
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

TYSSEDAL
Seri kamar tidur

DESAIN
Ebba Strandmark

PERAWATAN 
& PEMBERSIHAN
Bersihkan menggunakan lap 
bersih dan larutan sabun ringan. 
Lalu keringkan dengan lap 
kering yang bersih.

PERHATIAN! 
BAHAYA 
TERJUNGKIR
Perabot yang tidak dikaitkan ke 
dinding dapat terjungkir. Perabot 
ini harus dikaitkan ke dinding 
dengan pelengkap keselamatan 
yang tersedia untuk meng-
hindari terjungkir. 

Kualitas dan gaya yang abadi
Ringan, rapi dan lembut - dengan kesan buatan tangan dalam setiap 
detail. Itu adalah deskripsi singkat tentang seri kamar TYSSEDAL. 
Tapi ada banyak lagi yang ingin kami ceritakan pada Anda. Seperti 
sinar matahari dapat terhalau berkat kepala tempat tidur, lemari 
pakaian memiliki cermin pintu dan lemari 4 laci serta meja samping 
tempat tidur yang memiliki bagian atas berbentuk lembut dan bagian 
bawah laci dengan pola dicetak. Semua bagiannya berada di kaki yang 
diputar dan memiliki pegangan berwarna krom. TYSSEDAL adalah 
rangkaian kamar tidur lengkap dengan kualitas dan gaya yang akan 
bertahan selama bertahun-tahun.
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PETUNJUK MENGENCANGKAN KE DINDING
Jika material dinding Anda tidak terdaftar atau jika Anda memiliki pertanyaan, konsultasikan dengan peritel perangkat keras 
lokal.

Material Dinding: Papan gipsum atau 
plester dengan palang kayu tersedia.

Alat Pengencang: Sekrup dimasuk-
kan langsung ke palang kayu. Misalnya, 
sekrup kayu 5 mm yang dilengkapi 
dengan plug IKEA FIXA dan set sekrup.

Material Dinding: Papan gipsum atau 
plester tanpa palang kayu tersedia.

Alat Pengencang: Pasang dengan 
sekrup. Misalnya, sekrup kayu 8 mm 
yang dilengkapi dengan plug IKEA FIXA 
dan set sekrup.

Kita ingin rumah menjadi tempat yang aman. 
Karena kecelakaan yang terjadi di rumah dapat 
membahayakan anak-anak. Dengan bekerja sama, 
kita dapat mencegah kecelakaan terjadi serta 
membuat rumah tempat yang lebih aman.

• Amankan! Gunakan alat pengencang yang disertakan 
bersama produk dan perangkat keras yang tepat untuk 
jenis dinding Anda. Lihat panduan terlampir untuk  
bantuan perangkat keras.

• Jangan pernah meletakkan TV atau benda berat lainnya 
di atas lemari berlaci atau perabotan apa pun yang tidak 
dimaksudkan untuk digunakan dengan TV.

• Tempatkan benda berat di laci paling bawah.
• Jangan biarkan anak-anak memanjat atau bergantungan 

di laci, pintu atau rak.

Material Dinding: Masonry.

Alat Pengencang dinding solid: 
Pasang dengan sekrup. Misalnya, 
sekrup kayu 8 mm yang dilengkapi 
dengan plug IKEA FIXA dan set sekrup.

Alat Pengencang dinding 
berongga: Lubang stopkontak.
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TYSSEDAL rangka tempat tidur, putih.

150×200 cm 291.986.37 Rp6.699.000
180×200 cm 891.986.44 Rp7.799.000

*LURÖY alas kayu dan SKORVA palang tengah disertakan 
untuk rangka tempat tidur berukuran 150x200 cm

*2 LURÖY alas kayu dan SKORVA palang tengah diserta-
kan untuk rangka tempat tidur berukuran 180x200 cm 

TYSSEDAL meja samping tempat tidur, putih.

51×40×59 cm 603.574.74 Rp1.499.000 

TYSSEDAL lemari 4 laci, putih.

67×49×102 cm 303.574.75 Rp3.999.000  

TYSSEDAL lemari 4 laci, putih.

87×54×76 cm 903.574.77 Rp3.999.000  

TYSSEDAL lemari 6 laci, putih.

127×49×81 cm 103.574.81 Rp5.999.000

TYSSEDAL lemari pakaian, putih/cermin kaca.

88×58×208 cm 903.585.42 Rp5.999.000

TYSSEDAL pintu untuk lemari pakaian PAX,
putih
50×229 cm 202.981.27 Rp1.300.000
putih/kaca
50×229 cm 603.291.98 Rp1.700.000
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