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KNOXHULT
PANDUAN PEMBELIAN

Seri kitchen set

PETUNJUK
PERAWATAN
Bersihkan kabinet dengan lap 
yang dibasahi air atau deterjen 
ringan. Keringkan dengan lap 
kering bersih. Lap permukaan 
baja tahan karat setelah dipakai 
dengan menggunakan spons 
dan lap bersih, jika perlu
tambahkan deterjen ringan. 
Selalu lap dengan arah
memanjang.

KESELAMATAN:
Bahan dinding berbeda
memerlukan jenis pengencang
berbeda. Gunakan pelengkap
yang sesuai dengan dinding di
rumah Anda, dijual terpisah.

INFORMASI
TAMBAHAN:
Engsel dapat disesuaikan secara 
vertikal, horizontal, begitu juga 
kedalamannya; memasang pintu 
dengan posisi tepat menjadi 
lebih mudah. Pintu dapat
dipasang di sebelah kiri atau 
kanan. Kaki dapat disesuaikan 
untuk membuat rangka berdiri 
stabil di permukaan yang 
tidak rata. Kabinet dapur lengkap dengan harga terjangkau

Sedang mencari kitchen set sederhana yang berkualitas dengan harga 
terjangkau? Seri kitchen set KNOXHULT terdiri dari enam kabinet 
lengkap dengan pintu, laci dan rak. Semua kabinet dasar dan kabinet 
dinding tahan gores, memiliki permukaan foil dalam dan luar yang 
mudah dibersihkan. Area kerja memiliki kedalaman 61 cm. 
Lengkapi dengan bak cuci, keran mixer dapur, kenop dan gagang.



2

KITCHEN SET LENGKAP
Kitchen set lengkap terdiri dari meja dapur, rak, laci, engsel, bak cuci, water trap dan keran. Lengkapi dengan kenop dan gagang.

Harga total 
Putih 692.024.11 Rp5.890.000
Abu-abu efek kayu 892.025.18 Rp6.240.000
High-gloss/biru-toska 092.025.22 Rp6.590.000

Bagian yang termasuk dalam kombinasi ini
FYNDIG bak cuci, 1 bak, 45×39 cm 1 unit
KNOXHULT kabinet dinding 80×75 cm 1 unit
LAGAN keran 1 unit
KNOXHULT kabinet dasar dengan pintu 120×85 cm 1 unit
KNOXHULT kabinet dasar dengan pintu 80×85 cm 1 unit
LILLVIKEN water trap 1 unit

Harga total 
Putih 692.024.25 Rp6.190.000
Abu-abu efek kayu 692.025.19 Rp6.590.000
High-gloss/biru-toska 892.025.23 Rp6.990.000

Bagian yang termasuk dalam kombinasi ini
FYNDIG bak cuci, 1 bak, 45×39 cm 1 unit
KNOXHULT pintu kabinet dinding 80×75 cm 1 unit
LAGAN keran mixer 1 unit
KNOXHULT kabinet dasar dengan pintu and laci 120 1 unit
KNOXHULT kabinet dasar dengan pintu 80×85 1 unit
LILLVIKEN water trap 1 unit

Ukuran keseluruhan: 204×61×220 cm

Ukuran keseluruhan: 204×61×220 cm
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Kitchen set lengkap terdiri dari meja dapur, rak, laci, engsel, lis bawah, bak cuci, water trap dan keran. Lengkapi dengan kenop dan gagang.

KITCHEN SET LENGKAP

Harga total 
Putih 292.024.27 Rp7.590.000
Abu-abu efek kayu 492.025.20 Rp8.040.000
High-gloss/biru-toska 692.025.24 Rp8.490.000

Bagian yang termasuk dalam kombinasi ini
FYNDIG bak cuci, 1 bak, 45×39 cm 1 unit
KNOXHULT pintu kabinet dinding 120×75 cm 1 unit
LAGAN keran 1 unit
KNOXHULT kabinet dasar dengan pintu 80×85 cm 1 unit
KNOXHULT kabinet dasar dengan pintu 180×85 cm 1 unit
LILLVIKEN water trap 1 unit

Harga total 
Putih 092.024.28 Rp8.640.000
Abu-abu efek kayu 292.025.21 Rp9.190.000
High-gloss/biru-toska 392.025.25 Rp9.740.000

Bagian yang termasuk dalam kombinasi ini
FYNDIG bak cuci, 1 bak, 45×39 cm 1 unit
KNOXHULT kabinet dinding dengan pintu 
120×75 cm

1 unit

LAGAN keran mixer 1 unit
KNOXHULT pintu kabinet dasar dan laci 120 cm 1 unit
KNOXHULT kabinet dasar dengan pintu 
180×85 cm

1 unit

LILLVIKEN water trap 1 unit

Ukuran keseluruhan: 182×143×220 cm

Ukuran keseluruhan: 182×183×220 cm



SEMUA BAGIAN DAN HARGA

Rangka kabinet dapur terbuat dari bahan particleboard 
setebal 16 mm dengan pintu dan bagian depan dari foil 
melamin putih, abu-abu efek kayu, high-gloss/biru-toska. 
Kitchen set putih tersedia dengan meja dapur kayu oak 
laminasi. Kitchen set abu-abu efek kayu dan high-gloss/

biru-toska tersedia dengan meja dapur hitam efek batu. 
Kabinet dilengkapi dengan meja dapur, rak, laci, engsel 
dan lis bawah yang sudah termasuk. Cukup tambahkan bak 
cuci, keran mixer dapur, kenop dan gagang. Dapur Anda 
pun menjadi lengkap. 

KNOXHULT kabinet dasar dengan pintu. 
Anda dapat memasang bak cuci dan memodifikasi
penyimpanan dengan 2 rak yang dapat disesuaikan. 
Rangka dan bagian depan dilapisi dengan foil yang 
membuat permukaan tahan gores sehingga selalu 
bersih. Anda mudah memasang bagian depan pintu 
pada posisi yang tepat karena tinggi, kedalaman dan 
lebar engsel dapat disesuaikan. Tetap berdiri stabil di 
atas permukaan yang tidak rata karena kakinya dapat 
disesuaikan. Daun meja memiliki bagian yang condong 
keluar sebesar 1 cm di tiap sisi. 122×61×85  cm. 
Lebar kabinet 120 cm.
Putih 203.342.53 Rp2.250.000
Abu-abu efek kayu 103.342.58 Rp2.400.000
High-gloss/biru-toska 503.342.61 Rp2.550.000

KNOXHULT kabinet dasar dengan pintu. 
Anda dapat memasang bak cuci dan memodifikasi
penyimpanan dengan 2 rak yang dapat disesuaikan. 
Rangka dan bagian depan dilapisi dengan foil yang 
membuat permukaan tahan gores sehingga selalu 
bersih. Anda mudah memasang bagian depan pintu 
pada posisi yang tepat karena tinggi, kedalaman dan 
lebar engsel dapat disesuaikan. Tetap berdiri stabil di 
atas permukaan yang tidak rata karena kakinya dapat 
disesuaikan. Daun meja memiliki bagian yang condong 
keluar sebesar 1 cm di tiap sisi. Untuk dilengkapi 
dengan kompor dan bak cuci. 182×61×85 cm. 
Lebar kabinet 180 cm.
Putih 003.342.54 Rp3.350.000
Abu-abu efek kayu 903.342.59 Rp3.600.000
High-gloss/biru-toska 303.342.62 Rp3.850.000

KNOXHULT kabinet dasar. Kabinet dengan pintu. 
Rangka dan bagian depan dilapisi dengan foil yang 
membuatnya tahan gores. Anda dapat memasang 
kompor atau bak cuci dan juga memodifikasi 
penyimpanan dengan 2 rak yang dapat disesuaikan. 
Tetap berdiri stabil di atas permukaan yang tidak rata 
karena kakinya dapat disesuaikan. Daun meja memiliki 
bagian yang condong keluar sebesar 1 cm di tiap sisi. 
80×61×85 cm. Lebar kabinet 40 cm.
Putih 403.342.52 Rp1.500.000
Abu-abu efek kayu 703.342.60 Rp1.600.000
High-gloss/biru-toska 103.342.63 Rp1.700.000

KNOXHULT kabinet dasar dengan pintu dan laci. 
Anda dapat memodifikasi penyimpanan dengan 3 rak 
yang dapat disesuaikan dan laci. Rangka dan bagian 
depan dilapisi dengan foil yang membuat
permukaannya tahan gores. Pintu dapat dipasang 
agar membuka dari sebelah kiri atau kanan. 
122×61×85 cm.
Putih 703.342.36 Rp2.550.000
Abu-abu efek kayu 103.342.39 Rp2.750.000
High-gloss/biru-toska 303.342.38 Rp2.950.000

KNOXHULT kabinet dinding dengan pintu. 
Anda dapat memodifikasi penyimpanan dengan rak 
yang dapat disesuaikan. Pintu dilapisi dengan foil yang 
membuat permukaannya tahan gores. 122×31×75 cm.
Putih 903.342.78 Rp1.550.000
Abu-abu efek kayu 703.342.79 Rp1.650.000
High-gloss/biru-toska 303.342.81 Rp1.750.000

KNOXHULT kabinet dinding dengan pintu. 
Anda dapat memodifikasi penyimpanan dengan 2 rak 
yang dapat disesuaikan. Pintu dilapisi dengan foil yang 
membuat permukaannya tahan gores. Pintu dapat 
dipasang agar membuka dari sebelah kiri atau kanan. 
80×31×75 cm.
Putih 403.342.85 Rp950.000
Abu-abu efek kayu 203.342.86 Rp1.050.000
High-gloss/biru-toska 703.342.84 Rp1.150.000

FYNDIG bak cuci. Bak cuci terbuat dari baja tahan 
karat, yaitu bahan higienis, kuat dan tahan lama yang 
mudah dibersihkan. Bahan penyerap suara. Muat den-
gan lebar rangka kabinet min. 50 cm. Untuk dilengkapi 
dengan penyaring/water-trap LILLVIKEN. 45×39 cm.
Baja tahan karat 402.021.24 Rp395.000
LILLVIKEN 303.254.27 Rp300.000

LAGAN keran mixer dapur. 
Tuas tunggal. Tangkai keran putar 360°. T16cm.
Dilapisi krom 001.737.60 Rp495.000

© Inter IKEA Systems B.V. 2016, 2018 


