
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

Perabot kamar mandi

GODMORGON

Semua orang pantas merasakan pagi yang menyenangkan 
Dengan seri kamar mandi GODMORGON Anda dapat membuat kamar 
mandi yang terorganisir dengan baik yang memberikan seluruh 
keluarga awal hari yang tenang - meski hanya kamar mandi kecil. 
Hal ini juga dibuat untuk menahan kelembaban berkat teknik pintar 
menggunakan foil yang dibungkus secara vertikal. Anda bahkan bisa 
mendapatkan dobel wastafel dan keran mixer yang menghemat waktu 
dan air jika Anda memiliki keluarga besar. Ada banyak ruang untuk 
penyimpanan. Semuanya dari laci dengan pembagi yang dapat dilepas 
hingga dinding dangkal dan kabinet cermin yang memberi Anda 
tampilan yang bagus. Serta ini mudah dibeli, karena wastafel dan laci 
hadir dalam satu paket lengkap. Yang harus Anda pilih hanyalah
wastafel dan keran mixer.

KESELAMATAN
Perabot harus dipasang ke 
dinding dengan alat pemasan-
gan dinding. Bahan dinding 
yang berbeda memerlukan alat 
pemasang dinding yang ber-
beda pula. Gunakan perangkat 
pemasangan yang sesuai untuk 
dinding di rumah Anda, dijual 
terpisah.

Pastikan dinding kamar mandi 
Anda dapat mendukung berat 
wastafel, dan jika tidak, 
gunakan kaki.

PERAWATAN DAN 
PEMBERSIHAN
Bersihkan perabot dengan lap 
yang dibasahi dengan air atau 
deterjen yang tidak kasar, lalu 
lap dengan kain bersih.

Wastafel dan keran mixer harus 
dibersihkan dengan kain yang 
dibasahi dengan air atau deter-
gen non abrasif.

Wastafel berbahan keramik 
tahan terhadap sebagian besar 
bahan kimia, kecuali cairan 
asam dan alkali keras.

Wastafel yang terbuat dari 
marmer yang dihancurkan tidak 
boleh bersentuhan dengan 
amonia, asam, deterjen kuat, 
pewarna rambut atau klorin.

Baca lebih lanjut di brosur 
garansi untuk Kamar mandi 
IKEA.
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1. Mulailah merencanakan kamar mandi Anda dengan 
memikirkan ruang dinding yang Anda miliki untuk 
wastafel, karena sebagian besar aktivitas kamar mandi 
terjadi di sini. Seri GODMORGON terdiri dari wastafels 
dari berbagai ukuran dan kapasitas penyimpanan.

 
Setelah Anda memutuskan ukuran wastafel, Anda dapat 
memilih berbagai warna, lapissan dan menemukan yang 
sesuai dengan kebutuhan dan gaya Anda.

 
Wastafel dapat dipasang ke dinding dengan atau tanpa 
kaki pendukung.

 
Laci-laci di wastafel GODMORGON berjalan mulus dan 
terbuka sepenuhnya sehingga Anda dapat dengan mudah 
melihat dan menjangkau apa yang ada di dalamnya. Fitur 
penghenti mencegah laci ditarik terlalu jauh dan jatuh, 
yang sangat praktis jika Anda memiliki anak. Pemisah 
yang dapat dilepas di dalam laci memungkinkan Anda 
mengatur semua barang kecil Anda.

2. Wastafel IKEA tersedia dalam berbagai ukuran dan 
bahan. Anda dapat memilih wastafel tunggal atau ganda, 
tergantung pada kebutuhan dan ruang Anda. Wastafel 
terbuat dari keramik atau marmer yang dihancurkan.

 
Wastafel keramik memiliki lapisan kaca dan mudah 
dibersihkan. Mereka memiliki ketahanan gores yang 
sangat baik dan sangat tahan lama.

 
Marmer yang dihancurkan terdiri dari mineral hancur 
dengan materi pengikat. Wastafel marmer yang 
dihancurkan, tahan lama dan mudah dibersihkan.

 
Semua wastafel memiliki water trap dan penyaring. 
Water trap fleksibel dan dapat dihubungkan ke mesin 
cuci dan mesin cuci piring.

 

3. Anda dapat menemukan berbagai macam keran mixer 
wastafel di IKEA. Pilih keran berdasarkan fungsi dan 
desain. Semua keran dilengkapi saringan, kecuali 

OLSKÄR. Semua keran di IKEA memiliki perangkat 
hemat air yang menggunakan 50% lebih sedikit air tapi 
memastikan bahwa aliran air terasa sama.

 
GRANSKÄR, DALSKÄR dan ENSEN, VOXNAN, 
BROGRUND, ASPSKÄR, dan keran HAMNSKÄR memiliki 
fungsi khusus - cold start yang membantu Anda 
menghemat energi. Biasanya, Anda menyalakan keran 
biasa dengan mengangkat tuas lurus ke atas, yang 
melepaskan air dingin dan panas. Namun seringkali, air 
panas tidak keluar semua dan berhenti di pipa. Saat Anda 
mengangkat tuas lurus ke atas pada keran dengan fungsi 
cold start, hanya air dingin yang dilepaskan, sehingga 
mengurangi limbah air panas. Untuk melepaskan air 
panas, Anda angkat tuas ke kiri.

4. Sekarang saatnya bagi Anda untuk memilih apa yang 
akan diletakkan di atas dan di sekeliling wastafel Anda: 
cermin, kabinet kaca, kabinet tinggi, kabinet tinggi 

 dengan pintu cermin, kabinet dinding. Kemungkinan 
kombinasi tidak terbatas. Tentukan pilihan Anda 

 berdasarkan kebutuhan dan ruang penyimpanan kamar 
mandi Anda.

5. Jika Anda ingin ekspresi yang berbeda di kamar mandi 
Anda, Anda dapat memilih untuk menggabungkan 
wastafel GODMORGON dengan permukaan meja 
wastafel TOLKEN dan GUTVIKEN. IKEA permukaan meja 
kamar mandi dikembangkan dengan perhatian khusus 
terhadap kualitas, sehingga tahan air, tahan lama dan 
akan bertahan lama. Permukaan meja ini hadir dalam 
berbagai ukuran yang sangat cocok dengan wastafel 
GODMORGON. TÖRNVIKEN permukaan meja wastafel 
hadir dalam bentuk bulat. Pilih tampilan yang cocok 
untuk Anda dan kamar mandi Anda.

6. Terakhir, Anda dapat memberi sentuhan akhir kamar 
mandi Anda dengan perabot dari seri MOLGER, 
GRUNDTAL dan KALKGRUND, yang memungkinkan untuk 
menciptakan solusi penyimpanan terbuka yang cerdas 
dan fungsional. Mereka dirancang dalam ukuran agar 
cocok dengan GODMORGON sehingga tampilan di kamar 
mandi Anda akan sepenuhnya terkoordinasi.

CARA MEMILIH
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA
Desain pegangan pada wastafel-berdiri dan kabinet tinggi berbeda tergantung pada pilihan Anda. Gagang disertakan. 
Semua keran memiliki garansi kualitas 10 tahun. Lebar×Kedalaman×Tinggi.

GODMORGON wastafel 40×47×58 cm.

Kasjön abu-abu muda 903.922.54 Rp2.495.000

GODMORGON wastafel 60×32×58 cm.

Kasjön abu-abu muda 403.876.22 Rp2.495.000
Kasjön putih 603.876.21 Rp2.495.000

GODMORGON wastafel 60×47×58 cm.
Kasjön abu-abu muda 003.876.38 Rp2.995.000

Kasjön putih 803.876.39 Rp2.995.000

GODMORGON wastafel 80×47×58 cm.

Kasjön abu-abu muda 303.876.46 Rp3.495.000

Kasjön putih 103.876.47 Rp3.495.000

GODMORGON wastafel 100×47×58 cm.
Kasjön abu-abu muda 203.876.61 Rp4.995.000

Kasjön putih 403.876.60 Rp4.995.000

GODMORGON wastafel 40×47×58 cm.

Putih 803.246.61 Rp1.495.000
Cokelat-hitam 503.246.48 Rp1.995.000
Kayu oak diwarnai 
putih

403.246.63 Rp1.995.000

High gloss putih 703.246.52 Rp2.495.000

GODMORGON wastafel 60×32×58 cm.

Putih 603.304.51 Rp1.495.000
Cokelat-hitam 103.304.44 Rp1.995.000
Kayu oak diwarnai 
putih

303.304.57 Rp1.995.000

High gloss putih 703.304.55 Rp2.495.000

GODMORGON wastafel 60×47×58 cm.

Putih 202.811.03 Rp1.995.000
Cokelat-hitam 003.441.11 Rp2.495.000
Kayu oak diwarnai 
putih

202.261.97 Rp2.495.000

Putih high gloss 001.955.35 Rp2.995.000

GODMORGON wastafel 80×47×58 cm.

Putih 502.811.06 Rp2.495.000
Cokelat-hitam 103.441.20 Rp2.995.000
Kayu oak diwarnai 
putih

202.262.01 Rp2.995.000

Putih high gloss 601.809.94 Rp3.495.000

GODMORGON wastafel 100×47×58 cm.

Putih 803.441.07 Rp3.495.000
Cokelat-hitam 703.441.03 Rp3.995.000
Kayu oak diwarnai 
putih

103.441.39 Rp3.995.000

Putih high gloss 703.440.99 Rp4.995.000

ODENSVIK wastafel, keramik, putih. 
Penyaring dan water trap disertakan.
60×49×6 cm, single 301.955.53 Rp1.295.000
80×49×6 cm, single 901.808.03 Rp1.495.000
100×49×6 cm, single 801.939.38 Rp1.795.000
100×49×6 cm, double 301.792.18 Rp1.995.000

 

 

BRÅVIKEN wastafel, marmer yang dihancurkan, 
putih. Penyaring dan water trap disertakan.
60×49×10 cm 101.955.49 Rp2.295.000
80×49×10 cm 301.808.01 Rp2.495.000
100×49×10 cm 501.789.77 Rp2.795.000

TÖRNVIKEN wastafel permukaan meja dapur, 
keramik. Penyaring dan water trap disertakan. 
Ø50cm×14 cm, putih 102.915.17 Rp1.495.000
45×45×12 cm, putih 802.936.12 Rp1.495.000

                 

HAGAVIKEN wastafel, keramik. 
Penyaring dan water trap disertakan. 
63×38 cm, putih 603.245.01 Rp1.495.000

OLSKÄR keran mixer tanpa penyaring bak cuci.

Kuningan berlapis 
emas

502.177.52 Rp495.000

ENSEN keran mixer dengan penyaring bak cuci.

Kuningan dilapisi krom 802.813.79 Rp995.000

DALSKÄR keran mixer dengan penyaring bak cuci.

Warna baja tahan 
karat

802.812.99 Rp1.295.000

Kuningan dilapisi krom 102.812.93 Rp1.295.000

    

SVENSKÄR keran mixer dengan penyaring bak cuci.

Kuningan dilapisi krom 202.994.24 Rp1.295.000

LUNDSKÄR keran mixer dengan penyaring bak cuci.

Kuningan berlapis 
emas

302.400.13 Rp1.495.000

Kuningan berlapis
nikel, warna baja 
tahan karat

102.400.14 Rp1.495.000

GODMORGON kotak dengan kompartemen, 
32×28×10 cm.
Smoked 904.002.68 Rp179.000

GODMORGON kotak dengan penutup, set isi 5 
24×20×10 cm.
Smoked 304.002.71 Rp149.000

GODMORGON kaki, 
14/25 cm.
Bundar/terang 503.498.37 Rp100.000
Bundar/baja tahan 
karat 

103.498.39 Rp100.000

GODMORGON Kasjön kaki, 17/26 cm.
Shiny 703.917.31 Rp100.000

GODMORGON LED pencahayaan kabinet/dinding, 
aluminium.
60 cm 202.508.99 Rp799.000
80 cm 102.509.13 Rp999.000
100 cm 002.509.18 Rp1.199.000
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

ASPSKÄR keran mixer dengan penyaring bak cuci.
Kuningan dilapisi krom 203.430.64 Rp1.795.000

BROGRUND keran mixer dengan penyaring bak cuci.
Kuningan dilapisi krom 403.430.82 Rp995.000

BROGRUND keran mixer dengan penyaring bak cuci.
Kuningan dilapisi krom 903.430.94 Rp1.295.000

LÖVSKÄR keran mixer dengan penyaring bak cuci.
Kuningan dilapisi krom 903.430.70 Rp1.995.000

HAMNSKÄR keran mixer dengan penyaring bak cuci.
Kuningan dilapisi krom 603.430.76 Rp1.795.000

Hitam 903.472.14 Rp1.795.000

HAMNSKÄR Keran mixer tinggi dengan penyaring 
bak cuci.
Kuningan dilapisi krom 603.546.11 Rp1.995.000

VOXNAN keran mixer dengan penyaring bak cuci.
Kuningan dilapisi krom 103.430.88 Rp1.495.000

VOXNAN Keran mixer tinggi dengan penyaring bak 
cuci.
Kuningan dilapisi krom 403.430.58 Rp1.795.000

GODMORGON kabinet dinding dengan 1 pintu. 
40×32×58 cm.
Putih 803.304.31 Rp1.295.000
Cokelat-hitam 503.304.23 Rp1.495.000
Kayu oak diwarnai 
putih

403.304.33 Rp1.495.000

High gloss putih 603.304.27 Rp1.995.000

GODMORGON kabinet dinding dengan 1 pintu. 
40×14×96 cm.

Putih 202.810.99 Rp995.000
Cokelat-hitam 001.789.94 Rp1.295.000
Kayu oak diwarnai 
putih

702.261.85 Rp1.295.000

Putih high gloss 701.789.95 Rp1.495.000
Resjon putih 703.910.00 Rp1.495.000

GODMORGON kabinet tinggi 40×32×192 cm.

Putih 803.440.70 Rp2.495.000
Cokelat-hitam 503.440.62 Rp2.995.000
Kayu oak diwarnai 
putih

903.440.60 Rp2.995.000

Putih high gloss 603.440.66 Rp3.495.000
Resjon putih 203.910.12 Rp3.495.000

GODMORGON kabinet tinggi 40×32×192 cm.
Kasjön abu-abu muda 203.922.76 Rp3.495.000
Kasjön putih 803.922.78 Rp3.495.000

GODMORGON kabinet tinggi dengan pintu 
kaca40×32×192 cm.
Cokelat-hitam 203.441.67 Rp3.495.000
Putih high gloss 403.441.71 Rp3.995.000

GODMORGON kabinet kaca.

40×14×96 cm 902.302.28 Rp2.995.000
60×14×96 cm 702.190.00 Rp3.995.000
80×14×96 cm 903.043.56 Rp4.995.000
100×14×96 cm 403.043.54 Rp5.995.000

GODMORGON Kasjön kabinet kaca abu-abu muda.
60×14×96 003.923.19 Rp3.995.000
80×14×96 503.922.46 Rp4.995.000

GODMORGON Kasjön kabinet kaca putih.
60×14×96 403.923.17 Rp3.995.000
80×14×96 703.922.45 Rp4.995.000

TOLKEN permukaan meja, melamin bertekanan 
tinggi.

Antrasit.

42×49×2 cm 703.546.82 Rp600.000

62×49×2 cm 403.547.25 Rp800.000
82×49×2 cm 803.547.28 Rp1.000.000

Putih.

62×49×2 cm 703.547.00 Rp800.000

82×49×2 cm 903.547.04 Rp1.000.000
102×49×2 cm 003.546.90 Rp1.200.000

Bambu.

42×49×2 cm 203.248.76 Rp800.000

62×49×2 cm 803.712.71 Rp1.000.000
82×49×2 cm 203.712.74 Rp1.200.000
102×49×2 cm 003.712.65 Rp1.400.000

Efek marmer.
62×49×2 cm 303.546.98 Rp800.000

82×49×2 cm 303.547.02 Rp1.000.000
102×49×2 cm 603.546.87 Rp1.200.000
122×49×2 cm 603.546.92 Rp1.400.000

STORJORM kabinet kaca 2 pintu/pencahayaan 
built-in
60×14×96 cm, putih 402.481.22 Rp3.999.000
80×14×96 cm, putih 202.481.23 Rp4.499.000
100×14×96 cm, putih 202.481.18 Rp5.499.000

Desain pegangan pada wastafel-berdiri dan kabinet tinggi berbeda tergantung pada pilihan Anda. Gagang disertakan. 
Semua keran memiliki garansi kualitas 10 tahun. Lebar×Kedalaman×Tinggi.
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VILTO unit rak, 46×26×150 cm.

Kayu birch 103.444.55 Rp1.299.000
Hitam 503.587.42 Rp1.299.000

VILTO unit rak, 47×20×90 cm.

Kayu birch 503.444.58 Rp799.000
Hitam 803.587.45 Rp799.000

VILTO tempat handuk, 57×150 cm.

Kayu birch 803.444.52 Rp799.000
Hitam 703.587.55 Rp799.000

VILTO bangku penyimpanan, 48×30×45 cm.
Kayu birch 203.444.50 Rp499.000
Hitam 403.587.52 Rp499.000

VILTO bangku tangga, 40×32×25 cm.
Kayu birch 403.444.54 Rp399.000
Hitam 203.587.48 Rp399.000

BROGRUND kotak set isi 3, 2 pcs 14×10×7 cm and 1 
pc 28×10×7 cm.
Abu-abu transparan/
putih

903.290.93 Rp129.000

BROGRUND kotak, 14×7×20 cm.

Abu-abu transparan/
putih

003.461.53 Rp79.900

BROGRUND mug, volume 700 ml.

Abu-abu transparan 503.285.47 Rp79.900

BROGRUND dispenser sabun, volume 325 ml.

Abu-abu transparan/
putih

303.290.91 Rp99.900

BROGRUND tempat sabun, 7×10×2 cm.

Putih 403.290.95 Rp79.900

BROGRUND penahan dispenser sabun, 9×5 cm.

Baja tahan karat 103.346.25 Rp79.900

BROGRUND rak kaca, baja tahan karat.

67 cm 903.285.31 Rp199.000
47 cm 103.340.03 Rp149.000

BROGRUND rel tempat handuk, baja tahan karat.

67 cm 003.285.35 Rp149.000
47 cm 203.340.07 Rp129.000

BROGRUND rak dinding dengan rel tempat 
handuk, baja tahan karat.
67 cm 303.339.84 Rp299.000
47  cm 603.340.05 Rp199.000

BROGRUND gantungan untuk pintu, 29×14 cm.

Baja tahan karat 903.285.45 Rp99.900

BROGRUND rak kait, 29×4×7 cm.
Baja tahan karat 503.285.33 Rp120.000

BROGRUND kait, 2 pak.
Baja tahan karat 403.285.43 Rp79.900

BROGRUND tempat tisu toilet gulung, lebar 13 cm.
Baja tahan karat 803.285.41 Rp99.900

BROGRUND sikat toilet, panjang 40 cm.
Baja tahan karat 203.285.39 Rp149.000

KALKGRUND rak dinding/rel tempat handuk. 

Berlapis krom 102.914.71 Rp399.000

KALKGRUND rel tempat handuk 65. 

Berlapis krom 702.914.73 Rp349.000

KALKGRUND gantungan handuk. 

Berlapis krom 502.914.69 Rp179.000

KALKGRUND kenop gantungan

Berlapis krom 202.914.75 Rp99.900

KALKGRUND rak kaca, 62 cm. 

202.929.03 Rp249.000

KALKGRUND Rak shower 24×6 cm. 

Berlapis krom 502.914.88 Rp249.000

SEMUA BAGIAN DAN HARGA
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KALKGRUND tempat sikat toilet. 

Berlapis krom 302.929.07 Rp249.000

KALKGRUND tempat tisu toilet gulung.

Berlapis krom 802.914.77 Rp199.000

KALKGRUND penahan dispenser sabun.

Berlapis krom 303.048.54 Rp99.900

KALKGRUND dispenser sabun. 

Berlapis krom 402.914.79 Rp179.000

KALKGRUND tempat sikat gigi. 

Berlapis krom 802.914.82 Rp129.900

KALKGRUND tempat sabun. 

Berlapis krom 902.929.09 Rp129.000

GRUNDTAL troli 48×24×77, baja tahan karat.

801.714.32 Rp999.000

GRUNDTAL tempat handuk, baja tahan karat.

401.777.61 Rp279.000

BOLMEN bangku pijak. 

Biru 502.913.32 Rp99.900
Putih 402.651.64 Rp99.900

GODMORGON LED pencahayaan kabinet/dinding, 
aluminium.
60 cm 202.508.99 Rp799.000
80 cm 102.509.13 Rp999.000
100 cm 002.509.18 Rp1.199.000

SÖDERSVIK LED lampu langit-langit. 

21 cm 502.480.65 Rp1.299.000

SÖDERSVIK LED lampu kabinet/dinding.

32 cm 402.480.75 Rp1.299.000

SÖDERSVIK LED lampu dinding.

70 cm 502.480.70 Rp1.299.000

LEDSJÖ LED lampu dinding, baja tahan karat.

60 cm 403.597.61 Rp799.000

GÅSGRUND lampu dinding/langit-langit putih opal.

30 cm 402.238.57 Rp599.000

HÄGGUM lampu sorot tersembunyi, 
putih/dapat disesuaikan

13 cm 202.622.94 Rp299.000
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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.

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
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