
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.

Setiap orang berhak pengalaman mandi 
yang menyegarkan
Shower IKEA terkoordinasi penuh, dengan semua yang Anda 
butuhkan untuk pengalaman mandi yang luar biasa: mixer ter-
mostatik dengan fitur anti-melepuh, shower kepala dan tangan 
dengan fungsi semprotan yang berbeda serta aksesori kamar 
mandi, semuanya dalam seri yang sama. Semua shower IKEA 
dilengkapi dengan kepala shower dan shower tangan yang hemat 
air dan energi. Hal itu dapat tercapai karena pengatur aliran, yang 
mengurangi aliran air. Anda akan menghemat hingga 30% air 
dan energi dibandingkan dengan shower tanpa pengatur aliran. 
Setiap orang berhak mendapatkan pengalaman mandi yang me-
nyegarkan setiap hari. Dan apa yang bisa lebih menenangkan dari 
mengetahui Anda dapat menghemat air (dan uang untuk tagihan 
air dan energi Anda) pada saat yang bersamaan? Cukup  pilih 
fungsi mandi yang Anda butuhkan di kamar mandi Anda.

 

PANDUAN PEMBELIAN

DESAIN
H Preutz/N Karlsson

INSTRUKSI 
PERAWATAN
Bersihkan dengan kain lembut 
yang dibasahi dengan air 
dan deterjen atau sabun cuci 
ringan. Jangan sekali-kali 
menggunakan bubuk scouring, 
wol baja atau deterjen yang 
melarutkan kalsium, asam 
atau mengandung alkohol atau 
bahan abrasif. Bilas dengan air 
dan keringkan/poles dengan 
lap kering yang bersih. Untuk 
menghilangkan sisa batu 
gamping yang lebih besar - 
gunakan cuka putih biasa lalu 
bilas dengan air.

PENTING UNTUK 
DIKETAHUI
Alat pemasangan dinding 
disertakan dengan produk. 
Jika Anda tidak yakin dengan 
pemasangan, hubungi 
profesional. Pemasangan 
harus dilakukan sesuai dengan 
peraturan bangunan lokal dan 
pipa yang berlaku.

KESELAMATAN
Mixer termostatik diatur 
sebelumnya untuk penghenti 
suhu di 38 °C. Karena syarat 
pengoperasian berbeda pada 
setiap sistem supply,  mixer 
perlu disesuaikan dengan 
petunjuk layanan 
dan pemasangan.

Read more in the  
guarantee brochure.

Showers kamar mandi
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3. Seadainya Anda ingin memperbarui shower yang sudah 
ada, Anda dapat memilih untuk mengganti handshower 
atau selang mandi. Seri shower IKEA menawarkan  
berbagai macam handshower yang hadir dengan  
berbagai fungsi semprotan. Anda dapat memilih antara 
1,3 dan 5 kepala fungsi semprot. Handshower dengan 
fungsi semprotan penuh memberikan cakupan yang luas 
dan merata untuk memberi pengalaman mandi yang 
menenangkan. Fungsi semprot mesh meningkatkan 
kekuatan semprotan air yang sempurna untuk membilas 
rambut yang tebal. Fungsi semprotan pijat dengan  
variasi aliran air dari lembut hingga keras untuk pen-
galaman mandi menyegarkan yang dapat menghilankan  
ketegangan. Fungsi semprotan mist menghasilkan tete-
san air yang terasa lembut, halus dan santai. Pada  
handshower 3 fungsi semprot Anda dapat memilih 
antara semprotan penuh atau mesh, atau Anda dapat 
menggabungkan keduanya, sehingga Anda mendapat-
kan yang terbaik dari dua fungsi tersebut. Dengan  
handshower 5 fungsi semprot Anda dapat memilih 
antara semprotan penuh, mist atau pijat, atau pilih 
kombinasi favorit Anda penuh/mist atau penuh/pijat, 
sehingga memberi Anda lebih banyak alternatif untuk 
mandi dengan santai. 

4. Terakhir, jika Anda berencana untuk memperbarui se-
luruh area shower maka Anda dapat memilih salah satu 
set shower termostatik IKEA yang mencakup semua 
fungsi yang Anda butuhkan untuk pengalaman mandi 
yang menyenangkan dan santai. Anda dapat melengkapi 
shower baru Anda dengan keran mixer dan aksesori 
handuk dari seri produk yang sama untuk mendapatkan 
gaya kamar mandi Anda seragam. Seri BROGRUND dan 
VOXNAN menawarkan rangkaian lengkap shower, keran 
mixer dan aksesori kamar mandi yang akan menjadikan 
kamar mandi Anda unik.

1. Berikut ini beberapa langkah praktis untuk membantu 
Anda memilih produk yang tepat untuk pengalaman 
mandi yang luar biasa. Sebelum membeli pertimbang-
kan kebutuhan mandi apa yang Anda butuhkan di kamar 
mandi. Apakah Anda perlu memperbarui set shower 
yang sudah ada? Maka Anda dapat memilih rel riser 
dengan handshower atau kepala shower/shower tangan 
dengan diverter. Semua perangkat shower IKEA kom-
patibel dengan shower mixer dari produsen lain. Seri 
shower hadir dalam 3 seri yang berbeda - VALLAMOSSE, 
BROGRUND dan VOXNAN pilih yang cocok dengan gaya 
dan kamar mandi Anda. 

2. Jika Anda berencana untuk mengganti shower mixer, 
Anda dapat memilih antara shower termostatik dan 
kamar mandi/shower mixer tergantung pada solusi man-
di di kamar mandi. Kamar mandi/shower bekerja dengan 
baik dengan bak mandi maupun dengan dinding kamar 
mandi. VALLAMOSSE, BROGRUND dan VOXNAN meru-
pakan seri shower yang menawarkan berbagai macam 
mixer termostatik yang akan sesuai dengan kebutuhan 
Anda. Semua mixer kami dilengkapi dengan rak terinte-
grasi, tombol pengaman 38°C dan yang paling penting 
semua mixer bar kami dilengkapi dengan teknologi anti-
melepuh dan berkat fitur “cold touch”, mixer kami aman 
untuk disentuh saat digunakan bahkan untuk anggota 
keluarga paling muda sekalipun. 

CARA MEMILIH
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

BROGRUND handshower 3 fungsi semprot. Hand 
shower diameter 90 mm.
Dilapisi krom 103.425.50 Rp195.000

BROGRUND handshower 5 fungsi semprot. Hand 
shower diameter 102 mm. 
Dilapisi krom 903.425.51 Rp245.000

BROGRUND rak shower, 24×11×4 cm. 

Dilapisi krom 703.285.27 Rp299.000

VOXNAN set shower dengan mixer termostatik. 
Head shower diameter 200 mm, hand shower diameter 
90 mm, jarak pusat koneksi 150 mm.
Dilapisi krom 203.426.01 Rp4.495.000

VOXNAN kepala shower/shower tangan dengan 
diverter. Head shower diameter 200 mm, hand 
shower diameter 90 mm.
Dilapisi krom 303.425.92 Rp2.995.000

VOXNAN rel riser dengan alat handshower. Hand 
shower diameter 90 mm, rel tinggi 650 mm.
Dilapisi krom 503.426.14 Rp1.295.000

VOXNAN shower kamar mandi dengan 
termostatik mixer . Jarak pusat koneksi 150 mm.
Dilapisi krom 503.426.09 Rp2.795.000

VOXNAN shower mixer termostatik. Jarak pusat 
koneksi 150 mm.
Dilapisi krom 303.426.05 Rp2.295.000

VOXNAN handshower fungsi semprot tunggal. 
Hand shower diameter 90 mm.
Dilapisi krom 103.425.88 Rp195.000

VALLAMOSSE rel riser dengan alat handshower. 
Hand shower diameter 80 mm, rel tinggi 620 mm.
Dilapisi krom 903.496.61 Rp495.000

VALLAMOSSE shower mixer termostatik. Jarak 
pusat koneksi 150 mm.
Dilapisi krom 903.496.56 Rp1.495.000

VALLAMOSSE handshower fungsi semprot 
tunggal. Hand shower diameter 80 mm.
Dilapisi krom  003.496.51 Rp149.000

BROGRUND set shower dengan mixer 
termostatik. Head shower diameter 200 mm, hand 
shower diameter 90 mm, jarak pusat koneksi 150 mm.
Dilapisi krom 003.425.36 Rp3.995.000

BROGRUND kepala shower/shower tangan 
dengan diverter. Head shower diameter 200 mm, 
hand shower diameter 90 mm.
Dilapisi krom 703.425.47 Rp2.495.000

BROGRUND rel riser dengan handshower. Hand 
shower diameter 90 mm, rel tinggi 650 mm.
Dilapisi krom 703.425.52 Rp995.000

BROGRUND shower kamar mandi dengan 
termostatik mixer .  Jarak pusat koneksi 150 mm.
Dilapisi krom 503.425.53 Rp2.495.000

BROGRUND shower mixer termostatik. Jarak pusat 
koneksi 150 mm.
Dilapisi krom 303.425.49 Rp1.995.000

BROGRUND handshower fungsi semprot tunggal. 
Hand shower diameter 90 mm.
Dilapisi krom 503.425.48 Rp145.000

Semua shower mixer termostatik memiliki garansi 10 tahun dan semua rel riser, shower kepala/tangan serta selang memiliki jaminan 3 tahun.
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VOXNAN handshower 3 fungsi semprot. 
Hand shower diameter 90 mm.
Dilapisi krom 003.425.84 Rp245.000

VOXNAN handshower 5 fungsi semprot. Hand 
shower diameter 102 mm. 
Dilapisi krom 003.425.79 Rp295.000

Semua shower mixer termostatik memiliki garansi 10 tahun dan semua rel riser, shower kepala/tangan serta selang memiliki jaminan 3 tahun.

VOXNAN rak shower, 25×13×6 cm.

Dilapisi krom 503.285.90 Rp399.000

KOLSJÖN selang shower, 1500 mm.

Dilapisi krom 203.425.97 Rp200.000

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

VOXNAN keran mixer tinggi, tinggi 30 cm. 
Kuningan yang dilapisi 
krom

403.430.58 Rp1.795.000

VOXNAN keran mixer, tinggi 18 cm.
Kuningan yang dilapisi 
krom

103.430.88 Rp1.495.000

VOXNAN rel handuk, tinggi 63 cm.

Dilapisi krom 003.286.01 Rp249.000

VOXNAN kenop, 2 pak.

Dilapisi krom 803.285.84 Rp99.900

KERAN MIXER DAN AKSESORI
BROGRUND keran mixer tinggi, tinggi 28 cm.
Kuningan yang dilapisi 
krom

903.430.94 Rp1.295.000

BROGRUND keran mixer, tinggi 17 cm.
Kuningan yang dilapisi 
krom

403.430.82 Rp995.000

BROGRUND rel handuk, tinggi 67 cm.

Baja tahan karat 003.285.35 Rp149.000

BROGRUND kait, 2 pak.

Baja tahan karat 403.285.43 Rp79.900


