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Meja fantastis untuk momen fantastis
Makan, mengobrol, main game, atau belajar. Makan malam romantis berdua 
atau pesta bersama seisi keluarga. Sebagian besar momen kehidupan di dalam 
rumah terjadi di sekitar meja makan. Karenanya, kami ingin meja-meja IKEA 
hadir dengan desain terbaik, kualitas terbaik, dan bahan terbaik. Selain itu, 
juga dapat dikombinasikan agar benar-benar memenuhi kebutuhan Anda. 
Singkatnya – meja yang fantastis, baik secara keseluruhan maupun dalam 
setiap detailnya. Sebab Anda perlu punya sebuah meja fantastis untuk semua 
momen kehidupan yang fantastis.

Meja
PANDUAN PEMBELIAN
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SEMUA MEJA DAN HARGA

BILLSTA meja bar, 70 cm. 
Permukaan meja dilapisi dengan melamin, membuatnya 
tahan 
panas dan goresan. Anda dapat mencantolkan tas atau 
jaket di kaitan yang terpasang. Meja juga dapat berdiri 
dengan stabil di lantai yang tidak rata karena kakinya 
dapat disesuaikan. Berkat lubang yang telah dibor pada 
permukaan meja untuk rangka bawahnya, perakitan 
pun menjadi mudah.
Putih/putih 591.287.04 Rp1.699.000

BILLSTA meja bar, 70×60 cm. 
Permukaan meja dilapisi dengan melamin, membuatnya 
tahan 
panas dan goresan. Anda dapat mencantolkan tas atau 
jaket di kaitan yang terpasang. Meja juga dapat berdiri 
dengan stabil di lantai yang tidak rata karena kakinya 
dapat disesuaikan. Berkat lubang yang telah dibor pada 
permukaan meja untuk rangka bawahnya, perakitan 
pun menjadi mudah.
Putih/putih 091.287.06 Rp1.599.000

BILLSTA meja bar, 130×70 cm. 
Permukaan meja dilapisi dengan melamin, membuatnya 
tahan 
panas dan goresan. Anda dapat mencantolkan tas atau 
jaket di kaitan yang terpasang. Meja juga dapat berdiri 
dengan stabil di lantai yang tidak rata karena kakinya 
dapat disesuaikan. Berkat lubang yang telah dibor pada 
permukaan meja untuk rangka bawahnya, perakitan 
pun menjadi mudah.
Putih/putih 991.287.02 Rp2.199.000

BILLSTA meja, 70 cm. 
Permukaan meja dilapisi dengan melamin, membuatnya 
tahan 
panas dan goresan. Meja juga dapat berdiri dengan 
stabil di lantai yang tidak rata karena kakinya dapat 
disesuaikan. Berkat lubang yang telah dibor pada 
permukaan meja untuk rangka bawahnya, perakitan 
pun menjadi mudah. 
Putih/putih 491.287.14 Rp1.599.000

BILLSTA meja, 70×60 cm. 
Permukaan meja dilapisi dengan melamin, membuatnya 
tahan 
panas dan goresan. Meja juga dapat berdiri dengan 
stabil di lantai yang tidak rata karena kakinya dapat 
disesuaikan. Berkat lubang yang telah dibor pada 
permukaan meja untuk rangka bawahnya, perakitan 
pun menjadi mudah.
Putih/putih 991.287.16 Rp1.499.000

BILLSTA meja, 118 cm. Permukaan meja dilapisi 
dengan melamin, membuatnya tahan 
panas dan goresan. Berkat lubang yang telah dibor 
pada permukaan meja untuk rangka bawahnya, 
perakitan pun menjadi mudah. Meja juga dapat berdiri 
dengan stabil di lantai yang tidak rata karena kakinya 
dapat disesuaikan. 
Putih/putih 291.287.10 Rp3.199.000

BILLSTA meja, 130×70 cm. Permukaan meja dilapisi 
dengan melamin, membuatnya tahan 
panas dan goresan. Meja juga dapat berdiri dengan 
stabil di lantai yang tidak rata karena kakinya dapat 
disesuaikan. Berkat lubang yang telah dibor pada 
permukaan meja untuk rangka bawahnya, perakitan 
pun menjadi mudah. 
Putih/putih 891.287.12 Rp1.999.000

BILLSTA meja dengan 2 permukaan. 130×70 cm. 
Permukaan meja dilapisi dengan melamin, membuatnya 
tahan 
panas dan goresan serta mudah dibersihkan. Meja 
juga dapat berdiri dengan stabil di lantai yang tidak 
rata karena kakinya dapat disesuaikan. Berkat lubang 
yang telah dibor pada permukaan meja untuk rangka 
bawahnya, perakitan pun menjadi mudah.
Putih/putih 791.287.17 Rp2.398.000

BJURSTA meja berekstensi, 140/180/220×84 cm. 
Meja makan dengan 2 daun meja ekstensi untuk 4-6 
orang; menjadikan ukuran mejanya dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan. Saat tidak digunakan, daun meja 
tambahannya dapat dengan mudah disimpan di bawah 
permukaan meja.

Cokelat-hitam 403.658.04 Rp3.999.000

BJURSTA meja tempel dinding dengan daun meja 
lipat, 90×50 cm. Dapat dilipat menjadi rak praktis 
untuk barang-barang
kecil. Dapat dilipat rata; hemat tempat saat tidak 
digunakan.

Cokelat-hitam  502.175.25 Rp999.000

EKEDALEN meja berekstensi, 80/120×70 cm.
Kayu birch 803.408.40 Rp2.999.000
Cokelat gelap 903.408.25 Rp2.999.000
Kayu ek 203.408.38 Rp2.999.000
Putih 503.408.27 Rp2.999.000

EKEDALEN meja berekstensi, 120/180×80 cm.
Kayu birch 403.408.23  Rp3.999.000
Cokelat gelap 903.408.06 Rp3.999.000
Kayu ek 503.408.13 Rp3.999.000
Putih 503.408.08 Rp3.999.000

GAMLARED meja makan, 85 cm. 
Meja bundar dengan tepian halus, memberikan 
kesan santai dalam ruangan. 2-4 kursi.

Warna antik cerah
/hitam 603.734.93 Rp1.999.000

GAMLEBY meja lipat, 67/134/201×78 cm. 
Ukuran dapat disesuaikan dengan cepat dan mudah 
menurut kebutuhan Anda. Dapat dipanjangkan dari 
kapasitas 2 orang menjadi 6 orang. Kayu pinus solid 
adalah bahan alami yang makin indah dan makin unik 
seiring berjalannya waktu.
Warna antik cerah
/abu-abu 703.654.83 Rp4.999.000

GLIVARP meja berekstensi, 125/188×85 cm. 
Permukaannya yang terbuat dari kaca dapat dilewati 
cahaya, sehingga meja terasa rapi dan menyatu bahkan 
di ruangan sempit sekalipun. Permukaan mejanya yang 
terbuat dari kaca antigores tahan noda dan mudah 
dibersihkan. Meja ini mudah ditarik sendirian dan 
disesuaikan untuk 4-6 orang, tergantung kebutuhan. 

Transparan/pelat krom 103.347.05 Rp6.999.000

Meja fantastis untuk momen fantastis

Makan, mengobrol, main game, atau belajar. Makan 
malam romantis berdua atau pesta bersama seisi 
keluarga. Sebagian besar momen kehidupan di dalam 
rumah terjadi di sekitar meja makan. Karenanya, kami 
ingin meja-meja IKEA hadir dengan desain terbaik, 

kualitas terbaik, dan bahan terbaik. Selain itu, juga 
dapat dikombinasikan agar benar-benar memenuhi 
kebutuhan Anda. 
Singkatnya – meja yang fantastis, baik secara 
keseluruhan maupun dalam setiap detailnya. Sebab 
Anda perlu punya sebuah meja fantastis untuk semua 
momen kehidupan yang fantastis.
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SEMUA MEJA DAN HARGA

IKEA PS 2012 meja dengan daun meja lipat, 
74/106/138×80 cm. Permukaan meja terbuat dari 
bahan bambu yang sangat kuat. Bentuknya kecil dan 
rapi sehingga mudah diposisikan bahkan di ruangan 
sempit sekalipun. Mudah untuk ditarik sendirian 
sehingga muat untuk 2-4 orang.
Bambu/putih 002.068.07 Rp3.999.000

IKEA PS 2014 meja, 120×75 cm. Kayu pinus solid; 
bahan alami yang makin indah seiring waktu. Laci 
mudah diakses di bawah permukaan meja untuk 
menyimpan peralatan makan, serbet, atau alas makan 
di dekat meja. 
Kayu pinus 002.468.46 Rp4.999.000

INGATORP meja dengan daun meja lipat, 
59/88/117×78 cm. 
Meja dengan daun meja lipat untuk 2-4 orang; 
membuatnya mudah disesuaikan dengan kebutuhan.
Hitam-cokelat 603.655.20 Rp2.999.000
Putih 403.655.21 Rp2.999.000

INGATORP meja berekstensi, 110/155 cm. 
Permukaannya mudah dibersihkan karena dipernis 
bening. Meja makan berekstensi dengan 1 daun 
meja tambahan untuk 4-6 orang; menjadikan ukuran 
mejanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 
Hitam 203.655.22 Rp7.999.000
Putih 003.655.23 Rp7.999.000

INGATORP meja berekstensi, 155/215×87 cm. Meja 
makan berekstensi dengan 1 daun meja tambahan 
untuk 4-6 orang; menjadikan ukuran mejanya dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan. Kaki meja mengikuti 
panjang meja dan menciptakan ruang ekstra untuk 
kursi di sekeliling meja. Dalam posisi dipanjangkan, 
permukaan meja tidak menggantung sehingga kepala 
anak-anak tidak mungkin membenturnya. Tidak ada 
sambungan saat meja tidak dipanjangkan karena daun 
mejanya diletakkan di ujung meja. Permukaannya 
mudah dibersihkan karena dipernis bening. Daun meja 
tambahan mudah disimpan dan dijangkau di bawah 
permukaan meja.
Hitam 803.655.24 Rp5.999.000
Putih 503.655.25 Rp5.999.000

INGO meja, 120×75 cm. Kayu pinus solid; bahan 
alami yang makin indah seiring waktu.
Kayu pinus 601.617.97 Rp1.999.000

LERHAMN meja, 118×74 cm. Kayu pinus solid adalah 
bahan alami yang makin indah dan makin unik seiring 
berjalannya waktu. Permukaannya mudah dibersihkan 
karena dipernis bening.
Hitam-cokelat 703.656.33 Rp1.899.000
Warna antik cerah 
/putih 503.657.14 Rp1.899.000

LERHAMN meja, 74×74 cm. Kayu pinus solid adalah 
bahan alami yang makin indah dan makin unik seiring 
berjalannya waktu. Permukaannya mudah dibersihkan 
karena dipernis bening. 
Hitam-cokelat 203.657.15 Rp1.499.000
Warna antik cerah 
/putih 003.657.16 Rp1.499.000

LISABO meja, 140×78 cm. Mudah dirakit karena 
setiap kaki hanya punya satu dudukan. Kayu adalah 
bahan alami, dan variasi pada permukaan dan kaki 
mejanya membuat setiap meja tampil unik. Variasi 
serat kayunya tampak jelas; memberikan kesan hangat 
dan alami. Kaki meja dari kayu solid, 
bahan alami yang tahan lama.
Kayu lapis ash 803.657.17 Rp3.999.000
Hitam 303.824.51 Rp3.999.000

MELLTORP meja, 125×75 cm. Bahan melamin pada 
permukaan meja menjadikannya tahan lembap, tahan 
noda, dan mudah dibersihkan.

Putih 892.463.72 Rp799.000

MELLTORP meja, 75×75 cm. Bahan melamin pada 
permukaan meja menjadikannya tahan lembap, tahan 
noda, dan mudah dibersihkan.
Putih 792.463.77 Rp599.000

MÖRBYLÅNGA meja, kayu lapis ek/cokelat. Meja 
dengan permukaan dari bahan kayu solid tahan lama 
yang dapat diampelas dan dihaluskan jika perlu. 
Pilihan ramah lingkungan yang baik karena metode 
penggunaan kayu solid pada papan partikel sebagai 
lapisan atasnya membuatnya hemat sumber daya. 
Meja memiliki desain papan utuh yang menghadirkan 
tampilan papan autentik dengan kesan kayu asli. 
Tampilan papannya diperkuat dengan desain di setiap 
tepinya. Setiap meja tampil unik dengan pola serat 
kayu beragam dan rona warna alami yang menjadi daya 
tarik kayu.

140×85 cm 703.862.49 Rp9.999.000

NORBERG meja tempel dinding dengan daun meja 
lipat 74×60 cm. Dapat dilipat menjadi rak praktis 
untuk barang-barang kecil. Anda dapat menghemat 
tempat saat meja tidak digunakan karena meja 
ini dapat dilipat. Permukaan meja dilapisi melamin 
sehingga tahan lama dan mudah dibersihkan.
Putih 903.657.93 Rp799.000

NORBO meja tempel dinding dengan daun meja 
lipat 79×59 cm. Anda dapat menghemat tempat saat 
meja tidak digunakan karena meja ini dapat dilipat. 
Kayu solid adalah bahan alami yang tahan lama.
Kayu birch 001.620.97 Rp699.000

NORDEN meja berekstensi, 155/210×90 cm. Meja 
makan berekstensi dengan 1 daun meja tambahan 
untuk 4-6 orang; menjadikan ukuran mejanya dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan. Daun meja tambahan 
mudah disimpan dan dijangkau di bawah permukaan 
meja. Kayu solid adalah bahan alami yang tahan lama. 
Fungsi pengunci tersembunyi mencegah celah antara 
permukaan meja dan daun meja, dan membuat daun 
meja lebih stabil. 
Kayu birch 802.564.07 Rp6.999.000

NORDEN meja lipat, 26/89/152×80 cm. Anda dapat 
menyimpan peralatan makan, serbet, dan lilin dalam 6 
laci di bawah permukaan meja. Meja dengan daun meja 
lipat untuk 2-4 orang; menjadikan ukuran mejanya 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kayu solid adalah 
bahan alami yang tahan lama. 
Kayu birch 703.657.94 Rp3.999.000
Putih 403.657.95 Rp3.999.000

NORRÅKER meja bar, 74×74 cm. Awet dan tahan 
lama; memenuhi kriteria perabot untuk penggunaan 
publik. Setiap meja tampil unik dengan pola serat kayu 
beragam dan rona warna alami yang menjadi daya 
tarik kayu. Sudutnya yang tanpa siku mengurangi risiko 
kepala anak terbentur. 

Kayu birch putih 803.624.79 Rp2.999.000

Hitam 903.390.49 Rp2.999.000



NORRÅKER meja 74×74 cm. Awet dan tahan lama; 
memenuhi kriteria perabot untuk penggunaan publik. 
Setiap meja tampil unik dengan pola serat kayu 
beragam dan rona warna alami yang menjadi daya 
tarik kayu. Sudutnya yang tanpa siku mengurangi risiko 
kepala anak terbentur.
Kayu birch putih 503.624.66 Rp2.499.000

NORRÅKER meja, 125×74 cm. Awet dan tahan 
lama; memenuhi kriteria perabot untuk penggunaan 
publik. Setiap meja tampil unik dengan pola serat kayu 
beragam dan rona warna alami yang menjadi daya 
tarik kayu. Sudutnya yang tanpa siku mengurangi risiko 
kepala anak terbentur.

Kayu birch putih 703.624.65 Rp3.499.000

NORRÅKER meja, 220×85 cm.  Awet dan tahan 
lama; memenuhi kriteria perabot untuk penggunaan 
publik. Setiap meja tampil unik dengan pola serat kayu 
beragam dan rona warna alami yang menjadi daya 
tarik kayu. Sudutnya yang tanpa siku mengurangi risiko 
kepala anak terbentur.

Kayu birch putih 602.908.17 Rp4.999.000

OPPEBY/BACKARYD meja 185×90 cm. 
Permukaannya mudah dibersihkan karena dipernis 
bening. 
Permukaan meja memiliki lubang yang telah dibor 
untuk rangka bawahnya sehingga perakitan pun 
menjadi mudah.
Putih/putih mengilap 990.403.37 Rp3.799.000

OPPEBY/VÄSTANÅ meja 185×90 cm. Permukaannya 
mudah dibersihkan karena dipernis bening. Permukaan 
meja memiliki lubang yang telah dibor untuk rangka 
bawahnya sehingga perakitan pun menjadi mudah.

Cokelat gelap 
/putih mengilap 890.403.66 Rp5.999.000

ÖVRARYD/BACKARYD meja 150x78 cm. 
Permukaan meja terbuat dari bahan bambu yang 
sangat kuat. Permukaan meja memiliki lubang yang 
telah dibor untuk rangka bawahnya sehingga perakitan 
pun menjadi mudah.
Putih/bambu 591.407.01 Rp2.599.000

ÖVRARYD/GREBBESTAD meja 150×78 cm. 
Permukaan meja terbuat dari bahan bambu yang 
sangat kuat. Permukaan meja memiliki lubang yang 
telah dibor untuk rangka bawahnya sehingga perakitan 
pun menjadi mudah.
Hitam/bambu    391.671.74 Rp3.799.000

RYDEBÄCK/BACKARYD meja 150×78 cm. 
Bagian atas meja dibuat dari konstruksi ringan yang 
membutuhkan lebih sedikit bahan dibandingkan kayu 
solid dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. 
Permukaan meja memiliki lubang yang telah dibor 
untuk rangka bawahnya sehingga perakitan pun 
menjadi mudah. Permukaannya mudah dibersihkan 
karena dipernis bening.
Oranye/oranye 890.402.91 Rp1.999.000
Putih/putih 490.403.54 Rp1.999.000

RYGGESTAD/GREBBESTAD meja 170×78 cm. 
Kayunya memberikan kesan alami dan hidup karena 
mata kayu dan guratan-guratan lainnya tetap ada di 
permukaannya. Permukaan meja memiliki lubang yang 
telah dibor untuk rangka bawahnya sehingga perakitan 
pun menjadi mudah.
Hitam/hitam 190.403.41 Rp3.999.000

SKOGSTA meja makan, 235×100 cm. Setiap meja 
tampil unik dengan pola serat kayu beragam dan rona 
warna alami yang menjadi daya tarik kayu. Kayu solid 
adalah bahan alami tahan lama yang dapat diampelas 
dan dihaluskan jika perlu.
Akasia 903.827.16 Rp8.999.000

SEMUA MEJA DAN HARGA

SLÄHULT/BACKARYD meja 185×90 cm. 
Bahan melamin pada permukaan meja menjadikannya 
tahan lembap, tahan noda, dan mudah dibersihkan. 
Permukaan meja memiliki lubang yang telah dibor 
untuk rangka bawahnya sehingga perakitan pun 
menjadi mudah.
Putih 591.406.97 Rp2.799.000

SLÄHULT/DALSHULT meja 185×90 cm. 
Bahan melamin pada permukaan meja menjadikannya 
tahan lembap, tahan noda, dan mudah dibersihkan. 
Permukaan meja memiliki lubang yang telah dibor 
untuk rangka bawahnya sehingga perakitan pun 
menjadi mudah.

Kayu birch/putih 790.403.43 Rp3.799.000

STORNÄS meja berekstensi, 147/204×95 cm. Meja 
makan berekstensi dengan 1 daun meja tambahan 
untuk 4-6 orang; menjadikan ukuran mejanya dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan. Daun meja ekstensi 
dapat dengan mudah disimpan di bawah permukaan 
meja.
Cokelat-hitam 203.634.34 Rp8.999.000
Warna antik 403.634.28 Rp8.999.000

STORNÄS meja berekstensi, 201/247/293×105 cm. 
Ukuran dapat disesuaikan dengan cepat dan mudah 
menurut kebutuhan Anda. Dengan 2 daun meja 
ekstensi yang dapat dengan mudah disimpan di bawah 
permukaan meja, Anda dapat memanjangkan meja 
agar muat untuk 6-8 orang. Kayu pinus solid; bahan 
alami yang makin indah seiring waktu.
Warna antik 903.634.35 Rp9.999.000

TINGBY meja, 180×90 cm. Permukaan meja dibuat 
dari konstruksi ringan yang membutuhkan lebih 
sedikit bahan dibandingkan kayu solid dan mengurangi 
dampak terhadap lingkungan.
Putih 203.489.24 Rp3.799.000

TORSBY meja, 135×85 cm. Permukaan meja terbuat 
dari kaca antigores sehingga mudah dibersihkan dan 
lebih awet dibandingkan kaca biasa.

Pelat krom/kaca putih 798.929.36 Rp2.999.000

Pelat krom 
/putih mengilap 199.318.46 Rp3.999.000

TÄRENDÖ meja, 110×67 cm. Bahan melamin pada 
permukaan meja menjadikannya tahan lembap, tahan 
noda, dan mudah dibersihkan.
Hitam 492.463.69 Rp599.000

VANGSTA meja berekstensi, putih. Desainnya yang 
cerdas menjadikan permukaan meja ini tampak tanpa 
sambungan jika Anda tidak sedang memanjangkannya. 
Kaki meja selalu melekat ke setiap sudut meja bahkan 
saat meja dipanjangkan, sehingga lebih banyak ruang 
di bawah meja untuk kursi. Dapat dipanjangkan dengan 
mudah sendirian saja.
80/120×70 cm 403.751.29 Rp1.499.000
120/180×80 cm 303.615.66 Rp1.999.000

VÄSTANBY/VÄSTANÅ meja 170×78 cm. 
Permukaannya mudah dibersihkan karena dipernis 
bening. Permukaan meja memiliki lubang yang telah 
dibor untuk rangka bawahnya sehingga perakitan pun 
menjadi mudah.
Cokelat gelap/cokelat 
gelap 192.512.44 Rp5.999.000
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