
Semua produk (yang tertera di sini) mungkin saja tidak tersedia di toko. Silakan hubungi staf kami atau 
kunjungi www.IKEA.co.id untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi produk yang lebih rinci, tersedia 
di label harga atau internet. Semua unit memerlukan perakitan.

Sudut-sudut sempit dan ruang sempit - hampir semuanya 
dimungkinkan dengan seri modular DYNAN. Anda dapat 
menciptakan penyimpanan secara vertikal atau horizontal dan 
menambahkan rak ekstra untuk memaksimalkan ruang Anda. 
Kaki yang bisa disesuaikan memungkinkan untuk mengatasi 
kemiringan lantai. Keluarga perabot DYNAN menyediakan peny-
impanan fleksibel yang praktis dan kreatif - dan berfungsi baik 
untuk kamar mandi kecil atau besar dan di seluruh rumah!

PANDUAN PEMBELIAN

DESAIN
Monika Mulder 

INSTRUKSI 
PERAWATAN
Bersihkan menggunakan lap 
lembut yang dibasahi air dan 
detergen atau sabun cuci 
ringan, jika perlu. Lap kering 
dengan kain bersih.

PENTING UNTUK 
DIKETAHUI
Dapat digabungkan dengan DY-
NAN rak tambahan. Ketinggian 
maksimum yang disarankan 
untuk menumpuk unit modular 
DYNAN adalah 176 cm.

KESELAMATAN
Perabot ini harus dipasang ke 
dinding dengan alat pelengkap 
pengaman yang disediakan 
untuk membantu mencegahnya 
terjungkir jika seorang anak 
memanjat atau bergantungan 
di atasnya. Bahan dinding yang 
berbeda memerlukan berbagai 
jenis perangkat pemasangan 
yang cocok untuk dinding di 
rumah Anda (tidak termasuk).

DYNAN
Seri Modular



KOMBINASI
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Ukuran keseluruhan: 40×27×176 cm
Harga kombinasi ini Rp997.000 (491.833.95)

Unit yang Anda butuhkan:
Unit rak 40×27×96 cm 603.181.71 1 pc
Rak tambahan 40×27×40 cm 803.236.47 2 pcs

Ukuran keseluruhan: 40×27×174 cm
Harga kombinasi ini Rp1.096.000 (291.834.00)

Unit yang Anda butuhkan:
Kabinet dengan pintu 40×27×54 cm 303.181.77 1 pc
Rak tambahan 40×27×40 cm 803.236.47 3 pcs

Ukuran keseluruhan: 80×27×94–134 cm
Harga kombinasi ini Rp1.595.000 (491.834.04)

Unit yang Anda butuhkan:
Kabinet dengan pintu 40×27×54 cm 303.181.77 2 pcs
Rak tambahan 40×27×40 cm 803.236.47 3 pcs

Kombinasi di bawah ini adalah contoh solusi yang memungkinkan. Untuk lebih banyak ukuran dan kombinasi, lihat di bawah ini 
untuk melihat semua bagian.

Jika Anda sudah memutuskan solusi yang sesuai dengan 
kebutuhan Anda, pastikan untuk mengukur ruang dinding 
Anda untuk memastikan itu sesuai dengan baik di kamar 
mandi atau di mana pun di rumah. Mulailah dengan 

memasang rak atau lemari dari bawah ke atas. Setiap unit 
rak atau lemari termasuk alat kelengkapan pemasangan 
dinding untuk mempercepat solusi Anda di dinding. Periksa 
tingkat rak Anda saat pemasangan, dan sesuaikan jika 
perlu.

Ukuran keseluruhan: 120×27×54–174 cm
Harga kombinasi ini Rp2.692.000 (191.834.10)

Unit yang Anda butuhkan:
Kabinet dengan pintu 40×27×54 cm 303.181.77 3 pcs
Rak tambahan 40×27×40 cm 803.236.47 3 pcs
Rak dinding 40×15×40 cm 403.236.49 2 pcs
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

DYNAN rak tambahan 40×27×40 cm.

Putih 803.236.47 Rp199.000

DYNAN kabinet dengan pintu 40×27×54 cm.

Putih 303.181.77 Rp499.000

DYNAN unit rak 40×27×96 cm.

Putih/pola bambu 603.181.71 Rp599.000

DYNAN unit rak dengan rel handuk 40×27×108 cm.

Putih 803.181.70 Rp399.000

DYNAN rak dinding 40×15×40 cm.

Putih 403.236.49  Rp299.000

DYNAN penyimpanan terbuka 70×20×189 cm.

Putih 903.181.79 Rp999.000

LAYANAN

Kami menawarkan serangkaian layanan untuk membantu Anda dalam segala hal mulai dari mengkombinasikan produk hingga 
membawanya pulang. Tentu saja, semakin banyak Anda melakukan sendiri, harganya semakin rendah. Dan semakin banyak 
kami melakukan untuk Anda, Anda bisa lebih santai dan rileks!

Layanan pengantaran Layanan perakitan Anda bisa berubah pikiran
Tambahkan layanan pengantaran 
kami ke total biaya Anda baik itu 
berbelanja online atau di toko  
setempat. 

Kami memasang perabotan IKEA 
Anda di rumah Anda mengikuti in-
struksi perakitan. 

Anda memiliki 30 hari untuk 
mengembalikan pembelian Anda. 
Simpan tanda terima untuk 
mempermudah pengembalian. 
Anda bebas untuk berubah pikiran. 
Kembalikan barang yang tidak 
digunakan dalam kemasan aslinya 
dalam 30 hari bersama dengan bukti 
pembelian untuk pengembalian uang 
penuh.
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