
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.

PANDUAN PEMBELIAN

Kasur, quilt, 
bantal, dan pelindung

Kunci untuk tidur malam yang nyenyak
Sepertiga dari hidup kita adalah tidur, dan tidur malam yang nyenyak penting 
bagi untuk merasa sehat. Apa yang kita pilih untuk tidur dan juga menyelimuti 
diri kita membuat perbedaan besar. Untuk membuat pilihan lebih mudah, kami 
mengumpulkan semua kasur, alas kasur, rangka tempat tidur, dasar tempat 
tidur berpalang dan kaki dalam panduan pembelian ini. Anda juga akan 
menemukan rangkaian quilt, bantal dan pelindung bantal kami. Semua produk 
memiliki fitur yang unik sehingga sebelum memutuskan, akan bijaksana untuk 
mencoba kasur dan bantal di studio tidur kami di toko.
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Setiap orang memiliki bentuk tubuh dan cara tidur yang 
berbeda. Kami sangat memahaminya, oleh karena itu 
kami menawarkan produk kasur dengan beragam 
pilihan bahan, jenis dan tingkatan harga; Semuanya 
yang Anda butuhkan untuk mendapatkan kasur 
sempurna. Hampir semua kasur dan dasar kasur kami 
memiliki garansi selama 25 tahun yang menanggung 
kerusakan bahan dan pengerjaan. Untuk informasi lebih 
lengkap, silakan membaca brosur garansi.

Untuk kenyamanan yang sempurna

Tak hanya kasur yang membuat tidur malam 
berkualitas, Anda juga akan menemukan rangkaian 
keseluruhan bantal, quilt, kasur dan pelindung bantal 
dalam panduan ini. Untuk menemukan yang terbaik, 
kami menyarankan untuk menggunakan kasur pilihan 
Anda yang sesuai kebutuhan dengan mencoba berbar-
ing di atas kasur yang berada di area toko IKEA.
Quilt yang sesuai dengan pilihan Anda menambah 
kenyamanan sehingga Anda dapat tidur dengan 
nyenyak dan bangun dengan badan segar. Silakan lihat 
rangkaian bantal dan quilt di halaman 15-25 untuk 
mendapatkan yang terbaik.

Simpan atau tukar
Saat memilih kasur, Anda bisa membawanya pulang 
dan merasakan nyamannya berbaring di atas kasur 
kami selama 90 hari. Jika Anda merasa kurang puas, 
Anda bisa membawanya kembali ke toko IKEA dan 
memilih kasur lain.

Anda bisa melakukannya sendiri,
namun kami dapat membantu
Meskipun Anda dapat melakukannya sendiri, namun 
kami dapat membantu jika Anda membutuhkan. Kami 
siap membantu Anda dengan berbagai fasilitas layanan 
yang kami tawarkan yaitu layanan pengambilan, 
pengantaran, perakitan, cicilan dan masih banyak lagi. 
Baca informasi lebih lengkap di halaman belakang 
panduan ini atau kunjungi www.IKEA.co.id

Saat kasur sudah ada di rumah

Sebelum menggunakan kasur untuk pertama kali, san-
gat wajar jika kasur baru terasa sedikit lebih keras, jadi 
biarkan tubuh Anda menyesuaikan dengan kasur selama 
satu bulan. Bahan kasur yang baru juga 
memiliki bau khas sendiri. Kami merekomendasikan 
untuk menganginkan kasur agar membantu 
menghilangkan bau. Jika membeli kasur yang dikemas 
dalam gulungan, Anda dapat menggunakannya 
secara langsung tapi ingat bahwa kasur perlu digunakan 
selama 3-4 hari untuk mengembalikan bentuk kasur 
semula.

Cara merawat
Tambahkan pelindung kasur (halaman 14) atau alas 
kasur (halaman 10) pada kasur baru Anda untuk 
menjaganya tetap bersih, karena mudah dilepas dan 
dibersihkan. Beberapa kasur memilih sarung yang dapat 
dicuci. Untuk yang tidak dapat dicuci, gunakan 
pembersih kain pelapis untuk membersihkan noda. 
Bahkan kasur terbaik pun akan menjadi kurang nyaman 
karena faktor usia dan semua debu serta tungau yang 
mengumpul di kasur selama bertahun-tahun. Sehingga 
kami merekomendasikan Anda untuk mengganti kasur 
setiap 8-10 tahun.

Selamat tidur 



Busa atau pegas?
Kami memiliki berbagai macam jenis kasur. Menentukan apakah Anda ingin kasur busa atau pe-
gas akan membantu Anda dalam membuat pilihan.

1

2

3 Bagaimana rasanya?
Hal terpenting saat memilih kasur adalah perasaan nyaman saat berbaring di atasnya. Cobalah 
kasur tanpa jaket tebal dan dengan posisi tidur kesukaan Anda. Dengan cara ini, Anda dapat 
mengetahui apakah kasur cocok dengan Anda.

Budget
Kami memiliki kasur yang sesuai untuk semua budget - mulai dari kasur dasar hingga kasur 
yang terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi. Setiap kasur kami akan membuat tidur semakin 
nyenyak. 

Untuk menemukan kasur yang paling tepat, 
Anda harus mempertimbangkan:

4
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PENJELASAN SIMBOL
Simbol di bawah ini digunakan untuk menjelaskan fitur dari 
kenyamanan produk kami.

Keras
Kasur dengan penyangga keras.

Keras medium
Kasur dengan penyangga keras medium.

Lembut
Kasur dengan penyangga lembut.

Bahan alami
Bahan alami seperti wol, kapas dan kadang lateks alami 
serta serat kelapa membantu udara bersirkulasi di 
dalam kasur dan membuatnya tidak lembap, sehingga 
Anda tidak akan merasa terlalu hangat atau terlalu 
dingin.

Isi yang sangat nyaman
Tambahan isi lapisan atas membuat lebih nyaman.

Zona nyaman
Menyangga setiap bagian tubuh Anda dengan tepat. 
Zona empuk membuat bahu dan pinggang merasa lebih 
nyaman dan bagian yang keras menyangga leher dan 
punggung bawah.

 

Kantung pegas/kantung pegas mini
Pegas yang dibungkus bekerja secara terpisah untuk 
mengikuti gerakan dan bentuk tubuh Anda.

Pegas Bonnell
Lapisan pegas menyangga seluruh tubuh yang membuat 
tidur nyenyak di malam hari.

Lateks
Bahan lembut dan lentur memberi kenyamanan 
tersendiri dengan mengikuti bentuk tubuh Anda. Anda 
akan merasa lebih santai karena lateks menyebarkan 
beban tubuh Anda untuk mengurangi tekanan dan mem-
beri dukungan yang tepat.

Busa memory 
Bahan lembut dan lentur yang merespons suhu tubuh 
Anda dan mengikuti bentuk tubuh Anda. Anda akan lebih 
santai karena busa menyebarkan beban tubuh Anda 
untuk mengurangi tekanan dan memberi penyangga dan 
kenyamanan optimal.

Busa memory dengan gel
Kapsul gel dalam busa memory membutuhkan waktu 
lebih lama untuk menciptakan permukaan tidur yang 
lebih dingin.

Busa ketahanan tinggi
Busa ketahanan tinggi yang mengikuti gerakan tubuh 
untuk menyangga tubuh dan mengurangi tekanan.

Busa
Memberi penyangga dan kenyamanan bagi seluruh 
tubuh.

Dasar tempat tidur berpalang
yang dapat disesuaikan
Bagian kepala dan bagian kaki pada beberapa model 
dapat disesuaikan sehingga Anda dapat duduk dengan 
nyaman.

Dasar tempat tidur berpalang
yang dapat disesuaikan secara elektrik
Bagian kepala dan bagian kaki pada beberapa model 
dapat disesuaikan sehingga Anda dapat duduk dengan 
nyaman.

Dikemas dalam bentuk gulungan
Memudahkan Anda membawanya pulang ke rumah.

Cuci 60 derajat
Dapat dilepas dan dicuci. Tungau berkembang biak 
dalam lingkungan hangat, gelap dan lembap seperti 
tempat tidur. Cuci sesering mungkin agar tetap segar 
dan bersih.

Garansi 25 tahun
Hampir semua kasur dan dasar kasur kami bergaransi 
selama 25 tahun yang menanggung resiko cacat bahan 
dan pengerjaan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan 
baca brosur garansi.



HAFSLO kasur pegas,  
krem.

Pegas  
Bonnell 

25 tahun  
garansi

Dikemas  
dalam gulun-
gan

• Kasur keras ini menjaga bentuknya, memberikan 
dukungan yang stabil dan mendistribusikan berat 
badan Anda secara merata. 

• Kasur untuk tidur. Pegas bonnell menyediakan 
dukungan menyeluruh untuk memastikan tidur 
malam yang nyenyak.

• Kasur tidak perlu dibalik.
• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas 

dalam bentuk gulungan.
• Ketebalan: 18 cm

  Keras

90×200 cm 303.529.58 Rp1.799.000
120×200 cm 703.529.42 Rp1.999.000
140×200 cm 303.529.44 Rp2.299.000
150×200 cm 803.529.46 Rp2.799.000
180×200 cm 203.529.54 Rp3.299.000

  Keras medium
90×200 cm 103.529.59 Rp1.799.000
120×200 cm 503.529.43 Rp1.999.000
140×200 cm 003.529.45 Rp2.299.000
150×200 cm 603.529.47 Rp2.799.000
180×200 cm 903.529.55 Rp3.299.000

HAMARVIK kasur pegas,  
krem tua.

Isi yang sangat 
nyaman

Dikemas  
dalam gulun-
gan

Pegas  
Bonnell 

25 tahun  
garansi

• Pegas Bonnell memberi penyangga seluruh tubuh 
membuat tidur nyenyak di malam hari. 

• Lapisan isian yang empuk dan melimpah 
menambah kenyamanan.

• Kain yang lentur di bagian sisi atas kasur 
mengikuti gerak tubuh Anda yang dapat 
memaksimalkan kenyamanan. 

• Didesain untuk digunakan hanya pada satu sisi 
saja - tak perlu dibalik.

• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas 
dalam bentuk gulungan.

• Ketebalan: 21 cm

  Keras

90×200 cm 103.529.78 Rp1.999.000
120×200 cm 603.529.66 Rp2.299.000
140×200 cm 203.529.68 Rp2.799.000
150×200 cm 803.529.70 Rp3.299.000
180×200 cm 003.529.74 Rp3.999.000

  Keras medium
90×200 cm 903.529.79 Rp1.999.000
120×200 cm 403.529.67 Rp2.299.000
140×200 cm 003.529.69 Rp2.799.000
150×200 cm 603.529.71 Rp3.299.000
180×200 cm 703.529.75 Rp3.999.000
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Kasur pegas
Kasur pegas menyalurkan beban tubuh secara merata, sehingga tidak ada tekanan ekstra di satu bagian tubuh Anda. 
Konstruksi pegas terbuka membantu sirkulasi udara, sehingga tidak terasa panas saat tidur. Anda bisa mendapatkan 
tingkat kenyamanan yang tepat dengan alas kasur dan dasar tempat tidur berpalang atau dasar kasur. Kasur pegas 
juga sangat tahan lama.

Isi yang sangat 
nyaman

Dikemas  
dalam gulun-
gan

Pegas  
Bonnell 

25 tahun  
garansi

HUSVIKA kasur pegas.

• Pegas Bonnell memberi penyangga seluruh tubuh 
membuat tidur nyenyak di malam hari.

• Kain yang lentur di bagian sisi atas kasur mengi-
kuti gerak tubuh Anda yang dapat memaksimal-
kan kenyamanan.

• Kasur ini aman untuk anak karena memiliki 
ritsleting tanpa mekanisme tarik yang menyem-
bunyikan bagian-bagian kecil dan mencegah anak 
membukanya.

• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas 
dalam bentuk gulungan.

• Ketebalan: 12 cm

  Keras
80×200 cm 603.188.64 Rp1.799.000



HÖVÅG kasur kantung pegas, 
abu-abu tua.

Isi yang sangat 
nyaman

Dikemas  
dalam gulun-
gan

Kantung pegas
25 tahun  
garansi

• Dengan kantung pegas yang masing-masing 
dibungkus dan bekerja secara terpisah mengikuti 
gerakan dan bentuk tubuh, Anda bisa  
mendapatkan penyangga yang nyaman kapanpun 
dan di manapun. 

• Kantung pegas dibungkus masing-masing untuk 
menginsulasi gerakan yang membuat nyaman 
sehingga Anda tak mengganggu yang lainnya.

• Lapisan isi kasur yang empuk dan melimpah 
menyangga tubuh serta menambah kenyamanan.

• Kain yang lentur di bagian sisi atas kasur mengi-
kuti gerak tubuh Anda yang dapat memaksimal-
kan kenyamanan.

• Kasur tidak perlu dibalik.
• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas 

dalam bentuk gulungan.
• Ketebalan: 24 cm

• Bahan alami seperti lateks alami, serat kelapa, 
kapas, wol, dan lyocell memberikan kenyamanan 
ekstra dan membuat tidur nyaman dengan suhu 
yang merata.

• Anda mendapat penyangga di tempat yang 
dibungkus kantung pegas yang bekerja secara 
terpisah dan mengikuti untuk bentuk tubuh 
Anda. 

• Berkat tepi kasur yang diperkuat, Anda dapat 
duduk dengan nyaman di tepian karena kasur 
tetap keras dan rata. 

• Kain yang lentur mengikuti kontur tubuh saat 
Anda bergerak di tempat tidur. 

• Tekstil yang paling dekat dengan kulit Anda 
terbuat dari 100% katun dari sumber yang 
berkelanjutan. 

• Tekstur yang khas pada sisi-sisi kasur be-
rasal dari linen alami, tidak berwarna dan tidak 
memutih yang menciptakan variasi halus di 
permukaan.

• Kasur menyediakan ventilasi dan kenyamanan 
tidur yang baik karena lapisan bawah terbuat 
dari serabut kelapa alami yang memungkinkan 
udara bersirkulasi dengan baik.

• Ketebalan: 33cm 

  Keras

90×200 cm 202.445.25 Rp3.299.000
120×200 cm 302.443.51 Rp3.999.000
150×200 cm 302.693.51 Rp4.999.000
180×200 cm 302.445.20 Rp5.999.000

  Keras medium
90×200 cm 902.444.14 Rp3.299.000
120×200 cm 802.445.08 Rp3.999.000
150×200 cm 102.693.52 Rp4.999.000
180×200 cm 302.443.94 Rp5.999.000
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 Keras
120x200 cm 203.726.74 Rp9.999.000
150x200 cm 503.726.82 Rp14.999.000
180x200 cm 603.726.91 Rp17.999.000

 Keras medium
120×200 cm 403.726.73 Rp9.999.000
150×200 cm 703.726.81 Rp14.999.000
180×200 cm 003.726.89 Rp17.999.000

HIDRASUND kasur kantung pegas, 
alami.

Bahan
Alami Zona nyaman

Isi yang san-
gat nyaman Lateks

Kantung 
pegas

25 tahun  
garansi

Kantung 
pegas mini



MOSHULT kasur busa,  
putih.

Busa Cuci 60 derajat

Dikemas  
dalam gulun-
gan

25 tahun  
garansi

• Dapatkan dukungan dan kenyamanan  
menyeluruh dengan busa kasur yang tangguh.

• Ukuran 90x200 disetujui untuk anak-anak ini 
memiliki ritsleting tanpa mekanisme tarik, 
yang menyembunyikan bagian-bagian kecil dan 
mencegah anak-anak membukanya.

• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci 
sarung dengan mesin.

• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas 
dalam bentuk gulungan.

• Ketebalan:  10 cm 

  Keras
80×200 cm 902.723.36 Rp999.000
90×200 cm 102.723.40 Rp1.299.000
150×200 cm 002.723.45 Rp2.299.000

MALFORS kasur busa,  
putih.

Busa Cuci 60 derajat

Dikemas  
dalam gulun-
gan

25 tahun  
garansi

• Dapatkan dukungan dan kenyamanan  
menyeluruh dengan busa kasur yang tangguh.

• Ukuran 90x200 disetujui untuk anak-anak ini 
memiliki ritsleting tanpa mekanisme tarik, 
yang menyembunyikan bagian-bagian kecil dan 
mencegah anak-anak membukanya.

• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas 
dalam bentuk gulungan.

• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci 
sarung dengan mesin.

• Ketebalan:  12 cm

  Keras
80×200 cm 802.723.08 Rp1.799.000
90×200 cm 002.723.12 Rp1.999.000
150×200 cm 902.723.17 Rp2.799.000
140x200 cm 302.723.01 Rp2.299.000

  Keras medium
80×200 cm 802.722.85 Rp1.799.000
90×200 cm 202.722.88 Rp1.999.000
150×200 cm 202.722.93 Rp2.799.000

Keras 

Keras medium

MALVIK kasur busa, 
putih.

Isi yang sangat 
nyaman Cuci 60 derajat

Busa
25 tahun  
garansi

Dikemas  
dalam gulun-
gan

• Dapatkan dukungan dan kenyamanan  
menyeluruh dengan busa kasur yang tangguh.

• Lapisan isi lunak yang berlimpah menambah 
dukungan dan kenyamanan.

• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci 
sarung dengan mesin.

• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas 
dalam bentuk gulungan.

• Ketebalan:  14 cm

  Keras
80×200 cm 602.773.97 Rp2.299.000

  Keras medium
80×200 cm 902.774.14 Rp2.299.000

Keras 

Keras medium
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Kasur busa
Selain empuk dan berketahanan tinggi, kasur busa dan lateks menyediakan penyangga yang mengikuti bentuk tubuh 
Anda serta mendistribusikan berat tubuh secara merata. Karena tidak terdapat tekanan tambahan pada setiap ba-
gian tubuh, kedua jenis kasur ini melancarkan peredaran darah dan membantu Anda beristirahat dengan lebih rileks. 
Kasur busa juga meredam gerakan yang terjadi tiba-tiba, sehingga cocok bagi Anda yang memiliki pasangan yang 
banyak bergerak saat tidur di malam hari. Karena fleksibilitasnya, kedua kasur ini sangat cocok dipasangkan dengan 
dasar tempat tidur berpalang yang dapat disesuaikan.



• Dapatkan dukungan dan kenyamanan  
menyeluruh dengan busa kasur yang tangguh.

• Ukuran 80x200 disetujui untuk anak-anak ini 
memiliki ritsleting tanpa mekanisme tarik, 
yang menyembunyikan bagian-bagian kecil dan 
mencegah anak-anak membukanya.

• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas 
dalam bentuk gulungan.

• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci 
sarung dengan mesin.

• Ketebalan: 12 cm

• Dapatkan dukungan dan kenyamanan  
menyeluruh dengan busa kasur yang tangguh.

• Ukuran 80x200 disetujui untuk anak-anak ini 
memiliki ritsleting tanpa mekanisme tarik, 
yang menyembunyikan bagian-bagian kecil dan 
mencegah anak-anak membukanya.

• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas 
dalam bentuk gulungan.

• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci 
sarung dengan mesin.

• Ketebalan: 10 cm

• Pegas Bonnell menyediakan dukungan  
menyeluruh untuk memastikan tidur malam yang 
nyenyak. 

• Kain yang lentur di sisi atas kasur bergerak  
dengan Anda untuk memaksimalkan  
kenyamanan

• Kasur ini disetujui untuk anak-anak. Ini memiliki 
ritsleting tanpa mekanisme tarik,  
yang menyembunyikan bagian-bagian kecil dan 
mencegah anak-anak membukanya.

• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas 
dalam bentuk gulungan.

•  Ketebalan: 12 cm
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MALFORS kasur busa, putih.

Busa  
Cuci 60 de-
rajat

Dikemas  
dalam gulun-
gan

25 tahun  
garansi

 Keras
80x200 cm 802.723.08 Rp1.799.000

 Keras medium
80x200 cm 802.722.85 Rp1.799.000

MOSHULT kasur busa,  
putih.

Busa  
Cuci 60  
derajat

Dikemas  
dalam gulun-
gan

25 tahun  
garansi

 Keras
80x200 cm 902.723.36 Rp999.000

HUSVIKA kasur pegas.

Isi yang  
sangat  
nyaman

Dikemas  
dalam  
gulungan

Pegas  
Bonnell 

25 tahun  
garansi

 Keras
80x200 cm 603.188.64 Rp1.799.000



TALGJE alas kasur, putih.

Dikemas  
dalam 
gulungan Cuci 60 derajat

• Isi busa menyediakan permukaan tidur yang 
lembut.

• Kain lentur di sisi atas alas kasur bergerak den-
gan Anda untuk memaksimalkan kenyamanan

• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci 
sarung dengan mesin.

• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas 
dalam bentuk gulungan.

• Ketebalan: 3.5 cm.

90×200 cm 102.982.41 Rp999.000
120×200 cm 002.982.32 Rp1.499.000
150×200 cm 602.982.34 Rp1.999.000
180×200 cm 902.982.37 Rp2.499.000

TUDDAL alas kasur, putih.

Busa keta-
hanan tinggi Cuci 60 derajat

Dikemas  
dalam gulun-
gan

• Dipenuhi dengan busa ketahanan tinggi mem-
berikan efek penghilang tekanan dan permukaan 
tidur keras.

• Kain lentur di sisi atas alas kasur bergerak den-
gan Anda untuk memaksimalkan kenyamanan

• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci 
sarung dengan mesin.

• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas 
dalam bentuk gulungan.

• Ketebalan: 5 cm.

90×200 cm 002.981.90 Rp1.499.000
120×200 cm 902.981.81 Rp1.999.000
150×200 cm 502.981.83 Rp2.499.000
180×200 cm 802.981.86 Rp2.999.000

TUSSÖY alas kasur, putih.

Busa memory Cuci 60 derajat

Dikemas  
dalam gulun-
gan

• Dipenuhi dengan busa ketahanan tinggi mem-
berikan efek penghilang tekanan dan permukaan 
tidur keras.

• Kain lentur di sisi atas alas kasur bergerak  
dengan Anda untuk memaksimalkan  
kenyamanan.

• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci 
sarung dengan mesin.

• Kasur mudah dibawa pulang karena dikemas 
dalam bentuk gulungan.

• Ketebalan: 8 cm.

90×200 cm 502.981.40 Rp1.999.000
120×200 cm 402.981.31 Rp2.499.000
150×200 cm 002.981.33 Rp2.999.000
180×200 cm 302.981.36 Rp3.999.000

TUSTNA alas kasur, putih.

Lateks

Dikemas  
dalam  
gulungan

• Lateks dan isi wol dengan fungsi penghilang  
tekanan tinggi memungkinkan Anda untuk ber-
santai lebih maksimal dan memberikan  
permukaan tidur yang lebih lembut.

• Kain lentur di sisi atas alas kasur bergerak  
dengan Anda untuk memaksimalkan  
kenyamanan.

• Alas kasur mudah dibawa pulang karena dikemas 
dalam bentuk gulungan.

• Ketebalan: 7 cm.

90×200 cm 302.982.16 Rp2.499.000
120×200 cm 402.982.06 Rp2.999.000
150×200 cm 002.982.08 Rp3.499.000
180×200 cm 202.982.12 Rp4.499.000

Alas kasur
Alas kasur diletakkan di atas kasur untuk memberikan kenyamanan tambahan. Alas kasur melindungi kasur dari debu 
serta kotoran dan akan membuat kasur lebih awet. Karena mudah dilepas untuk dianginkan dan dibersihkan, Anda 
dapat membuat tempat tidur tetap segar.

150x200 cm 303.732.77 Rp4.999.000
180x200 cm 303.732.82 Rp5.499.000

TISTEDAL alas kasur, alami.

Bahan alami Lateks

Dikemas  
dalam  
gulungan

• Isi lateks alami dengan fungsi meringankan  
tekanan tinggi memungkinkan Anda untuk  
bersantai lebih maksimal dan memberikan  
permukaan tidur yang lebih lembut

• Semua bahan alami mengusir kelembaban dan 
memberikan lingkungan tidur yang sangat  
menyenangkan dengan suhu yang merata.

• Kain lentur di sisi atas alas kasur bergerak  
dengan Anda untuk memaksimalkan  
kenyamanan.

• Tekstil yang paling dekat dengan kulit Anda 
terbuat dari 100% katun dari sumber yang 
berkelanjutan.

• Tekstur yang khas di sisi-sisinya berasal dari 
linen alami, tidak berwarna dan tidak memutih 
yang menciptakan variasi halus di permukaan.

• Mudah dibawa pulang karena dikemas dalam 
bentuk gulungan.

• Ketebalan: 6 cm 

10
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Dasar kasur
Dasar kasur membuat kasur tahan lebih lama dan tetap nyaman dengan menyerap
sebagian besar tekanan dan menempatkan berat secara merata pada tempat tidur Anda.

25 tahun  
garansi

• 14 palang kayu Kayu birch yang direkatkan  
menyesuaikan dengan berat badan Anda dan 
meningkatkan kelenturan kasur.

• Mudah dibawa pulang, karena alas kasurnya ada 
dalam kemasan datar.

• Mudah untuk masuk dan keluar dari tempat tidur 
karena alas kasur membuat tempat tidur lebih 
tinggi.

• Memberikan tempat tidur Anda mengatur tampi-
lan terkoordinasi warna bersama dengan pegas 
atau kasur busa kami.

• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci 
sarung dengan mesin.

• Ketebalan: 20 cm

ESPEVÄR dasar kasur berpalang, putih, dan abu-abu tua.

Putih
90×200 cm 691.565.60 Rp2.600.000
120×200 cm 891.688.02 Rp3.400.000
150×200 cm 591.565.08 Rp4.300.000
180×200 cm 791.565.31 Rp4.800.000

Abu-abu tua
90×200 cm 891.565.59 Rp2.600.000
120×200 cm 091.688.01 Rp3.400.000
150×200 cm 791.565.07 Rp4.300.000
180×200 cm 391.565.28 Rp4.800.000

Pegas  
Bonnell 

25 tahun  
garansi

• Pegas memberikan dukungan untuk tubuh Anda.
• Mudah dibawa pulang, karena alas kasurnya ada 

dalam kemasan datar.
• Mudah untuk masuk dan keluar dari tempat tidur 

karena alas kasur membuat tempat tidur lebih 
tinggi.

• Memberikan tempat tidur Anda mengatur tampi-
lan terkoordinasi warna bersama dengan pegas 
atau kasur busa kami.

• Mudah dibersihkan karena Anda dapat mencuci 
sarung dengan mesin.

• Ketebalan: 20 cm

ESPEVÄR dasar kasur berpalang, putih, dan abu-abu tua.

Putih
90×200 cm 591.566.50 Rp3.200.000
120×200 cm 991.688.11 Rp4.300.000
150×200 cm 091.566.38 Rp5.400.000
180×200 cm 291.566.42 Rp6.000.000

Abu-abu tua
90×200 cm 991.566.48 Rp3.200.000
120×200 cm 391.688.09 Rp4.300.000
150×200 cm 291.566.37 Rp5.400.000
180×200 cm 491.566.41 Rp6.000.000



LÖNSET dasar tempat tidur 
berpalang, tetap.

Zona nyaman
25 tahun  
garansi

• 28 palang kayu birch menyesuaikan dengan 
berat badan Anda dan meningkatkan kelenturan 
kasur.

• Zona nyaman menyesuaikan dengan tubuh 
Anda.

90×200 cm 302.787.08 Rp900.000
120×200 cm 102.787.09 Rp1.200.000
150×200 cm 102.787.14 Rp1.500.000

LURÖY dasar tempat tidur 
berpalang.

25 tahun  
garansi

• Memperpanjang usia kasur Anda dan dapatkan 
penyangga tambahan dari 17 palang kayu di 
dasar tempat tidur.

80×200 cm 002.787.24 Rp400.000
90×200 cm 801.631.73 Rp500.000
120×200 cm 801.628.90 Rp500.000
150×200 cm 002.771.97 Rp600.000

12

Dasar tempat tidur berpalang
Jika dikombinasikan dengan rangka tempat tidur, dasar tempat tidur berpalang dapat digunakan sebagai dasar kasur 
pegas, busa dan lateks. Berkat keduanya, kasur menjadi lebih awet dan nyaman dengan menyerap sebagian besar 
tekanan dan menempatkan berat tubuh secara merata di atas tempat tidur. Anda dapat menyesuaikan palang agar 
sedikit atau lebih keras, dapat juga disesuaikan di bagian kaki dan kepala sehingga Anda bisa duduk dan membaca 
atau menonton televisi atau menahan kaki tetap di atas.



Kaki tempat tidur
Dapat digunakan dengan semua dasar kasur dan dasar kayu kasur pegas.

BÅTSFJORD kaki, 10 cm, 4 unit. 

Kayu birch 403.097.47 Rp300.000

BÅTSFJORD kaki, 20 cm, 4 unit. 
Kayu birch 203.097.48 Rp400.000

BJORLI kaki, 10 cm, 4 unit. 

Baja tahan karat 403.097.33 Rp300.000

Putih 203.097.34 Rp300.000

BRATTVÅG kaki, 10 cm, 4 unit.

Hitam 503.097.37 Rp300.000

Putih 303.097.38 Rp300.000

BRENNÅSEN kaki, 10 cm, 4 unit.

Hitam 703.097.41 Rp300.000

BRYNILEN kaki, 10 cm, 4 unit.

Kayu oak 303.097.43 Rp300.000

BRYNILEN kaki, 20 cm, 4 unit.
Kayu oak 103.097.44 Rp400.000

BURFJORD kaki, 10 cm, 4 unit.

Kayu oak 803.097.45 Rp300.000

SULTAN kaki penyangga, 20–30 cm. Digunakan 
pada pegas kasur dasar kayu dari 140 cm ke atas, 
bersama dengan 20 cm kaki.
Hitam 701.728.23 Rp200.000

13
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Panduan perawatan

    

• Perpanjang daya tahan kasur menggunakan 
pelindung kasur untuk melindunginya dari noda 
dan kotoran.

• Tali elastis di setiap tepi menjaga pelindung kasur 
tetap di tempat.

• Pilihan yang tepat jika Anda memiliki alergi ter-
hadap tungau debu karena pelindung kasur dapat 
dicuci dengan mesin cuci pada suhu 60 derajat 
yang dapat membunuh tungau debu.

Bahan
Isi: 100% Poliester
Kain: 52% Poliester, 48% katun
Bagian belakang: 100% polipropilena

80×200 cm 103.777.09 Rp99.900
90×200 cm 502.810.45 Rp99.900
120×200 cm 202.810.37 Rp149.000
140×200 cm 802.810.39 Rp199.000
150×200 cm 003.292.57 Rp249.000
160×200 cm 402.810.41 Rp249.000
180×200 cm 002.810.43 Rp299.000

ÄNGSVIDE pelindung kasur.

Panduan perawatan

    

• Perpanjang daya tahan kasur menggunakan 
pelindung kasur untuk melindunginya dari noda 
dan kotoran.

• Kasur Anda tetap kering karena lapisan kedap air 
mencegah cairan melewatinya.

• Memanfaatkan kasur dengan maks. tinggi 30 
cm, karena kasur pelindung memiliki pinggiran 
elastis.

• Pilihan yang tepat jika Anda memiliki alergi ter-
hadap tungau debu karena pelindung kasur dapat 
dicuci dengan mesin cuci pada suhu 60 derajat 
yang dapat membunuh tungau debu.

Bahan
Bagian atas: 80% katun, 20% Poliester
Pelapis permukaan: Poliurethane
Bagian samping: 55% katun, 45% Poliester

90×200 cm 602.812.19 Rp199.000
140×200 cm 902.812.13 Rp299.000
150×200 cm 103.292.52 Rp399.000
160×200 cm 402.812.15 Rp399.000
180×200 cm 002.812.17 Rp499.000

GÖKÄRT pelindung kasur.

Panduan perawatan

    

• Perpanjang daya tahan kasur menggunakan 
pelindung kasur untuk melindunginya dari noda 
dan kotoran.

• Anda mendapatkan suasana tidur yang kering 
dengan suhu yang merata karena sarung berba-
han lyocell/katun membantu udara bersikulasi 
dengan baik serta menghilangkan lembab.

• Tali elastis di setiap tepi menjaga pelindung kasur 
tetap di tempat.

• Pilihan yang tepat jika Anda memiliki alergi ter-
hadap tungau debu karena pelindung kasur dapat 
dicuci dengan mesin cuci pada suhu 60 derajat 
yang dapat membunuh tungau debu.

Bahan
Isi: 50% lyocell, 50% Poliester
Kain luar: 55% lyocell, 45% katun

80×200 cm 503.777.07 Rp399.000
90×200 cm 102.555.57 Rp399.000
120×200 cm 402.555.46 Rp499.000
140×200 cm 002.555.48 Rp599.000
150×200 cm 903.292.53 Rp699.000
160×200 cm 202.555.52 Rp699.000
180×200 cm 902.555.44 Rp799.000

KUNGSMYNTA pelindung kasur.

Panduan perawatan

    

• Perpanjang daya tahan kasur menggunakan 
pelindung kasur untuk melindunginya dari noda 
dan kotoran.

• Sebuah lapisan menghangatkan bereaksi terha-
dap suhu tubuh Anda dan membuat Anda nyaman 
saat tidur.

• Anda mendapatkan lingkungan tidur yang kering 
dan merata karena sarung lyocell/katun memiliki 
sirkulasi udara dengan baik, yang membantu 
udara bersirkulasi dan kelembaban menguap.

• Tali elastis di setiap tepi menjaga pelindung kasur 
tetap di tempat.

• Pilihan yang tepat jika Anda memiliki alergi ter-
hadap tungau debu karena pelindung kasur dapat 
dicuci dengan mesin cuci pada suhu 60 derajat 
yang dapat membunuh tungau debu.

Bahan
Isi: 50% lyocell, 50% Poliester
Kain: 55% lyocell, 45% katun
Kain pelapis: Lapisan poliester tidak bertenun 
yang menghangatkan

90×200 cm 802.524.14 Rp599.000
120×200 cm 102.524.03 Rp799.000
140×200 cm 602.524.05 Rp999.000
150×200 cm 203.292.56 Rp1.299.000
160×200 cm 802.524.09 Rp1.299.000
180×200 cm 402.524.11 Rp1.499.000

ROSENDUN pelindung kasur.

Pelindung kasur
Pelindung kasur membuat kasur tahan lebih lama dan tetap segar dengan melindunginya dari noda dan kotoran. 
Mudah dilepas sehingga mudah dicuci. Beberapa diisi untuk memberikan kenyamanan tambahan, kelembutan dan 
menjauhkan kelembapan dari tubuh. Pelindung kasur menjaga cairan masuk ke dalamnya.

Panduan perawatan

    

• Perpanjang daya tahan kasur menggunakan 
pelindung kasur untuk melindunginya dari noda 
dan kotoran.

• Memanfaatkan kasur dengan maks. tinggi 30 
cm, karena kasur pelindung memiliki pinggiran 
elastis.

• Pilihan yang tepat jika Anda memiliki alergi ter-
hadap tungau debu karena pelindung kasur dapat 
dicuci dengan mesin cuci pada suhu 60 derajat 
yang dapat membunuh tungau debu.

Bahan
Bagian atas/ Bagian samping: 100% Poliester
Isi: Serat poliester
Bagian bawah: 100% polipropilena

90×200 cm 703.154.26 Rp299.000
140×200 cm 003.154.20 Rp499.000
150×200 cm 403.292.55 Rp599.000
160×200 cm 603.154.22 Rp599.000

PÄRLMALVA pelindung kasur.
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Bahan alami atau bahan buatan?
Kami memiliki berbagai pilihan quilt dan bantal dalam bahan dalam bahan yang berbeda: Bahan 
alami seperti bulu bebek halus dan bulu bebek - bahan buatan seperti poliester, lyocell dan busa 
memory. Mempertimbangkan bahan mana yang paling cocok untuk Anda akan memudahkan saat 
memilih bantal yang tepat.

1

2

3 Bantal empuk atau keras?
Kami memiliki bantal empuk dan keras. Awal yang baik adalah mencoba bantal ber-
sama kasur untuk menemukan yang cocok untuk Anda. Anak kecil lebih nyaman 
dengan bantal empuk. Untuk anak yang lebih besar, lebih baik memilih bantal yang 
cocok dengan mereka. Anda dapat menemukan bantal untuk bayi di Dunia Anak 
IKEA. Menambahkan pelindung bantal adalah cara mudah menjaga bantal tetap 
bersih dan segar lebih lama.

Quilt sejuk atau hangat?
Kami memiliki quilt sejuk dan hangat untuk berbagai kebutuhan. Selama musim dingin, kami 
juga menyediakan quilt sangat hangat jika Anda menginginkan quilt lebih hangat dan nyaman. 
Quilt yang pas untuk Anda ditentukan oleh preferensi tidur Anda. Apakah Anda mudah kepanasan 
atau memerlukan quilt yang hangat? Apakah Anda berbagi quilt dengan orang lain? Berapakah 
suhu kamar tidur Anda? Untuk anak-anak, lebih baik memilih quilt yang sejuk dan ringan serta 
mudah dicuci, lebih baik yang terbuat dari bahan buatan. Anda dapat menemukan quilt untuk 
bayi di Dunia Anak IKEA.

Kualitas
Kami memiliki quilt dan bantal dalam kualitas berbeda yang sesuai dengan berbagai kebutuhan 
dan budget Anda. Kualitas ditentukan oleh bahan dan detail pembuatan. Tentunya, pilihan Anda 
mana pun tetap memberikan kenyamanan terbaik.

Untuk menemukan quilt dan bantal yang cocok,
sebaiknya Anda mempertimbangkan:

Quilt, bantal dan pelindung bantal
Quilt, bantal dan pelindung adalah faktor penting untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Bantal dan kasur yang 
membuat Anda nyaman akan membuat tidur di malam hari menjadi semakin nyenyak. Menambahkan pelindung 
untuk bantal akan membuat bantal tetap bersih dan menjadi lebih awet. Quilt dari bahan dan kehangatan favorit Anda 
merupakan elemen terakhir yang akan membuat Anda semakin nyaman di tempat tidur, tidur nyenyak dan segar saat 
bangun tidur.



Penjelasan simbol kenyamanan quilt dan bantal
Simbol di bawah ini digunakan untuk menunjukkan ciri kenyamanan produk kami.

Keras
Menggambarkan bantal dengan isi yang lebih banyak 
jika Anda suka tidur dengan bantal yang keras.

Empuk
Menggambarkan bantal dengan isi yang lebih sedikit 
jika Anda suka tidur dengan bantal yang empuk.

Dingin
Menggambarkan quilt sejuk dan tipis dengan isi yang 
lebih sedikit untuk Anda yang sering merasa panas.

Hangat
Menggambarkan quilt hangat dengan isi lebih banyak 
untuk Anda yang tidak merasa terlalu panas atau 
dingin.

16

Penjelasan simbol panduan perawatan
Cuci 60 derajat
Produk dapat dicuci dengan mesin 
cuci pada suhu 60 derajat, 
temperatur yang dapat membunuh 
tungau debu.

Jangan dicuci.

Jangan gunakan pemutih.

Mesin pengering, suhu normal

Mesin pengering, suhu rendah

Jangan gunakan mesin 
pengering

Jangan diseterika

Seterika, suhu sedang

Cuci kering, putaran normal

Jangan dicuci kering
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Bagaimana cara merawat quilt dan bantal?

Saran perawatan untuk semua jenis bahan
• Quilt dan bantal yang dikemas dalam gulungan 

dikompresi untuk transportasi memerlukan beberapa 
hari untuk kembali ke bentuk semula.

• Tungau berkembang di tempat yang lembap, hangat 
dan gelap. Oleh karena itu, saat Anda bangun di pagi 
hari, anginkan quilt dan bantal dengan baik sehingga 
sisa kelembapan dapat menguap sebelum digunakan 
kembali.

• Selain itu, Anda dapat mencuci semua quilt dan bantal 
IKEA pada suhu 60 derajat celcius (kecuali bantal 
busa memory, hanya sarungnya yang dapat dicuci), 
suhu yang membuat tungau mati. Untuk menjaga 
quilt dan bantal bebas dari tungau dan kotoran, ikuti 
panduan mencuci secara seksama.

• Anginkan quilt dan bantal sesering mungkin untuk 
menghindari debu serta tetap segar dan kering.

• Anda dapat merawat bantal Anda dengan pelindung 
bantal yang melindungi dari noda dan kotoran, baca 
lebih lanjut di halaman 22.

• Bulu dan bulu halus memiliki bau alami yang akan  
hilang setelah dikeluarkan dari kemasan dan diangin-
kan untuk beberapa waktu.

• Untuk quilt serta bantal bulu dan bulu halus, gunakan 
sepertiga dari jumlah deterjen normal dan cuci secara 
terpisah.

• Quilt dan bantal dari bahan buatan sangat mudah 
untuk dirawat dan dapat sering dicuci serta juga dapat 
mengering dengan cepat.  

Busa memory
• Bahan mungkin memiliki “bau pabrik” sebagai akibat 

dari segel dalam kemasan kedap udara. Bau akan 
hilang setelah Anda membuka kemasan dan men-
ganginkan bantal sebelum menggunakannya.

• Harap diingat bahwa mungkin diperlukan beberapa 
waktu untuk dapat menggunakan bantal jenis ini, 
karena sifat unik dari bahan.

Rekomendasi tambahan untuk bahan alami

• Setelah dicuci, segara keringkan quilt dan bantal 
dari bahan alami dengan mesin pengering hingga 
isi benar-benar kering. Anda dapat menempatkan 
beberapa bola tenis di dalam pengering yang menjaga 
isi tetap bergerak dan memastikan pengeringan yang 
lebih efisien. Dengan cara ini, quilt dan bantal yang 
akan kembali menjadi empuk dan kering lebih cepat. 
Jangan gunakan bola tenis yang warnanya bisa luntur.

Rekomendasi tambahan untuk bahan buatan

• Bantal dengan busa memory mengikuti bentuk kepala 
dan leher Anda. Hal ini membuat otot Anda tidak kaku 
dan membuat Anda lebih sedikit bergerak saat tidur.

• Sarung dapat dilepas dan dicuci dengan suhu 60ºC. 
Isi tidak dapat dicuci; ikuti panduan perawatan pada 
label.
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Bantal dari bahan buatan 
Bahan isi yang digunakan untuk bantal dari bahan buatan adalah poliester, lyocell dan busa memory. Bantal dari 
bahan buatan sangat mudah dirawat dan dapat dicuci dengan mesin cuci pada suhu 60 derajat celcius (kecuali bantal 
busa memory, hanya sarungnya saja yang dapat dicuci), cocok untuk Anda yang memiliki alergi terhadap tungau 
debu. Selain itu, bantal cepat kering setelah dicuci. Beberapa bantal memiliki isi serat mikro yang ringan dan sangat 
lembut seperti bulu halus. Beberapa terbuat dari busa memory yang memberi Anda penyangga tambahan dengan 
membentuk kontur tubuh Anda. Beberapa bantal kami berisi lyocell, serat selulosa yang berasal dari ampas kayu. 
Bantal poliester dan lyocell sejuk, menyerap dan mengeluarkan lembap.

HAMPDÅN bantal

Panduan perawatan

    

• Kain luar poliester/katun yang mudah dirawat 
karena cepat kering.

• Pilihan yang pas jika Anda memiliki alergi ter-
hadap tungau debu karena bantal dapat dicuci 
dengan mesin cuci pada suhu 60°C, yang dapat 
membunuh tungau debu.

• Kerapatan benang 186.
• Dapat dilengkapi dengan pelindung bantal yang 

melindungi bantal dari noda dan kotoran. 

Bahan
Isi: 100% Poliester
Kain: 65% Poliester, 35% katun

 Empuk
Bantal ini memiliki isi lebih sedikit dan cocok jika 
Anda suka tidur dengan bantal empuk.
Berat isi 600 g
50×80 cm 502.697.36 Rp149.000

 Keras
Bantal ini memiliki isi lebih banyak dan cocok jika 
Anda suka tidur dengan bantal yang keras.
Berat isi 810 g
50×80 cm 202.697.33 Rp199.000

AXAG bantal

Panduan perawatan

    

• Bantal yang mudah dirawat dengan bahan serat 
mikro sehingga lembut di kulit.

• Pilihan yang pas jika Anda memiliki alergi ter-
hadap tungau debu karena bantal dapat dicuci 
dengan mesin cuci pada suhu 60°C, yang dapat 
membunuh tungau debu.

• Kerapatan benang 176.
• Dapat dilengkapi dengan pelindung bantal yang 

melindungi bantal dari noda dan kotoran.

Bahan
Isi: 100% Poliester
Kain: 100% Poliester

 Empuk
Bantal ini memiliki isi lebih sedikit dan cocok jika 
Anda suka tidur dengan bantal empuk.
Berat isi 470 g
50×80 cm 502.697.79 Rp99.900

 Keras
Bantal ini memiliki isi lebih banyak dan cocok jika 
Anda suka tidur dengan bantal yang keras.
Berat isi 650 g
50×80 cm 102.697.76 Rp129.000

HYLLE bantal

Panduan perawatan

    

• Bantal memiliki isi empuk sehingga menyangga 
tubuh dengan baik.

• Tubuh tetap kering dan lingkungan tidur memiliki 
suhu yang merata karena sarung lyocell/katun 
memungkinkan udara bersirkulasi dengan baik 
dan menghilangkan lembap.

• Isi tetap di tempat setelah dicuci berkat jahitan 
pada penutupnya.

• Kerapatan benang 236.

Bahan
Isi: 100% Poliester
Kain: 55% lyocell, 45% katun

 Empuk
Bantal ini memiliki isi lebih sedikit dan cocok jika 
Anda suka tidur dengan bantal empuk.
Berat isi 600 g
50×80 cm 402.827.24 Rp349.000

 Keras
Bantal ini memiliki isi lebih banyak dan cocok jika 
Anda suka tidur dengan bantal yang keras.
Berat isi 710 g
50×80 cm 002.827.21 Rp399.000



ROSENSTJÄRNA bantal.

Panduan perawatan

    

 Empuk
Bantal ini memiliki isi lebih sedikit dan cocok jika 
Anda suka tidur dengan bantal empuk.
Berat isi 520 g
50x80 cm 103.772.95 Rp299.000

 Keras
Bantal ini memiliki isi lebih banyak dan cocok jika 
Anda suka tidur dengan bantal yang keras.
Berat isi 800 g
50×80  cm 703.772.78 Rp349.000

• Bantal sintetis yang mudah dirawat diisi dengan 
serat poliester yang membuatnya lembut, lapang 
dan nyaman untuk tidur.

• Pilihan yang pas jika Anda memiliki alergi ter-
hadap tungau debu karena bantal dapat dicuci 
dengan mesin cuci pada suhu 60°C, yang dapat 
membunuh tungau debu.

• Kerapatan benang  252.
• Dapat dilengkapi dengan pelindung bantal yang 

melindungi bantal dari noda dan kotoran.

Bahan
Isi: 100% Poliester (terbuat dari serat daur ulang) 
Kain: 100% katun
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RÖLLEKA bantal busa memory

Panduan perawatan
Sarung bantal:

    
Bantal:

    

• Bantal ini menyesuaikan dengan cara Anda 
tidur karena Bantal memiliki dua ketinggian dan 
bentuk khusus yang mengikuti kontur kepala dan 
leher Anda.

• Memberikan penyangga yang baik dan  
membantu Anda bersantai dan tidur lebih 
nyenyak karena isi busa memory menyesuaikan 
dengan suhu badan dan mengikuti bentuk kepala 
dan leher Anda.

Bahan
Isi: Busa memory poliuretana
Kain: 55% lyocell, 45% katun
Quilting: Serat poliester/lyocell wadding

 Keras
33×50 cm 302.698.36 Rp399.000

MÅNVIVA bantal busa memory

Panduan perawatan
Sarung bantal:

    
Bantal:

    

• Memberikan penyangga yang baik dan  
membantu Anda bersantai dan tidur lebih 
nyenyak karena isi busa memory menyesuaikan 
dengan suhu badan dan mengikuti bentuk kepala 
dan leher Anda.

• Memberikan Anda iklim tidur yang baik, karena 
udara dapat bersirkulasi dan uap air menguap 
melalui lubang-lubang kecil di inti busa memory.

• Anda mendapatkan kenyamanan tidur yang 
tahan lama berkat kain lembut, rajutan luar yang 
melindungi busa memory.

• Sarungnya bisa dicuci dengan mesin cuci pada 
suhu 60°C, suhu yang membunuh tungau debu.

Bahan
Isi: Busa memory poliuretana
Kain: 64% Poliester, 36% katun

 Keras
Berat isi 805 g
40×50 cm 202.699.26 Rp599.000

RAKNÖREL bantal ergonomis.

Panduan perawatan
Sarung bantal:

    
Bantal dalam:

    

• Bantal sintetis yang mudah dirawat cocok jika 
Anda memiliki alergi terhadap tungau debu  
karena sarung bantal dapat dicuci dengan mesin 
cuci pada suhu 60°C, yang dapat membunuh 
tungau debu.

• 
Bahan
Sarung bantal: 100% Poliester
Isi: Busa poliuretana 24 kg/cu.m.

 Keras
Berat isi 340 g
33×50 cm 203.783.17 Rp199.000
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Bantal dari bahan alami 
Bulu bebek dan bulu bebek halus digunakan sebagai isi dari bantal alami. Isi ini lembut dan nyaman untuk kepala 
Anda. Bulu memungkinkan udara berspekulasi dan baik menyerap lembap. Bulu bebek halus lembut, empuk dan 
ringan. Bulunya elastis dan memberi penyangga yang baik, yang artinya, semakin banyak isi bulu halus pada bantal, 
bantal semakin empuk dan lembut. Bantal ini dapat dicuci pada 60°C, tapi tidak sesering Bantal dari bahan buatan. 
Anda dapat memilih bantal empuk dan keras.

GULDPALM bantal

Panduan perawatan

    

• Bantal yang dapat dibentuk memberi Anda 
dukungan yang baik berkat proporsi besar isi bulu 
yang menyerap dan menguapkan lembap.

• Anda mendapatkan lingkungan tidur yang  
kering dan merata karena isi dan katun mem-
bantu udara bersirkulasi dengan baik.

• Bantal dapat dicuci dengan mesin pada suhu 
60°C, suhu yang membunuh tungau debu.

• Kerapatan benang 252.
• Dapat dilengkapi dengan pelindung bantal yang 

melindungi bantal dari noda dan kotoran. 

Bahan
Isi: 60% bulu bebek halus, 40% bulu bebek 
Kain: 100% katun

 Empuk
Bantal ini memiliki isi lebih sedikit dan cocok jika 
Anda suka tidur dengan bantal empuk.
Berat isi 660 g
50×80 cm 802.695.65 Rp799.000

 Keras
Bantal ini memiliki isi lebih banyak dan cocok jika 
Anda suka tidur dengan bantal yang keras.
Berat isi 940 g
50×80 cm 502.695.62 Rp899.000

JORDRÖK bantal

Panduan perawatan

    

• Bantal yang dapat dibentuk memberi Anda 
dukungan yang baik berkat proporsi besar isi bulu 
yang menyerap dan menguapkan lembap.

• Anda mendapatkan lingkungan tidur yang ker-
ing dan merata karena isi dan katun membantu 
udara bersirkulasi dengan baik.

• Bantal dapat dicuci dengan mesin pada suhu 
60°C, suhu yang membunuh tungau debu. 

• Kerapatan benang 252.
• Dapat dilengkapi dengan pelindung bantal yang 

melindungi bantal dari noda dan kotoran.

Bahan
Isi: 90% bulu bebek,10% bulu bebek halus
Kain: 100% katun

 Empuk
Bantal ini memiliki isi lebih sedikit dan cocok jika 
Anda suka tidur dengan bantal empuk.
Berat isi 865 g
50×80 cm 502.696.04 Rp249.000

 Keras
Bantal ini memiliki isi lebih banyak dan cocok jika 
Anda suka tidur dengan bantal yang keras.
Berat isi 1100 g
50×80 cm 302.696.00 Rp349.000
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Pelindung bantal 
Menambahkan pelindung bantal membantu menjaga bantal Anda segar dan bersih serta membuat bantal lebih awet 
karena pelindung bantal lebih sering dicuci daripada Bantal. Pelindung bantal mudah dilepas dan dipasang kembali 
serta membutuhkan lebih sedikit ruang di mesin cuci. Tersedia berbagai kualitas pelindung yang sesuai dengan 
kebutuhan dan budget Anda.

ROSENDUN pelindung bantal

Panduan perawatan

    

• Anda dapat membuat bantal lebih awet dengan 
bantal pelindung dari noda dan kotoran.

• Lapisan pengatur temperatur bereaksi terhadap 
suhu tubuh Anda dan membuat Anda tetap 
nyaman saat tidur.

• Anda mendapatkan lingkungan tidur yang kering 
dan merata karena sarung dengan bahan lyocell/
katun, membantu udara bersirkulasi dengan baik 
dan lembap menguap.

• Pilihan yang tepat jika Anda memiliki alergi ter-
hadap tungau debu karena pelindung kasur dapat 
dicuci dengan mesin cuci pada suhu 60 derajat 
yang dapat membunuh tungau debu.

Bahan
Isi: 50% lyocell, 50% Poliester
Kain luar: 55% lyocell, 45% katun
Lapisan: Poliester pengatur suhu tidak ditenun
50×80 cm 202.524.26 Rp299.000

KUNGSMYNTA pelindung bantal

Panduan perawatan

    

• Anda dapat membuat bantal lebih awet dengan 
bantal pelindung dari noda dan kotoran.

• Anda mendapatkan lingkungan tidur yang kering 
dan merata karena sarung dengan bahan lyocell/
katun, membantu udara bersirkulasi dengan baik 
dan lembap menguap.

• Pilihan yang tepat jika Anda memiliki alergi ter-
hadap tungau debu karena pelindung kasur dapat 
dicuci dengan mesin cuci pada suhu 60 derajat 
yang dapat membunuh tungau debu.

Bahan
Isi: 50% lyocell, 50% Poliester
Kain luar: 55% lyocell, 45% katun

50×80 cm 102.555.76 Rp199.000

ÄNGSVIDE pelindung bantal

Panduan perawatan

    

• Anda dapat membuat bantal lebih awet dengan 
bantal pelindung dari noda dan kotoran.

• Pilihan yang tepat jika Anda memiliki alergi ter-
hadap tungau debu karena pelindung kasur dapat 
dicuci dengan mesin cuci pada suhu 60 derajat 
yang dapat membunuh tungau debu.

Bahan
Isi: 100% Poliester
Kain: 52% Poliester, 48% katun
Lapisan: 100% polipropilena

50×80 cm 702.810.73 Rp69.900



23

Quilt dari bahan buatan 
Bahan isi yang digunakan untuk quilt dari bahan buatan adalah serat poliester dan lyocell. Quilt dari bahan buatan 
sangat mudah dirawat. Quilt bisa dicuci dengan mesin pada suhu 60°C, sehingga pilihan yang tepat untuk Anda yang 
memiliki alergi dengan tungau debu. Quilt juga cepat kering setelah dicuci. Beberapa quilt memiliki isi serat mikro 
yang ringan dan sangat lembut yang terasa seperti bulu bebek halus. Beberapa mengandung lyocell, serat selulosa 
yang berasal dari ampas kayu. Sirkulasi udara pada Lyocell sangat baik, dalam menyerap dan menguapkan kelem-
bapan - yang juga memiliki ciri positif pada saat dicuci seperti serat poliester. Anda dapat memilih quilt sejuk dan 
hangat. Quilt sangat hangat tersedia pada musim dingin.

TILKÖRT quilt

Panduan perawatan

    

• Quilt yang mudah dirawat terasa lembut dan 
nyaman di kulit Anda karena kain dilapisi serat 
mikro.

• Pilihan yang pas jika Anda memiliki alergi ter-
hadap tungau debu karena bantal dapat dicuci 
dengan mesin cuci pada suhu 60°C, yang dapat 
membunuh tungau debu.

• Kerapatan benang 176.
 
Bahan
Isi: 100% Poliester
Kain: 100% Poliester

 Dingin
Jika Anda seringkali merasa panas, quilt sejuk dan 
tipis ini dengan isi lebih sedikit cocok untuk Anda.
Berat isi 300 g - 530 g
150×200 cm 902.718.55 Rp200.000
200×200 cm 902.718.60 Rp300.000
240×220 cm 102.718.64 Rp400.000

GRUSBLAD quilt

Panduan perawatan

    

• Kain luar poliester/katun yang mudah dirawat 
karena cepat kering.

• Pilihan yang pas jika Anda memiliki alergi ter-
hadap tungau debu karena bantal dapat dicuci 
dengan mesin cuci pada suhu 60°C, yang dapat 
membunuh tungau debu.

• Kerapatan benang 186.

Bahan
Isi: 100% Poliester 
Kain: 65% Poliester, 35% katun

 Dingin
Jika Anda seringkali merasa panas, quilt sejuk dan 
tipis ini dengan isi lebih sedikit cocok untuk Anda.
Berat isi 450 g - 790 g
150×200 cm 402.717.06 Rp300.000
200×200 cm 402.717.11 Rp400.000
240×220 cm 502.717.15 Rp500.000

 Hangat
Jika Anda tidak selalu merasa terlalu hangat atau 
terlalu dingin saat tidur, quilt dengan isi yang lebih 
banyak adalah pilihan yang baik.
Berat isi 840 g - 1480 g
150×200 cm 002.717.51 Rp400.000
200×200 cm 102.717.55 Rp500.000
240×220 cm 102.717.60 Rp600.000
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GLANSVIDE quilt

Panduan perawatan

    

• Quilt ringan dan sangat lembut dengan isi serat 
mikro terasa seperti bulu bebek halus.

• Kain bagian luar terbuat katun satin yang ditenun 
yang berkilau dan lembut di kulit Anda.

• Mudah dirawat, karena bisa sering dicuci dan 
cepat kering.

• Pilihan yang tepat jika Anda memiliki alergi 
terhadap tungau debu karena pelindung kasur 
dapat dicuci dengan mesin cuci pada suhu 60 
derajat yang dapat membunuh tungau debu.

• Kerapatan benang 336.

Bahan
Isi: 100% Poliester microfibre 
(70% terbuat dari serat daur ulang)
Kain: 100% katun satin

 Dingin
Jika Anda seringkali merasa panas, quilt sejuk dan 
tipis ini dengan isi lebih sedikit cocok untuk Anda.
Berat isi 350 g - 620 g
150×200 cm 902.714.50 Rp1.000.000
200×200 cm 102.714.54 Rp1.300.000
240×220 cm 202.714.58 Rp1.600.000

 Hangat
Jika Anda tidak selalu merasa terlalu hangat atau 
terlalu dingin saat tidur, quilt dengan isi yang lebih 
banyak adalah pilihan yang baik.
Berat isi 670 g - 1210 g
150×200 cm 302.714.72 Rp1.200.000
200×200 cm 402.714.76 Rp1.500.000
240×220 cm 402.714.81 Rp1.800.000

RÖDTOPPA quilt

Panduan perawatan

    

• Quilt yang mudah dirawat menjaga Anda tetap 
kering dan nyaman sepanjang malam berkat 
kombinasi lyocell penyerap lembap dan poliester 
lembut dan empuk pada isi quilt.

• Anda mendapatkan lingkungan tidur yang kering 
dan merata karena sarung dengan bahan lyocell/
katun, membantu udara bersirkulasi dengan baik 
dan lembap menguap.

• Pilihan yang tepat jika Anda memiliki alergi 
terhadap tungau debu karena pelindung kasur 
dapat dicuci dengan mesin cuci pada suhu 60 
derajat yang dapat membunuh tungau debu.

• Kerapatan benang 236.

Bahan
Isi: 50% lyocell, 50% Poliester
Kain: 55% lyocell, 45% katun

 Dingin
Jika Anda seringkali merasa panas, quilt sejuk dan 
tipis ini dengan isi lebih sedikit cocok untuk Anda.
Berat isi 510 g - 890 g
150×200 cm 002.714.97 Rp500.000
200×200 cm 902.715.01 Rp800.000
240×220 cm 002.715.05 Rp1.100.000

 Hangat
Jika Anda tidak selalu merasa terlalu hangat atau 
terlalu dingin saat tidur, quilt dengan isi yang lebih 
banyak adalah pilihan yang baik.
Berat isi 960 g - 1690 g
150×200 cm 002.715.34 Rp700.000
200×200 cm 102.715.38 Rp1.000.000
240×220 cm 302.715.42 Rp1.300.000



Quilt dari bahan alami 
Bulu bebek dan bulu bebek halus digunakan sebagai isi quilt dari bahan alami. Isi ini merupakan insulator alami yang 
menyerap dengan baik dan udara bersirkulasi dengan baik. Bulu bebek halus lembut, empuk dan ringan. Bulu 
bebek elastis dan lebih berat. Ini berarti bahwa semakin berisi bulu bebek halus, quilt akan terasa semakin lembut 
dan ringan. Quilt dari bahan alami dapat dicuci pada suhu 60°C, tapi tidak dapat dicuci sesering quilt dari bahan bua-
tan. Anda dapat memilih quilt dingin dan hangat. Quilt sangat hangat tersedia pada musim dingin.

SÖTVEDEL quilt

 
Panduan perawatan

    

• Anda mendapatkan lingkungan tidur yang kering 
dan merata karena sarung dengan bahan lyocell/
katun, membantu udara bersirkulasi dengan baik 
dan lembap menguap.

• Anda dapat tidur dengan suhu yang sejuk karena 
isi dan sarung katun membantu udara bersirku-
lasi dengan baik.

• Kehangatan tersebar secara merata, tanpa ada 
bagian yang dingin, karena quilt dijahit secara 
kotak untuk menjaga isi tetap di tempat.

• Quilt dapat dicuci dengan mesin pada suhu 60°C, 
suhu yang membunuh tungau debu

• Kerapatan benang 252.

Bahan
Isi: 60% bulu bebek halus/40% bulu bebek
Kain: 100% katun

 Dingin
Jika Anda seringkali merasa panas, quilt sejuk dan 
tipis ini dengan isi lebih sedikit cocok untuk Anda.
Berat isi 315 g - 555 g
150×200 cm 902.808.45 Rp700.000
200×200 cm 502.808.47 Rp1.000.000
240×220 cm 102.808.49 Rp1.300.000

 Hangat
Jika Anda tidak selalu merasa terlalu hangat atau 
terlalu dingin saat tidur, quilt dengan isi yang lebih 
banyak adalah pilihan yang baik. Hangat namun 
ringan. Kotak penahan udara yang dijahit berfungsi 
untuk kenyamanan tidur dan quilt yang lebih 
hangat.
Berat isi 520 g - 915 g
150×200 cm 702.808.46 Rp1.000.000
200×200 cm 302.808.48 Rp1.300.000
240×220 cm 902.808.50 Rp1.600.000
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HÖNSBÄR quilt

Panduan perawatan

    

• Bulu bebek yang banyak membuat lembap men-
guap dan menjaga Anda tetap kering sepanjang 
malam.

• Anda dapat tidur dengan suhu yang sejuk karena 
isi dan sarung katun membantu udara bersirku-
lasi dengan baik.

• Kehangatan tersebar secara merata, tanpa ada 
bagian yang dingin, karena quilt dijahit secara 
kotak untuk menjaga isi tetap di tempat.

• Quilt dapat dicuci dengan mesin pada suhu 60°C, 
suhu yang membunuh tungau debu

• Kerapatan benang 252.

Bahan
Isi: 90% bulu bebek/10% bulu bebek halus
Kain: 100% katun

 Dingin
Jika Anda seringkali merasa panas, quilt sejuk dan 
tipis ini dengan isi lebih sedikit cocok untuk Anda.
Berat isi 515 g - 910 g
150×200 cm 502.808.52 Rp500.000
200×200 cm 102.808.54 Rp800.000
240×220 cm 602.808.56 Rp1.100.000

 Hangat
Jika Anda tidak selalu merasa terlalu hangat atau 
terlalu dingin saat tidur, quilt dengan isi yang lebih 
banyak adalah pilihan yang baik.
Berat isi 970 g - 1700 g
150×200 cm 302.808.53 Rp700.000
200×200 cm 802.808.55 Rp1.000.000
240×220 cm 402.808.57 Rp1.300.000
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Anda dapat melakukannya sendiri,  

tapi kami dapat membantu.

LAYANAN PENGAMBILAN DAN PENGANTARAN

Dengan layanan ini, kami mengambil produk dalam daftar belanja 
di area layanan mandiri lalu mengantarkannya ke rumah atau 
kantor Anda.

LAYANAN SOLUSI PEMBIAYAAN

Jika Anda memiliki rencana untuk belanja perabot rumah tangga 
untuk melengkapi atau mempercantik rumah tapi membutuhkan 
bantuan dalam mengatur keuangan, kami dapat menawarkan 
serangkaian pilihan pembiayaan agar rencana Anda dapat 
terwujud: 
• Layanan rencana pembiayaan
• Layanan cicilan tanpa bunga

LAYANAN PENGANTARAN

Sebagian besar produk kami tersedia dalam kemasan datar 
sehingga dapat Anda bawa pulang sendiri. Tapi kami juga dapat 
mengantar berlanjaan langsung ke rumah atau kantor pada pilihan 
Anda. Harga berdasarkan jarak rumah dengan toko IKEA.

Layanan pengembalian kasur dalam 90 hari
Anda butuh waktu untuk terbiasa dengan kasur baru. Itulah 
mengapa kami memberi Anda waktu 90 hari untuk memastikan 
Anda nyaman dengan teman sekamar Anda yang baru.

90


