desk Control. Ikuti petunjuk pemasangan aplikasi 
Desk Control.

*Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Jepang, Tiongkok, Korea



5

Dengan rangka bawah duduk/berdiri BEKANT dan IDÅSEN, Anda dapat menaik-
kan dan merendahkan meja kerja dengan menekan tombol. Ini membantu Anda 
mengubah posisi duduk sesering mungkin sehingga tubuh tetap aktif. Posisi 
duduk dan berdiri dari rentang 65 cm hingga 125 cm untuk BEKANT dan dari 
60 cm hingga 124 cm untuk meja kerja duduk/berdiri IDÅSEN. 

Anda dapat menggunakan penyangga 
duduk/berdiri TROLLBERGET untuk 
postur yang lebih terbuka yang tentu-
nya bagus untuk sirkulasi darah dan 
otot inti.

1. Kaki dengan tinggi yang bisa disesuaikan memungkin-
kan Anda merakit meja pada ketinggian yang diinginkan. 
Jika memiliki rangka bawah duduk/berdiri, Anda dapat 
menaikkan atau merendahkan meja kerja dengan mene-
kan tombol.

2. Bentuk daun meja melengkung untuk menopang pergel-
angan tangan dan lengan saat mengetik.

3. Pengaturan kabel di bawah daun meja memudahkan 
Anda menjaga meja tetap rapi.

4. Permukaan dilapisi veneer dan berbahan foil melamin 
tahan pakai, tahan noda dan mudah dibersihkan.

INFORMASI TAMBAHAN
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KOMBINASI

Tinggi fleksibel. Dengan meja duduk/berdiri BEKANT, 
Anda dapat menyesuaikan ketinggian daun meja secara 
elektrik dari rentang 65 hingga 125 cm untuk mendapatkan 
posisi duduk yang ergonomis. Mengubah posisi duduk dan 
berdiri membantu menggerakkan badan sehingga bekerja 
pun terasa lebih baik.
Kombinasi ini (160×80 cm)

Daun meja warna putih 
dengan rangka bawah duduk/berdiri 
warna hitam atau putih Rp10.795.000
Daun meja dengan veneer kayu ash diwarnai hitam,  
veneer kayu oak diwarnai putih, biru linoleum 
dengan rangka bawah duduk/berdiri 
warna hitam atau putih Rp11.095.000

Ruang kerja ergonomis. Daun meja BEKANT berkontur 
menyangga pergelangan tangan dan lengan saat menulis, 
melepaskan ketegangan pada bahu selama jam kerja yang 
panjang. 
Kombinasi ini (160×110 cm)

Daun meja warna putih  
dengan rangka bawah duduk/berdiri 
warna hitam atau putih Rp10.995.000
Daun meja dengan veneer kayu ash diwarnai hitam,  
veneer kayu oak diwarnai putih, biru linoleum 
dengan rangka bawah duduk/berdiri 
warna hitam atau putih Rp11.295.000

Ruang kerja lapang. Daun meja IDÅSEN menyediakan 
permukaan kerja yang luas serta duduk nyaman dengan 
menatap komputer pada jarak aman. 
Kombinasi ini (160×80 cm)

Daun meja warna hitam atau cokelat  
dengan rangka bawah warna krem atau 
abu-abu tua Rp3.995.000
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Area rapat. Meja rapat BEKANT memiliki solusi  
pengaturan kabel built-in; menjaga kabel komputer  
dan proyektor tetap rapi serta mudah dijangkau.
Kombinasi ini (280×140 cm)

Daun meja warna putih  
dengan rangka bawah warna hitam atau 
putih Rp8.585.000
Daun meja dengan veneer kayu ash diwar-
nai hitam, veneer kayu oak diwarnai putih 
dengan rangka bawah warna hitam atau 
putih Rp9.185.000

KOMBINASI

Dapat disesuaikan dan fleksibel. Dengan meja kerja 
duduk/berdiri IDÅSEN, Anda dapat menyesuaikan keting-
gian daun meja secara elektrik dari rentang 60 hingga 
124 cm untuk mendapatkan posisi kerja yang ergonomis. 
Anda juga dapat menggunakan aplikasi “pengendali meja” 
untuk mengatur ketinggian.
Kombinasi ini (120×70 cm)

Daun meja warna hitam atau cokelat 
dengan rangka bawah duduk/berdiri 
warna krem atau abu-abu tua Rp10.695.000
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KOMBINASI DASAR

BEKANT

Ukuran
160×110 cm,  
kiri atau kanan

160×80 cm

Daun meja warna putih 
dengan rangka bawah warna hitam atau putih Rp3.995.000 Rp3.495.000
dengan rangka bawah duduk/berdiri warna hitam  
atau putih Rp10.995.000 Rp10.795.000

Daun meja dengan veneer kayu ash diwarnai hitam,  
veneer kayu oak diwarnai putih, biru linoleum 
dengan rangka bawah warna hitam atau putih Rp4.295.000 Rp3.795.000
dengan rangka bawah duduk/berdiri warna hitam  
atau putih Rp11.295.000 Rp11.095.000

Ukuran
140×70 cm,  
setengah bulat

140×140 cm 2× 140×70 cm,  
setengah bulat

Daun meja warna putih 
dengan rangka bawah warna hitam atau putih Rp2.395.000 Rp3.795.000 Rp4.790.000
Daun meja dengan veneer kayu ash diwarnai hitam,  
veneer kayu oak diwarnai putih 

dengan rangka bawah warna hitam atau putih Rp2.595.000 Rp3.995.000 Rp5.190.000

Ukuran

1× 140×140 cm
2× 140×70 cm  
setengah bulat

2× 140×140 cm
2× 140×70 cm  
setengah bulat

Daun meja warna putih 
dengan rangka bawah warna hitam atau putih Rp8.585.000 Rp12.380.000
Daun meja dengan veneer kayu ash diwarnai hitam,  
veneer kayu oak diwarnai putih

dengan rangka bawah warna hitam atau putih. Rp9.185.000 Rp13.180.000

THYGE

Ukuran 120×60 cm

Daun meja warna putih dengan rangka dan kaki  
warna perak Rp1.499.000

IDÅSEN

Ukuran 120×70 cm 160×80 cm

Daun meja warna cokelat dan hitam 

dengan rangka bawah warna krem atau abu-abu tua Rp3.495.000 Rp3.995.000 
dengan rangka bawah duduk/berdiri warna krem  
atau abu-abu tua Rp10.695.000 Rp11.195.000
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

BEKANT
BEKANT daun meja sudut kanan 160×110 cm. 
Untuk dilengkapi dengan rangka bawah BEKANT untuk 
sudut meja. 

Putih 303.535.09 Rp1.995.000
Veneer kayu oak diwarnai 
putih

003.662.83 Rp2.295.000

Veneer kayu ash diwarnai 
hitam

503.662.85 Rp2.295.000

Biru linoleum 103.662.87 Rp2.295.000

BEKANT daun meja sudut kiri 160×110 cm. Untuk 
dilengkapi dengan rangka bawah BEKANT untuk sudut 
meja. 
Putih 302.534.96 Rp1.995.000
Veneer kayu oak diwarnai 
putih

203.662.77 Rp2.295.000

Veneer kayu ash diwarnai 
hitam

803.662.79 Rp2.295.000

Biru linoleum 403.662.81 Rp2.295.000

BEKANT daun meja 160×80 cm. Untuk dilengkapi 
dengan rangka bawah BEKANT untuk daun meja 
160 cm. 
Putih 803.535.35 Rp1.795.000
Veneer kayu oak diwarnai 
putih

803.663.02 Rp2.095.000

Veneer kayu ash diwarnai 
hitam

403.663.04 Rp2.095.000

Biru linoleum 903.663.06 Rp2.095.000

BEKANT rangka bawah daun meja sudut 
160×110 cm. Untuk dilengkapi dengan daun meja 
sudut BEKANT. Anda dapat memasang daun meja 
pada ketinggian yang diinginkan, karena kaki dapat 
disesuaikan pada rentang 65-85 cm.
Putih 502.529.72 Rp2.000.000
Hitam 302.529.73 Rp2.000.000

BEKANT rangka bawah untuk daun meja 
160×80 cm. Untuk dilengkapi dengan daun meja 
BEKANT160  cm. Anda dapat memasang daun meja 
pada ketinggian yang diinginkan, karena kaki dapat 
disesuaikan pada rentang 65-85 cm.
Putih 102.529.07 Rp1.700.000
Hitam 702.529.09 Rp1.700.000

BEKANT rangka bawah duduk/berdiri untuk daun 
meja sudut. Untuk dilengkapi dengan daun meja 
sudut BEKANT, kiri atau kanan. Anda dapat menyesuai-
kan ketinggian secara elektrik pada rentang 65-125 cm 
untuk mendapatkan posisi kerja yang ergonomis. 
Putih 702.529.71 Rp9.000.000
Hitam 902.529.70 Rp9.000.000

BEKANT rangka bawah duduk/berdiri untuk 
daun meja 160 cm. Untuk dilengkapi dengan daun 
meja BEKANT 160×80 cm atau daun meja BEKANT 5 
sisi 160×80 cm. Anda dapat menyesuaikan ketinggian 
secara elektrik pada rentang 65-125 cm untuk menda-
patkan posisi kerja yang ergonomis. 
Putih 002.552.56 Rp9.000.000
Hitam 502.552.54 Rp9.000.000

THYGE

THYGE daun meja 120×60 cm. Untuk dilengkapi 
dengan rangka THYGE 120 cm.
Putih 603.543.00 Rp699.000

THYGE frame 120×60. Untuk dilengkapi dengan daun 
meja THYGE 120 cm.
Warna perak 702.937.78 Rp800.000

IDÅSEN
IDÅSEN daun meja 120×70 cm. Untuk dilengkapi 
dengan rangka bawah untuk daun meja IDÅSEN 
120 cm.
Cokelat 303.821.92 Rp1.695.000
Hitam 004.038.79 Rp1.695.000

IDÅSEN daun meja 160×80 cm. Untuk dilengkapi 
dengan rangka bawah untuk daun meja IDÅSEN 
160 cm.
Cokelat 203.609.92 Rp2.195.000
Hitam 404.038.82 Rp2.195.000

IDÅSEN rangka bawah duduk/berdiri untuk daun 
meja 120 dan 160 cm. Untuk dilengkapi dengan daun 
meja IDÅSEN 120 dan 160 cm. Anda dapat menyesuai-
kan ketinggian secara elektrik pada rentang 60-124 cm 
untuk mendapatkan posisi kerja yang ergonomis.
Krem 204.151.12 Rp9.000.000
Abu-abu tua 804.151.14 Rp9.000.000

IDÅSEN rangka bawah untuk daun meja 120 dan 
160 cm. Untuk dilengkapi dengan daun meja IDÅSEN 
120 dan 160 cm. Anda dapat memasang daun meja 
pada ketinggian yang diinginkan, karena kaki dapat 
disesuaikan pada rentang 62-76 cm.
Krem 803.609.89 Rp1.800.000
Abu-abu tua 903.980.91 Rp1.800.000
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MEJA RAPAT

BEKANT daun meja rapat 140×140 cm. Untuk 
dilengkapi dengan rangka BEKANT untuk daun meja 
140×140 cm. 
Putih 003.535.20 Rp1.995.000
Veneer kayu ash diwarnai 
hitam

203.667.48 Rp2.195.000

Veneer kayu oak diwarnai 
putih

603.667.46 Rp2.195.000

BEKANT daun meja rapat setengah bulat 
140×70 cm. Untuk dilengkapi dengan rangka BEKANT 
untuk daun meja setengah bulat 140×70 cm.

Putih 203.535.24 Rp1.095.000

Veneer kayu ash diwarnai 
hitam

403.667.52 Rp1.295.000

Veneer kayu oak diwarnai 
putih

603.667.51 Rp1.295.000

SEMUA BAGIAN DAN HARGA

BEKANT rangka untuk daun meja 140×140 cm. 
Untuk dilengkapi dengan daun meja rapat BEKANT 
140×140 cm. 
Putih 302.528.74 Rp1.800.000
Hitam 202.528.79 Rp1.800.000

BEKANT rangka untuk daun meja setengah bulat 
140×70 cm. Untuk dilengkapi dengan daun meja 
BEKANT 140×70 cm.
Putih 802.528.81 Rp1.300.000
Hitam 002.528.80 Rp1.300.000
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AKSESORI MEJA KERJA

BEKANT layar 120 cm. Layar menciptakan  
lingkungan kerja yang tenang dan menyenangkan 
dengan menjaga privasi dan menyerap suara. 
Abu-abu 302.688.13 Rp1.999.000

BEKANT layar 55 cm. Layar menciptakan lingkungan 
kerja yang tenang dan menyenangkan dengan  
menjaga privasi dan menyerap suara. Dapat dipasang 
pada dua ketinggian berbeda sesuai kebutuhan.
Abu-abu 902.688.10 Rp1.299.000

KVISSLE tempat surat. Lapisan gabus di sisi bawah 
menjaga kertas tetap di tempat. Kompartemen tarik 
memudahkan Anda menjangkau kertas. Anda juga 
dapat mengubah letak tempat surat jika ingin menyim-
pan dan mengatur kertas secara vertikal.
Putih 802.039.56 Rp349.000

SEMUA BAGIAN DAN HARGA

KVISSLE file majalah, set isi 2. Mudah ditarik dan 
diangkat karena file majalah memiliki gagang.
Putih 202.039.59 Rp199.000

RIGGAD lampu kerja dengan charger wireless. 
Anda mudah mengecas ponsel pintar secara nirkabel, 
cukup tempatkan di atas charger built-in dan otomatis 
akan mengecas sendiri. 
Putih 603.856.36 Rp1.199.000
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PENYIMPANAN

Profesional dan personal
Anda dapat memilih salah satu dari penyimpanan GALANT, 
BEKANT, IDÅSEN dan HÄLLAN sesuai dengan kebutuhan 
dan gaya. Semuanya dikembangkan secara khusus agar 
sesuai dengan semua jenis kantor profesional – berkaitan 
dengan fungsi cerdas dan kualitas tinggi. Anda dapat me-
milih, misalnya, antara ketinggian dan lebar yang berbeda, 
penyimpanan dengan laci saja atau dikombinasikan dengan 
penyimpanan file dan unit laci. Anda juga dapat menggu-
nakan beberapa unit dalam seri tersebut sebagai penyekat 
ruangan – cara tepat untuk menciptakan sudut bekerja 
yang tenang. 

Semua penyimpanan di kantor
Mulai dari binder dan kertas hingga printer dan computer – 
serta kabel. Seri penyimpanan kami menyelesaikan semua 
kebutuhan penyimpanan terpenting yang biasanya ada 
di kantor. Untuk GALANT, semua unit memiliki pengatu-
ran kabel built-in dan ventilasi untuk memastikan tak ada 
risiko perlengkapan elektronik yang terlalu panas. Kabinet 
HÄLLAN didesain sebagai modul, sehingga Anda dapat 
menggunakan satu atau membeli beberapa dan mencipta-
kan kombinasi yang sesuai dengan kebutuhan. Membantu 
Anda memudahkan mencari tas tangan, charger laptop 
dan dompet hingga kertas-kertas penting. Sebagian besar 
penyimpanan BEKANT dan IDÅSEN memiliki roda sehingga 
Anda dapat mengubah tampilan ruang kerja. 

Teruji tangguh untuk bekerja
Semua unit penyimpanan telah teruji untuk penggunaan 
kantor dan memenuhi persyaratan keselamatan,  
ketahanan dan stabilitas yang ditetapkan dalam  
standar berikut: EN 14073, EN14074, ANSI/BIFMA x5.9  
dan ISO-7170.

Artinya produk tersebut telah lolos sejumlah uji terketat. 
Misalnya, kami telah memastikan bahwa permukaan kerja 
tahan pakai dan tahan rusak serta semua laci dan pintu 
geser akan membuka dan menutup mulus dalam waktu 
lama. 

Desain
Penyimpanan BEKANT dan GALANT: Karl Malmvall, Eva 
Lilja Löwenhielm
HÄLLAN dan IDÅSEN: Jon Karlsson 

Petunjuk perawatan
Lap bersih dengan sabun lembut.

   Selengkapnya dalam brosur garansi.

GALANT BEKANT

HÄLLANIDÅSEN 



13

CARA MENGOMBINASIKAN

KUNCI GALANT – INFORMASI TAMBAHAN

11 2 43

GALANT

BEKANT

HÄLLAN
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KOMBINASI GALANT 

Unit sederhana cukup untuk penyimpanan dalam ruang 
terbatas atau menjadi dasar dari solusi penyimpanan yang 
lebih besar jika kebutuhan berubah. Gunakan unit tamba-
han untuk menyusun secara vertikal; optimalkan penggu-
naan area dinding dan hemat ruang di lantai.
Ukuran keseluruhan: 80×45×160 cm.

Kombinasi ini  
dengan veneer kayu oak diwarnai putih Rp7.999.000 
(392.851.63)

Kombinasikan penyimpanan terbuka dan tertutup; sembu-
nyikan atau pajang sesuai kebutuhan.
Ukuran keseluruhan: 160×45×200 cm.
Kombinasi ini  
dengan veneer kayu oak diwarnai putih Rp11.799.000

Penyimpanan maksimal. 2 unit laci masing-masing dengan 
4 laci dan 2 unit tambahan; memudahkan menyimpan ker-
tas penting dan memiliki penyimpanan terbuka.
Ukuran keseluruhan: 160×45×160 cm.

Kombinasi ini 
warna putih Rp14.398.000 (492.850.68)

Solusi dengan penyimpanan terbuka dan tertutup.
Ukuran keseluruhan penyimpanan: 320×45×120 cm.
Kombinasi ini 
warna putih Rp13.596.000 (092.857.82)

Ukuran keseluruhan: LebarxKedalamanxTinggi.
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KOMBINASI BEKANT
Ukuran keseluruhan: LebarxKedalamanxTinggi.

Kombinasikan penyimpanan dengan kaki. Bisa juga diguna-
kan sebagai meja untuk presentasi karena memiliki lubang 
pengaturan kabel. Ukuran keseluruhan: 41×45×101 cm.

Kombinasi ini
dengan jaring putih Rp3.199.000 (892.825.29)

Letakkan di mana saja sesuai kebutuhan. Bisa digunakan 
sebagai meja resepsionis berkat permukaan kerja yang 
luas. 
Ukuran keseluruhan: 61×45×101 cm.

Kombinasi ini
dengan jaring putih Rp3.799.000 (892.825.48)

Ukuran pas untuk diletakkan di bawah meja kerja. Nyaman 
diduduki dan mudah diubah menjadi kursi tambahan untuk 
tamu. Ukuran keseluruhan: 41×45×61 cm.

Kombinasi ini
dengan jaring hitam Rp2.199.000 (292.824.24)

Letakkan sesuai kebutuhan. Dapat digunakan sebagai
tempat duduk tambahan untuk waktu yang singkat. 
Ukuran keseluruhan: 41×45×61 cm.

Kombinasi ini
dengan jaring hitam Rp2.299.000 (992.824.30)
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IDÅSEN
Ukuran keseluruhan: LebarxKedalamanxTinggi.

Anda dapat menggunakan penyimpanan dengan pintu
untuk menyimpan dokumen atau benda yang biasa dipakai.
Ukuran keseluruhan: 80×47×119 cm.

warna biru Rp3.999.000 (203.979.43)

Letakkan di mana saja sesuai kebutuhan. 
Ukuran keseluruhan: 42×47×61 cm.

warna abu-abu tua Rp1.799.000 (103.609.83)

Anda dapat melihat dengan jelas isi di dalam kabinet serta 
dapat melindungi barang dari debu dengan pintu kaca. 
Memberikan kesempatan Anda untuk menunjukkan pres-
tasi yang dibanggakan. Disetujui untuk penggunaan kantor 
namun bisa juga dipakai di rumah.
Ukuran keseluruhan: 240x45x280 cm.

warna krem Rp9.998.000 (2×603.609.52)

Unit tinggi dengan banyak laci menyediakan banyak peny-
impanan untuk ruang lantai minimal. Ukuran keseluruhan: 
42×47×172 cm.

warna krem Rp2.999.000 (103.207.32)



17

KOMBINASI HÄLLAN
Ukuran keseluruhan: LebarxKedalamanxTinggi.

HÄLLAN kombinasi penyimpanan dengan pintu. 
Kombinasi sempurna untuk ruang kecil di rumah atau di 
kantor. Anda dapat menambah kabinet baru kapan saja. 
Dapat dikunci dengan gembok standar.
Ukuran keseluruhan: 45×47×117 cm

Kombinasi ini warna putih Rp1.190.000 (592.493.29)

HÄLLAN kombinasi penyimpanan dengan pintu. 
Kombinasi sempurna untuk ruang kecil di rumah atau kan-
tor. Anda dapat menambah kabinet baru kapan saja. Dapat 
dikunci dengan gembok standar.
Ukuran keseluruhan: 45×47×167 cm

Kombinasi ini warna putih Rp1.490.000 (692.494.04)

HÄLLAN kombinasi penyimpanan dengan pintu. Cocok 
untuk kantor maupun rumah untuk menyimpan barang 
dengan rapi. Anda dapat menambah kabinet baru kapan 
saja. Dapat dikunci dengan gembok standar.
Ukuran keseluruhan: 90×47×167 cm

Kombinasi ini warna putih Rp3.225.000 (792.495.21)

HÄLLAN kombinasi penyimpanan dengan pintu. 
Kombinasi sempurna untuk ruang kecil di rumah atau di 
kantor. Anda dapat menambah kabinet baru kapan saja. 
Dapat dikunci dengan gembok standar.
Ukuran keseluruhan: 45×47×142 cm

Kombinasi ini warna putih Rp1.340.000 (392.494.10)



KOMBINASI HÄLLAN
Ukuran keseluruhan: LebarxKedalamanxTinggi.

HÄLLAN kombinasi penyimpanan dengan pintu. Anda 
dapat menggunakan kombinasi ini di kantor maupun di ru-
mah untuk menyimpan barang pribadi maupun folder dan 
kertas penting. Anda dapat menambah kabinet baru kapan 
saja. Dapat dikunci dengan gembok standar.
Ukuran keseluruhan: 90×47×167 cm

Kombinasi ini warna putih Rp2.980.000 (992.494.07) 

HÄLLAN kombinasi penyimpanan dengan pintu. 
Kombinasi sempurna untuk ruang kecil dengan ukuran 
vertikal. Anda dapat menambah kabinet baru kapan saja. 
Dapat dikunci dengan gembok standar.
Ukuran keseluruhan: 45×47×167 cm

Kombinasi ini warna putih Rp1.735.000(292.493.97)

HÄLLAN kombinasi penyimpanan dengan pintu. 
Semuanya dalam satu tempat. Kunci tas, dompet, kunci 
dan kertas dengan gembok standar dan simpan dengan 
aman. Anda dapat menambah kabinet baru kapan saja.
Ukuran keseluruhan: 90×47×167 cm

Kombinasi ini warna putih Rp3.470.000 (292.494.01)
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PENYIMPANAN – SEMUA BAGIAN DAN HARGA

GALANT
GALANT unit rak 80×120 cm, K45 cm. Beban maks. 
per rak 30 kg. Dapat dilengkapi dengan unit tambahan 
GALANT 80×80 cm. 
Putih 203.651.93 Rp2.999.000
Veneer kayu oak diwarnai 
putih

003.651.89 Rp3.299.000

Veneer kayu ash diwarnai 
hitam

603.651.91 Rp3.299.000

GALANT unit tambahan 80×80 cm, K40 cm. Beban 
maks. per rak 30 kg. Hanya dapat digunakan dengan 
unit rak 80×80 cm, unit rak 80×80 cm, unit rak 
80×120 cm dan kabinet bagian depan depan gulung 
dari seri GALANT. Kami merekomendasikan Anda 
untuk mengencangkan perabot ke dinding dengan tali 
pengaman yang sudah disertakan.
Putih 403.590.68 Rp1.200.000
Veneer kayu oak diwarnai 
putih

703.644.26 Rp1.700.000

GALANT unit tambahan 160×80 cm, K40 cm. Beban 
maks. per rak 30 kg. Hanya dapat digunakan dengan 
kabinet berpintu geser dari seri GALANT. Kami mere-
komendasikan Anda untuk mengencangkan perabot ke 
dinding dengan tali pengaman yang sudah disertakan.
Putih 003.590.65 Rp2.500.000
Veneer kayu oak diwarnai 
putih

603.644.22 Rp3.000.000

GALANT unit laci 80×80 cm, K45 cm. Dapat dileng-
kapi dengan unit tambahan GALANT  80×80 cm.
Putih 703.651.62 Rp5.999.000
Veneer kayu oak diwarnai 
putih

503.651.58 Rp6.299.000

Veneer kayu ash diwarnai 
hitam

103.651.60 Rp6.299.000

GALANT kabinet berpintu geser 160×120 cm, 
K45 cm. Beban maks. per rak 30 kg. Dapat dilengkapi 
dengan unit tambahan GALANT  160×80 cm.
Putih 103.651.36 Rp8.499.000
Veneer kayu oak diwarnai 
putih

603.651.34 Rp8.799.000

Veneer kayu ash diwarnai 
hitam

003.651.32 Rp8.799.000

GALANT kabinet berpintu 80×120 cm, K45 cm. 
Beban maks. per rak 30 kg. Peredam terintegrasi 
membuat pintu menutup dengan pelan dan lembut. 
Dapat dilengkapi dengan unit tambahan GALANT 
80×80 cm.
Putih 903.651.42 Rp3.799.000
Veneer kayu oak diwarnai 
putih

703.651.38 Rp3.999.000

Veneer kayu ash diwarnai 
hitam

303.651.40 Rp3.999.000

GALANT unit laci beroda 45×55 cm, K60 cm. Laci 
dengan peredam terintegrasi membantu menutup 
dengan pelan dan lembut.
Putih 903.651.56 Rp2.499.000
Veneer kayu oak diwarnai 
putih

003.651.51 Rp2.799.000

Veneer kayu ash diwarnai 
hitam

403.651.54 Rp2.799.000

HÄLLAN
HÄLLAN kabinet 45×50 cm, K47 cm. Anda dapat 
mengombinasikan kabinet sesuka Anda dan mencip-
takan solusi yang dibutuhkan di kantor atau di rumah. 
Anda dapat membeli beberapa ukuran berbeda sehing-
ga Anda dapat menyimpan semuanya mulai dari kunci 
hingga tas tangan. Lengkapi dengan kaki HÄLLAN.
Putih 303.637.30 Rp545.000

HÄLLAN kabinet 45×75 cm, K47 cm. Anda dapat 
mengombinasikan kabinet sesuka Anda dan mencip-
takan solusi yang dibutuhkan di kantor atau di rumah. 
Anda dapat membeli beberapa ukuran berbeda sehing-
ga Anda dapat menyimpan semuanya mulai dari kunci 
hingga tas tangan. Lengkapi dengan kaki HÄLLAN.
Putih 003.636.23 Rp695.000

HÄLLAN kaki 45×28 cm, K2 cm.

Putih 903.636.33 Rp100.000
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BEKANT

BEKANT unit penyimpanan 41×61 cm, K45 cm. 
Sebaiknya lengkapi dengan roda atau kaki BEKANT. 
Bisa juga digunakan sebagai tempat duduk tambahan 
untuk duduk sebentar.
Jaring/Putih 603.629.89 Rp1.999.000
Jaring/Hitam 903.630.01 Rp1.999.000

BEKANT unit penyimpanan 41×101 cm, K45 cm. 
Sebaiknya lengkapi dengan roda atau kaki BEKANT. 
Bisa juga digunakan untuk presentasi atau rapat 
pendek karena terdapat ruang untuk kabel di balik rak 
dan laci.
Jaring/Putih 403.629.90 Rp2.999.000
Jaring/Hitam 303.630.04 Rp2.999.000

BEKANT unit penyimpanan 61×101 cm, K45 cm. 
Sebaiknya lengkapi dengan roda atau kaki BEKANT. 
Bisa juga digunakan sebagai meja resepsionis berkat 
permukaannya yang luas.
Jaring/Putih 203.629.91 Rp3.499.000
Jaring/Hitam 603.630.07 Rp3.499.000

BEKANT roda, isi 4/pak, Ø8 cm. 

Putih 003.724.58 Rp300.000
Hitam 603.724.55 Rp300.000

BEKANT unit rak 121×134 cm, K45 cm. 

Putih 203.735.03 Rp4.799.000
Hitam 903.734.96 Rp4.799.000

IDÅSEN
IDÅSEN unit laci beroda 42×61 cm, K47 cm. Anda 
dapat meletakkannya di mana saja berkat roda.
Krem 303.207.31 Rp1.799.000
Abu-abu tua 103.609.83 Rp1.799.000
Emas-Cokelat 303.980.89 Rp1.799.000

IDÅSEN kabinet berpintu dan laci 80×119 cm, 
K47 cm. Harus dikaitkan ke dinding. 
Krem 503.207.30 Rp3.999.000
Biru 203.979.43 Rp3.999.000

IDÅSEN kabinet tinggi dengan pintu dan laci 
45×172 cm, K47 cm. Harus dikaitkan ke dinding.
Krem 103.207.32 Rp2.999.000
Biru 103.609.78 Rp2.999.000

IDÅSEN kabinet dengan pintu kaca 120×140cm, 
K45 cm. Harus dikaitkan ke dinding.
Krem 603.609.52 Rp4.799.000

PENYIMPANAN – SEMUA BAGIAN DAN HARGA
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AKSESORI PENYIMPANAN

KVISSLE tempat surat. Lapisan gabus di sisi bawah 
menjaga kertas tetap di tempat. Kompartemen tarik 
memudahkan Anda menjangkau kertas. Anda juga 
dapat mengubah letak tempat surat jika ingin menyim-
pan dan mengatur kertas secara vertikal.
Putih 802.039.56 Rp349.000

KVISSLE file majalah, set isi 2. Mudah ditarik dan 
diangkat karena file majalah memiliki gagang.
Putih 202.039.59 Rp199.000

KVISSLE rak majalah. Anda dapat menggantung rak 
majalah KVISSLE di dinding, di samping unit penyim-
panan GALANT (kabinet berpintu geser, bagian depan 
gulung dan kabinet file, rak, unit tambahan dan laci) 
atau gunakan secara horizontal dalam laci atas unit 
laci beroda GALANT (45×55). Bahan dinding yang ber-
beda memerlukan perlengkapan yang berbeda pula. 
Gunakan perlengkapan pemasang yang cocok untuk 
dinding di rumah, dijual terpisah.
Putih 401.980.18 Rp249.000

SUMMERA penyimpan berkas, isi 16/pak. Cocok 
untuk kertas ukuran A4.
Berpola 002.522.67 Rp159.000

SUMMERA sisipan laci dengan 6 kompartemen,  
44×37 cm, T3 cm. Sisipan laci membantu mengatur 
barang kecil dalam laci besar.
Antrasit 002.224.59 Rp79.000
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KURSI KERJA

Kursi kerja yang menyeragamkan nuansa ruangan
Kami memiliki kursi kerja yang nyaman untuk semua 
kebutuhan Anda - kursi putar untuk meja Anda, kursi tamu 
dan kursi konferensi dengan berbagai gaya, warna, dan 
bahan yang berbeda sehingga sangat mudah untuk  
menemukan perabot yang cocok dengan selera serta 
dekorasi kantor Anda.

Kursi putar kami memiliki fitur mulai dari yang sederhana 
hingga yang canggih. Anda bingung cara memilihnya? Mulai 
dengan memikirkan kegiatan apa yang akan Anda lakukan 
dan berapa banyak waktu yang akan Anda habiskan untuk 
duduk di kursi. Untuk pekerjaan penuh waktu, Anda 
mungkin memerlukan kursi dengan fitur yang 
memudahkan Anda untuk mengubah posisi duduk. Apakah 
Anda memiliki kebutuhan khusus, mis. Anda ingin 
mendapatkan dukungan untuk punggung serta dukungan 
lengan dan bahu Anda? Apa gaya yang Anda suka? Biarkan 
jawaban Anda untuk pertanyaan-pertanyaan ini 
membimbing ke kursi kerja yang sempurna untuk Anda.

Kursi kerja yang tahan pakai 
Kursi profesional kami telah diuji dalam penggunaan di 
kantor dan telah memenuhi persyaratan dalam 
keselamatan, daya tahan dan stabilitas yang ditetapkan 
dalam standar berikut: EN1335-2 dan ANSI / BIFMA x5.1 
untuk kursi meja dan EN1022, EN15373 dan ANSI / BIFMA 
x5.1 untuk kursi konferensi.

Ini artinya kami telah menguji kursi dengan berbagai tes 
sulit. Misalnya, ukuran kursi kerja kami sesuai dengan 
persyaratan ukuran Eropa dan Amerika, berfokus pada 
beban berat dan menguji ketahanan setiap bagian - hingga 
300.000 kali. Kami melakukan semua ini untuk 
memastikan kursi kerja nyaman untuk diduduki, aman 
untuk digunakan dan mampu bertahan dari penggunaan 
penuh waktu dalam waktu yang lama.

Selengkapnya dalam brosur garansi. 
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INFORMASI TAMBAHAN

Tubuh manusia dibuat untuk bergerak, jadi idealnya, ruang 
kerja Anda harus memberi Anda pilihan untuk duduk, 
berdiri atau bersandar, memungkinkan Anda untuk sering 
mengganti posisi.

1

2

3

4

5

6

DUDUK
1. Anda dapat meregangkan kaki di bawah meja  

dan memutar 90° ke kiri dan ke kanan. Pinggul dan lutut 
harus berada pada sudut sekitar 95-100° dengan telapak 
kaki rata lantai. Jika Anda berbagi kursi dengan orang 
lain, kursi dengan ketinggian yang dapat disesuaikan  
memungkinkan Anda semua untuk duduk dengan  
nyaman. 

2. Pendek atau tinggi, dengan kedalaman kursi yang dapat 
disesuaikan atau sandaran tinggi yang dapat disesuaikan 
Anda dapat merasakan kedalaman dan ketinggian yang 
berbeda serta mendapatkan dukungan yang tepat dari 
kaki dan punggung Anda.

3. Kursi dengan fungsi kemiringan memudahkan untuk 
mengubah posisi duduk, entah fungsi kemiringan  
tersebut ada di kursi atau sandaran - atau di kedua 
tempat.

4. Pinggang adalah area pertama yang merasakan sakit 
saat kita lelah. Kursi dengan dukungan pinggang built-in 
mengurangi tekanan di punggung Anda.

5. Lengan kursi mengurangi ketegangan pada lengan dan 
bahu. Lengan kursi yang dapat disesuaikan mengurangi 
lebih banyak tekanan meski postur tubuh Anda pen-
dek atau tinggi. Pastikan bahwa sandaran tangan tidak 
menghalangi saat kursi didorong masuk ke meja dan 
tidak membatasi gerakan Anda.

6. Jika Anda sudah duduk dalam waktu yang lama, Anda 
harus bersandar atau berganti posisi. Kursi dengan 
sandaran kepala memberikan dukungan pada kepala dan 
leher Anda. 

BERSANDAR
Penyangga berdiri memungkinkan posisi antara duduk dan 
berdiri, dan itu ideal saat Anda memiliki meja yang dapat 
disesuaikan ketinggiannya.

• Memberikan kebebasan bergerak untuk tubuh bagian 
atas dan bawah Anda.

• Mengaktifkan dan memperkuat otot inti tubuh Anda.
• Memberi postur terbuka yang dapat meningkatkan  

sirkulasi dan laju metabolisme Anda.

BERDIRI
Jangan lupa untuk berdiri. Bergantian antara duduk dan 
berdiri baik untuk Anda karena itu dapat meningkatkan 
sirkulasi dan produktivitas. Lihat meja yang dapat 
disesuaikan ketinggiannya karena ideal untuk bergantian 
antara duduk, bersandar dan berdiri.
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INFORMASI TAMBAHAN

Ketinggian tempat duduk yang dapat 
disesuaikan untuk postur duduk yang 
nyaman terlepas dari tinggi badan.

Kedalaman tempat duduk yang dapat 
disesuakan; mudah diatur untuk 
meningkatkan dukungan ke paha dan 
punggung.

Ketinggian sandaran yang dapat 
disesuaikan; memberikan dukungan 
pada pinggang dan mengurangi 
ketegangan di punggung Anda.

Fungsi pengunci kemiringan untuk 
meningkatkan stabilitas dalam posisi 
duduk yang berbeda.

Tekanan kemiringan yang dapat 
disesuaikan; tingkatkan atau turunkan 
resistensi untuk menyesuaikan dengan 
gerakan dan berat Anda.

Fungsi kemiringan yang disinkronkan 
di kursi dan sandaran; kursi mengikuti 
gerakan Anda saat membungkuk 
ke depan atau ke belakang.

Mekanisme kompensasi berat badan 
secara otomatis menemukan jumlah 
tegangan kemiringan yang tepat untuk 
membuka tubuh Anda ketika Anda ber-
sandar.

Kedalaman sandaran tangan 
yang dapat disesuaikan; sesuaikan 
kedalaman dengan kebutuhan Anda.

Tinggi dan kedalaman sandaran 
tangan yang bisa disesuaikan; 
sesuaikan untuk mengurangi lebih banyak 
ketegangan pada lengan dan bahu Anda.

Kursi tidak bergerak saat Anda berdiri karena kami 
memberikan roda pengaman di kursi kami. Roda memiliki 
mekanisme rem yang sensitif terhadap tekanan sehingga 
dapat bergerak dengan bebas dan mudah saat Anda duduk 
di kursi - dan mengerem saat Anda berdiri.
Perhatikan bahwa meskipun roda tidak bergerak saat 
direm, namun masih bisa bergerak jika kursi didorong.

RODA PENGAMAN
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

KURSI PUTAR
MARKUS kursi putar. Dudukan L53×K47 cm. 
Diuji dengan beban seberat 110 kg. Tinggi dapat diatur 
48–57 cm. Kursi ini diuji dan disetujui untuk digunakan 
di kantor. Roda berlapis karet; dapat berjalan dengan 
lancar di semua jenis lantai. Desain: Henrik Preutz.
ROBUST Hitam 501.372.08 Rp2.999.000

   

ALEFJÄLL kursi putar. Dudukan L51×K42 cm. Diuji 
dengan beban seberat 110 kg. Tinggi dapat diatur 
48–57 cm. Kursi kantor yang ergonomis dengan 
tampilan tradisional.
GLOSE Hitam 503.674.59 Rp4.999.000
GRANN Krem 603.202.25 Rp4.999.000
GRANN Emas-Cokelat 204.199.83 Rp4.999.000

     

JÄRVFJÄLLET kursi putar. Dudukan L52×K46 cm. 
Diuji dengan beban seberat 110 kg. Tinggi dapat diatur 
48–57 cm. Bahan jaring di sandaran memungkinkan 
udara masuk ke punggung Anda selama Anda duduk. 
Anda dapat menyesuaikan dukungan pinggang dan 
kedalaman tempat duduk sesuai dengan bentuk tubuh 
Anda.

GLOSE Hitam 103.635.52 Rp3.299.000
GUNNARED Abu-abu tua 003.635.95 Rp2.999.000
GUNNARED Biru 603.636.01 Rp2.999.000

   

JÄRVFJÄLLET sepasang sandaran tangan. 
Meredakan tekanan pada lengan dan bahu. Cocok 
untuk tempat duduk JÄRVFJÄLLET.
Hitam 803.636.24 Rp500.000

     

LÅNGFJÄLL kursi putar, 4 kaki. Dudukan W53×K41 
cm. Diuji dengan beban seberat 110 kg. Kursi kantor 
yang ergonomis dengan garis melengkung tipis, detail 
jahitan yang menonjol dan mekanisme yang mudah 
digunakan tersembunyi di bawah kursi untuk menyoroti 
desain.
GUNNARED Krem/Hitam 391.749.66 Rp1.999.000
GUNNARED Krem/Putih 292.522.95 Rp1.999.000
GUNNARED Biru/Hitam 691.749.79 Rp1.999.000
GUNNARED Biru/Putih 392.523.08 Rp1.999.000
GUNNARED 
Cokelat muda-merah 
muda/Hitam

392.610.01 Rp1.999.000

GUNNARED 
Cokelat muda-merah 
muda/Putih

692.523.40 Rp1.999.000

GUNNARED 
Abu-abu tua/Hitam 491.749.75 Rp1.999.000

GUNNARED 
Abu-abu tua/Putih 292.522.76 Rp1.999.000

GUNNARED 
Hijau muda/Hitam 691.749.84 Rp1.999.000

GUNNARED 
Hijau muda/Putih 592.523.12 Rp1.999.000

  

 

LÅNGFJÄLL kursi putar dengan sandaran tinggi, 
4 kaki. Dudukan L53×K41 cm. Diuji dengan beban 
seberat 110 kg. Kursi kantor yang ergonomis dengan 
garis melengkung tipis, detail jahitan yang menonjol 
dan mekanisme yang mudah digunakan tersembunyi di 
bawah kursi untuk menyoroti desain.
GUNNARED Krem/Hitam 791.750.54 Rp2.199.000
GUNNARED Krem/Putih 892.523.44 Rp2.199.000
GUNNARED Biru/Hitam 191.751.13 Rp2.199.000
GUNNARED Biru/Putih 992.523.48 Rp2.199.000
GUNNARED 
Cokelat muda-merah 
muda/Hitam

492.611.52 Rp2.199.000

GUNNARED 
Cokelat muda-merah 
muda/Putih

492.523.60 Rp2.199.000

GUNNARED 
Abu-abu tua/Hitam 691.750.64 Rp2.199.000

GUNNARED 
Abu-abu tua/Putih 192.523.52 Rp2.199.000

GUNNARED 
Hijau muda/Hitam 491.752.39 Rp2.199.000

GUNNARED 
Hijau muda/Putih 292.523.56 Rp2.199.000

  

LÅNGFJÄLL kursi putar, 5 kaki dengan roda. 
Dudukan L53×K41 cm. Diuji dengan beban seberat 
110 kg. Kursi kantor yang ergonomis dengan garis 
melengkung tipis, detail jahitan yang menonjol dan me-
kanisme yang mudah digunakan tersembunyi di bawah 
kursi untuk menyoroti desain.
GUNNARED Krem/Hitam 691.775.67 Rp2.499.000
GUNNARED Krem/Putih 992.523.67 Rp2.499.000
GUNNARED Biru/Hitam 391.775.78 Rp2.499.000
GUNNARED Biru/Putih 292.523.80 Rp2.499.000
GUNNARED 
Cokelat muda-merah 
muda/Hitam

992.610.79 Rp2.499.000

GUNNARED 
Cokelat muda-merah 
muda/Putih

292.523.99 Rp2.499.000

GUNNARED 
Abu-abu tua/Hitam 991.775.75 Rp2.499.000

GUNNARED 
Abu-abu tua/Putih 192.523.85 Rp2.499.000

GUNNARED 
Hijau muda/hitam 691.775.86 Rp2.499.000

GUNNARED 
Hijau muda/Putih 092.523.95 Rp2.499.000

  

LÅNGFJÄLL kursi putar dengan sandaran tinggi, 
5 kaki dengan rOda. Dudukan L53XK41 cm. Diuji 
dengan beban seberat 110 kg. Kursi kantor yang er-
gonomis dengan garis melengkung tipis, detail jahitan 
yang menonjol dan mekanisme yang mudah digunakan 
tersembunyi di bawah kursi untuk menyoroti desain.
GUNNARED Krem/Hitam 691.776.28 Rp2.699.000
GUNNARED Krem/Putih 892.524.81 Rp2.699.000
GUNNARED Biru/Hitam 591.776.62 Rp2.699.000
GUNNARED Biru/Putih 092.525.12 Rp2.699.000
GUNNARED 
Cokelat muda-merah 
muda/Hitam

392.611.00 Rp2.699.000

GUNNARED 
Cokelat muda-merah 
muda/Putih

792.525.42 Rp2.699.000

GUNNARED 
Abu-abu tua/Hitam 191.776.40 Rp2.699.000

GUNNARED 
Abu-abu tua/Putih 192.525.16 Rp2.699.000

GUNNARED 
Hijau muda/Hitam 691.777.51 Rp2.699.000

GUNNARED 
Hijau muda/Putih 392.525.20 Rp2.699.000
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LÅNGFJÄLL sepasang sandaran tangan. Meredakan 
tekanan pada lengan dan bahu. Cocok untuk tempat 
duduk LÅNGFJÄLL.
Hitam 303.205.66 Rp500.000
Putih 503.205.70 Rp500.000

HATTEFJÄLL kursi putar. Dudukan L50×K40 cm. 
Diuji dengan beban seberat 110 kg. Tinggi dapat diatur 
41-52 cm. Kursi kantor yang ergonomis dengan garis-
garis lengkung yang lembut.
GUNNARED
Krem

003.202.28 Rp3.499.000

GUNNARED
Abu-abu medium

803.413.35 Rp3.499.000 

GUNNARED
Cokelat muda-merah 
muda

003.413.44 Rp3.499.000

   

HATTEFJÄLL sepasang sandaran tangan. 
Meredakan tekanan pada lengan dan bahu. Cocok 
untuk kursi putar HATTEFJÄLL. 
Putih 103.413.48 Rp500.000

FLINTAN kursi putar. Dudukan L47×K48 cm. Diuji 
dengan beban seberat 110 kg. Tinggi dapat diatur 
47–60 cm. Tekanan kemiringan yang dapat 
disesuaikan. Dapat dilengkapi dengan sandaran kursi 
NOMINELL. Roda berlapis karet; berjalan dengan 
lancar di semua jenis lantai. Desain: Henrik Preutz.

VISSLE Hitam 003.368.42 Rp999.000
VISSLE Abu-abu 003.368.37 Rp999.000

   

NOMINELL sepasang sandaran tangan. Meredakan 
tekanan pada lengan dan bahu. Cocok untuk kursi 
putar FLINTAN.
Hitam 702.002.70 Rp250.000

NILSERIK penyangga berdiri. Diameter dudukan 35 
cm. Diuji dengan beban seberat 110 kg. Tinggi dapat 
diatur 51–71 cm. Memberi Anda posisi duduk aktif.
Hitam/VISSLE Hitam 103.499.57 Rp945.000
Putih/VISSLE Abu-abu 703.097.22 Rp945.000

TROLLBERGET penyangga duduk/berdiri aktif. 
Diuji dengan beban seberat 110 kg. Tinggi dapat diatur 
66-80 cm. Memberi Anda posisi duduk aktif berkat 
mekanisme fungsi kemiringan kursi.
GLOSE Hitam 803.882.57 Rp1.999.000
GRANN Krem 803.882.62 Rp1.999.000
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KURSI KONFERENSI

FJÄLLBERGET kursi konferensi. Dudukan 
L42×K40 cm. Diuji dengan beban seberat 110 kg. 
Tinggi dapat diatur 43–56 cm. Kayu yang melengkung 
dan sandaran tangan memberikan kenyamanan dan 
gaya.

Veneer kayu oak diwarnai 
putih/ GUNNARED krem 
muda 604.062.76 Rp2.999.000 

FJÄLLBERGET kursi konferensi, 5 kaki dengan roda. 
Dudukan L42×K40 cm. Diuji dengan beban seberat 110 
kg. Tinggi dapat diatur 43–56 cm. Kayu yang meleng-
kung dan sandaran tangan memberikan kenyamanan 
dan gaya.

veneer kayu ash diwarnai 
hitam/ 
GUNNARED Abu-abu tua 603.964.18 Rp3.299.000 

AKSESORI KURSI

KOLON pelindung lantai. 120×100 cm. Cocok untuk 
sebagian besar jenis lantai dan karpet anyaman datar. 
Tidak cocok untuk lantai gabus atau lantai kayu yang 
dipanaskan. Jika pelindung lantai dibiarkan tergeletak 
di lantai untuk waktu yang lama, vakum dapat 
terbentuk dan menyebabkan kerusakan pada lantai 
Anda. Oleh karena itu, angkat pelindung lantai secara 
berkala untuk ventilasi.

901.762.45 Rp399.000 

FIXA pelindung laintai tempel set isi 20. Lindungi 
permukaan dasar terhadap keausan dan goresan. 

301.887.22 Rp19.900 
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Layanan pengantaran Layanan perakitan Anda bisa berubah pikiran
Anda dapat menggunakan layanan 
pengantaran untuk yang berbelanja 
secara online maupun di toko IKEA. 
Dan kami mengantarkannya hingga 
ke ruangan yang Anda mau.

Kami merakit perabot IKEA 
di rumah Anda sesuai dengan
petunjuk perakitan.

Anda memiliki waktu 30 hari untuk 
mengembalikan perabot IKEA yang 
sudah dibeli. Simpan struk
pembelian untuk memudahkan 
proses pengembalian. Anda bebas 
berubah pikiran. Kembalikan perabot 
dalam kemasan aslinya dalam waktu 
30 hari beserta struk pembelian.

Kami menwarkan serangkaian layanan untuk membantu 
Anda mulai dari mengumpulkan perabot hingga men-
gantarkannya ke rumah Anda. Jika Anda melakukannya 
sendiri tentu akan menghemat pengeluaran. Namun kami 
dapat membantu Anda sehingga Anda dapat duduk dengan 
tenang!

LAYANAN


