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Perabotan kamar mandi SILVERÅN membantu Anda memanfaatkan 
setiap jengkal kamar mandi Anda. Anda dapat memilih kabinet dengan 
berbagai ukuran kelebaran dan kedalaman tergantung ruang yang 
Anda punya di kamar mandi. Lengkapi SILVERÅN dengan satu dari 
keran cerdas serta lampu kamar mandi LED kami sehingga Anda dapat 
menghemat air dan juga energi!

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

Meja wastafel dan keran mixer 
harus dibersihkan dengan lap 
yang dibasahi dengan air atau 
detergen non-abrasif.

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

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

KEAMANAN:
Beberapa perabotan ini harus 
dikencangkan ke dinding dengan 
pengikat dinding tertutup. Mate-
rial dinding yang berbeda me-
merlukan alat pengencang yang 
berbeda pula. Oleh karena itu, 
gunakan alat pengencang yang 
sesuai untuk dinding di rumah 
Anda (tidak termasuk).

Perabotan kamar mandi

SILVERÅN 
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1. Mulailah merencanakan kamar mandi Anda dengan me-
mikirkan ruang dinding yang Anda miliki untuk kabinet 
meja wastafel dan wastafel, karena semua aktivitas di 
kamar mandi berpusat di sini. Seri SILVERÅN terdiri dari 
meja wastafel dengan ukuran dan kapasitas penyim-
panan yang berbeda.

 Setelah memutuskan ukuran lemari wastafel, Anda dapat 
memilih lapisan antara putih dan cokelat muda. Lapisan 
cokelat muda tidak tersedia di semua fungsi dan ukuran, 
lihat informasi lebih rinci di halaman 3 dan 4. 

2. Wastafel IKEA tersedia dalam berbagai ukuran dan ba-
han. Wastafel yang cocok untuk SILVERÅN terbuat dari 
keramik.

 Wastafel keramik memiliki lapisan kaca yang mudah 
dibersihkan sehingga tahan terhadap goresan dan tahan 
lama.

 Semua wastafel hadir dengan penyumbat air dan 
penyaring, kecuali TÄLLEVIKEN and TYNGEN tanpa 
penyaring air. Penyumbat airnya fleksibel dan dapat 
disambungkan ke mesin cuci dan mesin pencuci piring.

3. Anda dapat menemukan berbagai macam keran mixer 
wastafel di IKEA. Pilih keran Anda berdasarkan fungsi 
dan desain. Semua keran hadir dengan saringan, kecuali 
OLSKÄR. Semua keran di IKEA memiliki perangkat 

hemat air yang menggunakan 50% lebih sedikit air tapi 
menjaga tekanan air tetap sama.

 Keran GRANSKÄR, DALSKÄR dan ENSEN, VOXNAN, 
BROGRUND, ASPSKÄR, HAMNSKÄR memiliki fungsi 
khusus – aliran air dingin yang pertama membantu Anda 
menghemat energi. Biasanya, Anda menyalakan keran 
dengan mengangkat tuas lurus ke atas, yang melepas-
kan air dingin dan panas. Namun seringkali, air panas 
tidak keluar dan berhenti di pipa. Saat Anda mengangkat 
tuas lurus ke atas pada keran dengan fungsi awal aliran 
air dingin sehingga hanya air dingin yang keluar agar 
mengurangi limbah air panas. Untuk melepaskan air 
panas, angkat tuas keran ke kiri.

4. Kabinet wastafel dapat dipasang ke dinding dengan atau 
tanpa kaki pendukung.

5. Sekarang Anda tinggal memilih apa yang harus diletak-
kan di atas dan di sekitar wastafel: lemari cermin, lemari 
tinggi dengan pintu cermin, unit rak, bangku penyim-
panan. Kemungkinan kombinasi tidak terbatas. Buatlah 
pilihan Anda berdasarkan kebutuhan dan ruang penyim-
panan kamar mandi Anda.

6. Terakhir, Anda dapat melengkapi perabotan kamar mandi 
dengan aksesori dari seri SVARTSJÖN. Itu didesain 
untuk untuk cocok dengan SILVERÅN sehingga tampilan 
di kamar mandi Anda akan seragam dalam warna dan 
gaya.
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

SILVERÅN kabinet wastafel 1 pintu, 40×38×68 cm.

Putih 902.679.81 Rp995.000

SILVERÅN kabinet wastafel 2 pintu, 60×25×68 cm.

Putih 502.679.83 Rp1.295.000

SILVERÅN kabinet wastafel 2 pintu, 60×38×68 cm.

Putih 202.679.89 Rp1.295.000
Cokelat muda 902.707.71 Rp1.495.000

SILVERÅN kabinet dasar wastafel, 2 pintu. 
60×38×51 cm.
Putih 802.640.11 Rp1.295.000

SILVERÅN kaki set isi 2/pak.

Hitam 202.680.07 Rp100.000

SILVERÅN kabinet kaca 60×14×68 cm.

Putih 702.680.00 Rp995.000

Cokelat muda 502.707.68 Rp1.295.000

SILVERÅN  kabinet tinggi dengan pintu kaca, 
40×25×172 cm.
Putih 302.679.98 Rp1.795.000

Cokelat muda 902.707.66 Rp1.995.000

SILVERÅN kabinet tinggi dengan 2 pintu, 
40×25×172 cm. 
Putih 402.640.13 Rp1.795.000

SILVERÅN unit sudut 40×32×172 cm.

Putih 602.745.20 Rp1.995.000

Cokelat muda 202.679.94 Rp2.295.000

SILVERÅN bangku penyimpanan, 54×35×47 cm.

Putih 202.745.22 Rp799.000
Cokelat muda 702.679.96 Rp999.000

Semua lemari dinding, tinggi dan wastafel termasuk pintu, engsel, rak dan gagang. Semua keran memiliki jaminan kualitas 10 tahun. LebarxDalamxTinggi.
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WASTAFEL DAN KERAN
Semua wastafel dan keran IKEA memiliki jaminan kualitas 10 tahun. LebarxDalamxTinggi.

Baca selengkapnya di
brosur garansi 

TYNGEN wastafel, putih.

51×40 cm 002.976.28 Rp995.000

TÄLLEVIKEN wastafel tunggal, termasuk penyaring 
dan penyumbat air, putih. 
60×41×8 cm 001.964.41 Rp995.000

 

LILLÅNGEN wastafel tunggal, termasuk penyumbat 
air dan 2 kait putih.
60×27×14 cm 102.071.42 Rp1.495.000

 

HAMNVIKEN wastafel tunggal, keramik. Termasuk 
penyaring dan penyumbat air.
40×45×11 cm 602.621.07 Rp995.000
60×45×11 cm 402.621.08 Rp1.295.000

OLSKÄR keran mixer tanpa penyaring bak

Kuningan berlapis 
krom

502.177.52 Rp495.000

ENSEN keran mixer dengan penyaring bak

Kuningan berlapis-
krom 

802.813.79 Rp995.000

RUNSKÄR keran mixer dengan penyaring bak

Kuningan berlapis 
krom 

302.621.23 Rp995.000

 

GRANSKÄR keran mixer dengan penyaring bak

Kuningan berlapis 
krom 

402.030.91 Rp995.000

    

SVENSKÄR keran mixer dengan penyaring bak

Kuningan berlapis-
krom

202.994.24 Rp1.295.000

DALSKÄR keran mixer dengan penyaring bak

Stainless steel colour 802.812.99 Rp1.295.000

Kuningan berlapis-
krom

102.812.93 Rp1.295.000

   

LUNDSKÄR keran mixer dengan penyaring bak 

Kuningan berlapis 
krom

302.400.13 Rp1.495.000

kuningan berlapis
nikel. warna baja 
tahan karat.

102.400.14 Rp1.495.000

ASPSKÄR keran mixer, dengan penyaring bak
Kuningan berlapis-
krom 203.430.64 Rp1.795.000

BROGRUND keran mixer, dengan penyaring bak
Kuningan berlapis-
krom 403.430.82 Rp995.000

LÖVSKÄR keran mixer, dengan penyaring bak
Kuningan berlapis-
krom 903.430.70 Rp1.995.000

HAMNSKÄR keran mixer, dengan penyaring bak
Kuningan berlapis-
krom 603.430.76 Rp1.795.000
Hitam 903.472.14 Rp1.795.000

VOXNAN keran mixer, dengan penyaring bak
Kuningan berlapis-
krom 103.430.88 Rp1.495.000



BOLMEN bangku kecil. 

Biru 502.913.32 Rp99.900
Putih 402.651.64 Rp99.900

NORDRANA keranjang, set isi 2.

Abu-abu 502.883.01 Rp149.000
Putih pudar 103.363.42 Rp149.000

NORDRANA keranjang, set isi 4.

Abu-abu 302.883.02 Rp199.000
Putih pudar 703.363.44 Rp199.000

NORDRANA penyimpanan gantung. 

Abu-abu 902.883.04 Rp349.000
Putih pudar 803.363.48 Rp349.000

SVARTSJÖN rel handuk, 46×6×9 cm.

Hitam 102.643.83 Rp79.900

SVARTSJÖN kait rak, 37×4×8 cm.

Hitam 502.643.81 Rp79.900

SVARTSJÖN kait dobel.

Hitam 502.643.95 Rp29.900

SVARTSJÖN kait tunggal.

Hitam 402.643.91 Rp29.900

SVARTSJÖN tempat tisu toilet, 17,5×10 cm.

Hitam 202.643.87 Rp49.900

SVARTSJÖN sikat toilet, 50 cm.

Hitam 602.643.85 Rp99.900

TOFTAN sikat toilet, 39 cm.

Krem 003.495.14 Rp129.000
Abu-abu 603.495.06 Rp129.000
Putih 503.447.74 Rp129.000

TOFTAN tempat sampah, 4l.

Krem 503.495.16 Rp199.000
Abu-abu 203.495.08 Rp199.000
Putih 503.447.69 Rp199.000

TOFTAN dispenser sabun, 17 cm.

Krem 403.495.12 Rp99.900
Abu-abu 103.495.04 Rp99.900
Putih 003.447.76 Rp99.900

TOFTAN tempat sikat gigi, 11 cm.

Krem 803.495.10 Rp79.900
Abu-abu 503.495.02 Rp79.900
Putih 903.447.72 Rp79.900

SVARTSJÖN mug, 12 cm

Toska 702.649.69 Rp49.900

SVARTSJÖN tempat sabun, 13×9 cm.

Toska 802.643.89 Rp49.900

SVARTSJÖN dispenser sabun, 15 cm.

Toska 002.643.93 Rp79.900

EKOLN tempat sikat gigi, 11 cm.

Abu-abu tua 902.930.46 Rp79.900

Toska 002.915.13 Rp79.900

Hijau 503.586.19 Rp79.900

EKOLN tempat sabun, 13x9 cm. 

Abu-abu tua 802.915.09 Rp49.900
Toska 503.067.91 Rp49.900
Hijau 203.586.11 Rp49.900

EKOLN dispenser sabun, 18 cm.

Abu-abu tua 402.915.11 Rp129.000
Toska 703.067.90 Rp129.000
Hijau 303.586.15 Rp129.000

AKSESORI
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LILLHOLMEN lampu plafon/dinding.

Berlapis nikel 700.774.68 Rp149.000
Warna kuningan 403.619.19 Rp149.000

LILLHOLMEN lampu dinding. 

Berlapis nikel/Putih 500.774.69 Rp199.000

Warna kuningan 903.619.26 Rp199.000

VITEMÖLLA lampu plafon/dinding, keramik/kaca. 

902.387.38 Rp399.000

VITEMÖLLA lampu dinding, keramik/kaca.

202.387.51 Rp399.000

GÅSGRUND lampu plafon/dinding, opal putih.

30 cm 402.238.57 Rp599.000
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Layanan pengantaran Layanan perakitan Anda bisa berubah pikiran
Tambahkan layanan pengiriman kami 
ke total biaya Anda entah belanja 
melalui online atau di toko.

Kami merakit perabotan IKEA Anda 
di rumah Anda mengikuti instruksi 
perakitan. 

Anda punya waktu 30 hari untuk 
mengembalikan barang. 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 secara 
penuh.

Kami menawarkan berbagai layanan untuk membantu Anda dalam segala hal mulai dari mengumpulkannya hingga 
membawanya pulang. Tentu saja, semakin banyak Anda melakukan sendiri, semakin rendah harganya. Dan semakin banyak 
yang kami lakukan untuk Anda, semakin Anda bisa duduk dan bersantai!

LAYANAN


