
Semua produk (yang tertera di sini) mungkin saja tidak tersedia di toko. Silakan hubungi staff 
kami atau kunjungi www.IKEA.co.id untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi produk yang 
lebih rinci, tersedia di label harga atau internet. Semua unit memerlukan perakitan.

Saatnya untuk tempat tidur baru?
Anak-anak selalu bergerak, belajar hal-hal baru, bereksperimen, dan bermain. 
Itu sebabnya mereka membutuhkan tempat yang aman di mana mereka dapat 
beristirahat dan tidur sementara mereka memproses semua aktivitas dari hari 
yang aktif. Pada usia ini, mereka sudah tidak memakai ranjang bayi lagi, dan 
tempat tidur untuk orang dewasa tampaknya terlalu besar. Ini adalah saat yang 
tepat untuk tempat tidur anak. Ukuran pas untuk merasa terlindungi, nyaman dan 
aman.

PANDUAN PEMBELIAN

Tempat tidur anak usia 3+
Tempat tidur, kasur dan aksesori
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KASUR

CARA MEMILIH KASUR

Seperti kasur IKEA untuk orang dewasa, kasur anak-anak 
juga memiliki ventilasi agar udara dapat mengalir dengan 
baik untuk mencegah pembentukan embun dan jamur. 
Sebagian besar sarung luar kasur kami dapat dicuci.

Kasur anak-anak IKEA hadir dalam berbagai pilihan keny-
amanan yang berbeda. Kasur harus cukup kuat untuk ke-
butuhan tubuh yang masih tumbuh, tapi tetap lembut dan 
nyaman. Semua kasur kami terbuat dari bahan yang aman 
dan tahan lama. Bebas dari bahan kimia berbahaya dan 
berventilasi baik, kasur ini menyediakan lingkungan tidur 
yang sehat dan nyaman untuk anak Anda.

1. Kasur busa atau pegas? 
Kami menawarkan berbagai kasur yang berbeda. Persempit 
pilihan lalu putuskan apakah Anda menginginkan kasur 
busa atau pegas untuk anak Anda. 

2. Biaya Anda
Kami memiliki kasur yang sesuai dengan semua biaya 
dari dasar kasur hingga kasur yang dibuat dengan bahan 
berkualitas tinggi. Tapi Anda dapat yakin bahwa semuanya 
dirancang dengan keamanan anak Anda dan tidur yang 
sehat sebagai prioritas utama. Kami selalu mengutamakan 
keamanan anak-anak.

3. Ketahui kebutuhan anak Anda
Ukuran: Apakah Anda membeli kasur untuk tempat tidur 
yang dapat diperpanjang atau tempat tidur junior? Karena 
tempat tidur yang dapat diperpanjang “tumbuh” dengan 
anak dalam tiga langkah, kasur terdiri dari tiga bagian: 
Cukup tambahkan bagian ketika Anda memperpanjang 
tempat tidur.
Waktu: Menurut Anda berapa lama anak Anda akan meng-
gunakan kasur tersebut? Jika Anda ingin menggunakan 
kasur yang sama dari tahun-tahun awal hingga masa 
kanak-kanak, kasur yang lebih tebal dan lebih tahan lama 
akan memberikan dukungan yang lebih baik saat anak 
Anda tumbuh.

4. Pilih kasur Anda
Pada halaman-halaman berikut, Anda akan menemukan 
semua kasur anak yang kami tawarkan, bersama dengan 
fakta-fakta rinci untuk masing-masing kasur.

Aliran udara: Semua kasur anak mempromosikan aliran 
udara yang baik, berkat pilihan bahan dan konstruksi yang 
dipertimbangkan secara hati-hati.

Untuk menemukan kasur yang tepat untuk anak Anda, berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
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CARA PERAWATAN

Sarung
Semua kasur kami memiliki sarung yang mudah dibersih-
kan dan segar untuk waktu yang lama dengan perawatan 
yang mudah.

Kasur
Jemur kasur secara teratur agar tetap segar.

Jangan dicuci Cuci mesin dengan 
suhu normal 40°C

Cuci mesin dengan 
suhu hangat 60°C

Jangan beri cairan 
pemutih

Jangan keringkan 
dengan mesin

Keringkan pada permukaan 
datar

Jangan diseterika Seterika, 
suhu rendah

Seterika,
suhu sedang

Jangan cuci kering
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TEMPAT TIDUR YANG DAPAT DIPERPANJANG

Tempat tidur yang tumbuh. Panjangnya disesuaikan 
saat anak tumbuh lebih tinggi. Di IKEA, kami mengatakan 
tempat tidur ini “tumbuh bersama anak”, mis., lebar tetap 
sama, tapi panjangnya dapat disesuaikan. Untuk anak 
kecil, tempat tidur kecil yang nyaman terasa nyaman 

setelah lulus dari tempat tidur bayi. Dan karena tempat 
tidur yang dapat diperpanjang seperti memiliki tiga ukuran 
dalam satu, menjadikannya pilihan lingkungan yang baik 
juga.

SUNDVIK tempat tidur yang dapat diperpanjang 
80×200 cm. Tempat tidur dapat diperpanjang dari 
80 × 135 cm menjadi 80 × 170 cm dan 80 × 200 cm, 
hanya dengan menarik keluar saat anak Anda tumbuh. 
Dasar tempat tidur berpalang LURÖY sudah termasuk 
dalam harga, tapi dikemas terpisah.

Putih 392.403.39 Rp3.399.000
Cokelat-abu-abu 692.403.33 Rp3.399.000

BUSUNGE tempat tidur yang dapat diperpanjang 
80×200 cm. Tempat tidur dapat diperpanjang dari 
80 × 135 cm menjadi 80 × 170 cm dan 80 × 200 cm, 
hanya dengan menarik keluar saat anak Anda tumbuh. 
Palang kayu solid yang memberi dukungan postur yang 
kuat disertakan.

Putih 503.513.40 Rp3.999.000
Merah muda terang 703.513.39 Rp3.999.000

MINNEN tempat tidur yang dapat diperpanjang 
80×200 cm. Tempat tidur dapat diperpanjang dari 
80 × 135 cm menjadi 80 × 170 cm dan 80 × 200 cm, 
hanya dengan menarik keluar saat anak Anda tumbuh. 
Dasar tempat tidur berpalang LURÖY sudah termasuk 
dalam harga, tapi dikemas terpisah.

Putih 391.246.17 Rp2.399.000
Hitam 191.246.23 Rp2.399.000

Cocok untuk anak usia 3 tahun ke atas

TEMPAT TIDUR YANG DAPAT DIPANJANGKAN – 
PRODUK PELENGKAP

LÖVA kanopi tempat tidur. Dapat dipasang di 
dinding di atas tempat tidur, kursi, dll. Menghalau 
cahaya dan menciptakan suasana tenang tanpa 
meggelapkan ruangan. Sebagai tindakan pencegahan 
keamanan, kanopi tempat tidur telah perekat velcro 
yang dapat terbuka dengan mudah.

Hijau 703.384.04 Rp199.000

SUFLETT tenda tempat tidur. Dimensioned to fit 70, 
80 and 90 cm wide beds. Do not use in cot.

Hijau 603.324.74 Rp300.000

Merah muda 603.324.69 Rp300.000

HIMMELSK kanopi tempat tidur.

Putih 003.196.30 Rp299.000

FLYTTBAR kotak penyimpanan tempat tidur.

Abu-abu tua 203.288.41 Rp199.000
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Instruksi perawatan

    
PLUTTEN kasur busa untuk tempat tidur yang dapat diperpanjang.  
Sederhana dan aman. Kasur yang dapat dibalik ini terbuat dari busa setebal 7 
cm dan memiliki permukaan yang lembut dan halus di kedua sisinya. Sarung 
dapat dengan mudah dibersihkan, dan kami menggulungnya sehingga Anda 
mudah untuk membawanya pulang.
80×200 cm 203.504.03 Rp799.000
 

Instruksi perawatan
Sarung:

     
VIMSIG kasur busa untuk tempat tidur yang dapat diperpanjang. 
Lembut dan berventilasi baik dengan dukungan yang baik. Kasur setinggi 10 
cm ini memiliki dua permukaan berbeda - satu sisi berbentuk telur dengan 
kenyamanan sedang dan satu sisi halus yang lebih kencang. Tekstur busa 
membuat kasur nyaman dan berventilasi baik, yang memberikan dukungan 
yang baik dan lingkungan tidur yang nyaman untuk anak Anda. Sarung dapat 
dilepaskan dan dicuci dengan mesin pada suhu 40°C.
80×200 cm 203.485.75 Rp1.299.000

Instruksi perawatan
Sarung:

     
INNERLIG kasur pegas untuk tempat tidur yang dapat diperpanjang. 
Pegas fleksibel dan busa yang lembut. Bagian yang lebih panjang dari kasur 
tiga potong ini, setebal 12 cm terdiri dari pegas fleksibel yang dilapisi busa 
lembut. Konstruksinya dapat membuat kasur mempertahankan bentuknya 
lebih panjang, memungkinkan udara bersirkulasi dan memberikan dukungan 
yang nyaman untuk anak Anda. Dua bagian pendek terdiri dari busa penurun 
tekanan. Sarung dapat dilepaskan dan mesin dicuci pada suhu 60°C.
80×200 cm 003.485.95 Rp1.799.000

Instruksi perawatan
Sarung:

     
NATTSMYG. Fleksibel dan praktis. NATTSMYG adalah kasur setebal 9 cm 
yang diisi dengan pelepas tekanan, elastis, busa ketahanan tinggi yang 
mengikuti tubuh anak Anda dan memberikan dukungan yang nyaman. Bagian 
yang panjang mudah dibawa dan ditempelkan karena ada pegangan di salah 
satu sisi panjang. Pada bagian ekstensi terdapat perekat velcro praktis yang 
menahan saat membuat tempat tidur. Sebagai bonus, sarung dari ketiga 
bagian kasur dapat dicuci dengan mesin pada suhu 60°C.
80×200 cm 103.485.85 Rp2.299.000

Instruksi perawatan
Sarung:

     
Tas penyimpanan:

    
ÖMSINT. Mengikuti tubuh dengan sempurna. Kasur setebal 12 cm ini memi-
liki kantong pegas terpisah yang dibungkus dengan lapisan busa lembut yang 
berlimpah. Karena pegas bekerja secara mandiri, mereka mengikuti tubuh 
anak Anda dan memberikan dukungan di tempat yang tepat. Anda dapat 
melihat dan merasakan perawatan dalam setiap detail, mulai dari konstruksi 
berventilasi baik hingga kain yang tahan lama dan detail jahitan. Kasur ini 
juga memiliki tas penyimpanan untuk bagian-bagian ekstensi. Sarung kasur 
bisa dicuci dengan mesin pada suhu 60°C.
80×200 cm 103.485.90 Rp2.799.000

Satu kasur - tiga bagian. Kasur yang dapat dibalik ini 
tumbuh bersama anak Anda, seperti halnya di tempat tidur 
yang dapat diperpanjang. Setiap kasur terdiri dari tiga ba-

gian, satu panjang dan dua pendek. Bagian-bagian pendek 
dengan mudah ditambahkan ke kaki tempat tidur saat anak 
Anda tumbuh.

KASUR TEMPAT TIDUR YANG DAPAT 
DIPANJANGKAN   
Cocok untuk anak usia 3 tahun ke atas
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TEMPAT TIDUR JUNIOR

Junior beds have rounded edges and narrow gaps between 
bars so children can’t get caught. Like all Children’s IKEA 

beds, the bed base is ventilated and there are no small 
parts that can come loose. 

KRITTER rangka tempat tidur dengan rel pena-
han 70×160 cm. Kayu solid, bahan alami yang tahan 
pakai. Pagar pembatas mencegah anak Anda jatuh 
dari tempat tidur. Dasar tempat tidur berpalang LURÖY 
sudah termasuk dalam harga, tapi dikemas terpisah.

Putih 392.403.44 Rp1.699.000

SNIGLAR rangka tempat tidur dengan pagar 
pembatas 70×160 cm. Kayu solid, bahan alami yang 
tahan pakai. Pagar pembatas mencegah anak Anda 
jatuh dari tempat tidur. Dasar tempat tidur berpalang 
SULTAN LADE sudah termasuk dalam harga, tapi 
dikemas terpisah.

Kayu Beech 892.403.46 Rp1.199.000

KASUR UNTUK TEMPAT TIDUR JUNIOR 

TEMPAT TIDUR JUNIOR – PRODUK PELENGKAP

LÖVA kanopi tempat tidur. Dapat dipasang di 
dinding di atas tempat tidur, kursi berlengan, dll. 
Menghalau cahaya dan menciptakan suasana tenang 
tanpa meggelapkan ruangan. Sebagai tindakan 
pencegahan keamanan, kanopi tempat tidur telah 
perekat velcro yang dapat terbuka dengan mudah.

Hijau 703.384.04 Rp199.000

SUFLETT tenda tempat tidur.  Ukuran sesuai dengan 
lebar tempat tidur 70, 80, dan 90 cm. Jangan gunakan 
di ranjang bayi.

Hijau 603.324.74 Rp300.000

Merah muda 603.324.69 Rp300.000

HIMMELSK kanopi tempat tidur.

Putih 003.196.30 Rp299.000

FLYTTBAR kotak penyimpanan tempat tidur.

Abu-abu tua 203.288.41 Rp199.000

Instruksi perawatan
Sarung:

     
UNDERLIG Kasur setinggi 10 cm ini memiliki dua permukaan berbeda - satu 
sisi berbentuk telur dengan kenyamanan sedang dan satu sisi halus yang 
lebih kencang. Tekstur busa membuat kasur nyaman dan berventilasi baik, 
yang memberikan dukungan yang baik dan lingkungan tidur yang nyaman 
untuk anak Anda. Sarung dapat dilepaskan dan dicuci dengan mesin pada 
suhu 40°C. Kasurnya dikemas dalam gulungan sehingga mudah bagi Anda 
untuk membawanya pulang.
70×160 cm 903.485.53 Rp999.000

Cocok untuk anak usia 3 tahun ke atas

Cocok untuk anak usia 3 tahun ke atas
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KURA TEMPAT TIDUR YANG DAPAT DIBALIK

Biarkan anak yang lebih tua tidur terbalik! Tempat tidur 
KURA yang rendah sangat ideal untuk anak-anak, tapi 
juga “menumbuhkan” mereka. Balikkan dan Anda memiliki 
tempat tidur yang tinggi dengan ruang untuk tempat duduk 
yang nyaman dengan bantal di bawah. Tempat tidur ini 

menghemat tempat dan juga tumbuh bersama anak: Saat 
anak semakin tua dan memiliki lebih banyak harta dan 
aktivitas, ruang di bawahnya memberi ruang bagi mereka.

KURA tenda tempat tidur dengan tirai. Sebuah 
kanopi tempat tidur memberi privasi dan menciptakan 
perasaan ruang-di-kamar. Catatan! Hanya bekerja 
dengan KURA tempat tidur yang bisa dibalik.

Brown 303.938.31 Rp900.000

KURA tenda tempat tidur dengan tirai. Sebuah 
kanopi tempat tidur memberi privasi dan menciptakan 
perasaan ruang-di-kamar. Catatan! Hanya bekerja 
dengan KURA tempat tidur yang bisa dibalik.
Abu-abu/Putih 703.324.59 Rp900.000

STICKAT bed pocket 39×30 cm. Solusi penyimpanan 
cerdas yang dapat Anda gantungkan di tempat tidur 
anak.
Hijau 202.962.94 Rp69.900
Merah muda 702.962.96 Rp69.900
Hitam 603.783.39 Rp69.900

KURA tempat tidur yang dapat dibalik 90×200 cm.  
Ubah tempat tidur dengan cepat dari tempat tidur 
rendah ke tempat tidur yang tinggi dengan membalik-
kannya. Dasar tempat tidur berpalang disertakan.
Putih/Kayu pinus 402.538.11 Rp4.999.000

KURA tenda tempat tidur. Memanfaatkan tempat 
tidur baik dalam posisi rendah maupun tinggi. Sebuah 
kanopi tempat tidur memberi privasi dan menciptakan 
perasaan ruang-di-kamar. Catatan! Hanya bekerja 
dengan KURA tempat tidur yang bisa dibalik.
Toska 002.966.00 Rp500.000
Merah muda 903.112.29 Rp500.000

Cocok untuk anak usia 3-6 tahun dengan kasur di bagian bawah
Cocok untuk anak usia 6 tahun ke atas dengan kasur di atas, bergaya tempat tidur tinggi

Instruksi perawatan
Sarung:

    
MOSHULT kasur busa. Putih. Dapatkan dukungan dan kenyamanan menye-
luruh dengan busa kasur yang tangguh. Ukuran 90x200 untuk anak-anak. 
Kasur ini memiliki ritsleting tanpa mekanisme tarik, yang menghilangkan 
bagian-bagian kecil dan mencegah anak-anak membukanya. Mudah dibersi-
hkan karena Anda bisa mencuci sarung dengan mesin. Mudah dibawa pulang 
karena kasur dikemas dalam gulungan. Ketebalan: 10 cm.

90×200 cm 102.723.40 Rp1.299.000

Instruksi perawatan
Sarung:

    
MALFORS kasur busa. Putih. Dapatkan dukungan dan kenyamanan menye-
luruh dengan busa kasur yang tangguh. Ukuran 90x200 untuk anak-anak. 
Kasur ini memiliki ritsleting tanpa mekanisme tarik, yang menghilangkan 
bagian-bagian kecil dan mencegah anak-anak membukanya. Mudah dibersi-
hkan karena Anda bisa mencuci sarung dengan mesin. Mudah dibawa pulang 
karena kasur dikemas dalam gulungan. Ketebalan: 12 cm.

90×200 cm 002.723.12 Rp1.999.000

KASUR UNTUK KURA TEMPAT TIDUR YANG DAPAT 
DIBALIK
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PENYIMPANAN TEMPAT TIDUR DAN KASUR TARIK

Cocok untuk anak-anak dengan usia dari 3 tahun. Tempat 
tidur tarik, juga disebut bagian bawah tempat tidur, beroda 
dan sangat cocok untuk membuat sebagian besar ruang 
kecil. Mereka meluncur dengan mudah di bawah tempat 

tidur lain. Beberapa tempat tidur IKEA dilengkapi dengan 
penyimpanan hemat-ruang yang dibangun langsung untuk 
tempat tidur.

Cocok untuk anak usia 3 tahun ke atas

SLÄKT rangka tempat tidur 90×200 cm. Rangka 
tempat tidur ini dapat dikombinasikan dengan SLÄKT 
bagian bawah tempat tidur dengan penyimpanan atau 
dengan SLÄKT modul tempat duduk dengan penyim-
panan dan SLÄKT kotak penyimpanan dengan roda. 
Dasar tempat tidur berpalang LURÖY sudah termasuk 
dalam harga, tapi dalam kemasan terpisah.
Putih 592.277.56 Rp1.899.000

SLÄKT rangka tempat tidur dengan bagian bawah 
tempat tidur dan penyimpanan, 90×200 cm. 
Bagian bawah tempat tidur menciptakan tempat tidur 
tambahan di bawah rangka tempat tidur SLÄKT. Bagian 
bawah tempat tidur dapat ditarik keluar saat seorang 
teman menginap dan ada ruang untuk tempat tidur 
dan mainan di laci. Maks. tinggi kasur di bagian bawah 
tempat tidur adalah 10 cm. Dasar tempat tidur ber-
palang LURÖY sudah termasuk dalam harga, tapi dalam 
kemasan terpisah.
Putih 492.277.52 Rp4.899.000

SLÄKT rangka tempat tidur dengan modul tempat 
duduk dan penyimpanan, 90×200 cm. Anda dapat 
menggabungkan rangka tempat tidur SLÄKT 
dengan modul yang berbeda untuk menciptakan ruang 
penyimpanan ekstra atau tempat yang nyaman untuk 
berkumpul bersama teman.
Putih 592.397.35 Rp5.598.000

PRODUK PELENGKAP

SLÄKT modul tempat duduk dengan penyimpanan, 
61×61×36 cm. Modul tempat duduk dengan penyim-
panan ini sesuai dengan rangka tempat tidur SLÄKT 90 
× 200 cm. Mudah dipindahkan ke tempat yang dibu-
tuhkan karena memiliki roda. Anda dapat menyimpan 
barang-barang di bawah tutupnya.
Abu-abu 503.629.61 Rp1.500.000

SLÄKT kotak penyimpanan dengan roda 
62×62×36 cm. Kotak penyimpanan ini cocok dengan 
rangka tempat tidur SLÄKT dan mudah dipindahkan 
karena memiliki roda. Anda dapat menyimpan barang-
barang di laci.
Putih 503.629.75 Rp1.000.000

SLÄKT pouffe/kasur, dapat dilipat, 62×48×36 cm.
Anak-anak suka berada di kasur yang empuk di lantai - 
ini bagus untuk berjatuhan, bersantai atau mengobrol 
dengan teman-temannya. Jika sudah selesai, lipat dan 
letakkan di bawah tempat tidur SLÄKT.
Abu-abu 903.629.64 Rp1.199.000

LÖVA kanopi tempat tidur. Dapat dipasang di dind-
ing di atas tempat tidur, kursi, dll. Menghalau cahaya, 
menciptakan suasana tenang tanpa menggelapkan 
ruangan. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, 
tempat tidur kanopi memiliki sentuhan dan pengen-
cang dekat yang terbuka dengan mudah.

Hijau 703.384.04 Rp199.000

SUFLETT tenda tempat tidur. Ukuran sesuai dengan 
lebar tempat tidur 70, 80, dan 90 cm. Jangan gunakan 
di ranjang bayi.

Hijau 603.324.74 Rp300.000

Merah muda 603.324.69 Rp300.000

HIMMELSK kanopi tempat tidur.

Putih 003.196.30 Rp299.000

FLYTTBAR kotak penyimpanan tempat tidur.

Abu-abu tua 203.288.41 Rp199.000

PENYIMPANAN TEMPAT TIDUR DAN TEMPAT TIDUR 
TARIK - PRODUK PELENGKAP
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1. Rangka tempat tidur dengan ruang di bawah untuk pe-
nyimpaan atau dasar tempat tidur dengan penyimpanan  

2. Memiliki sudut dan pinggiran yang bulat. 

3. Dasar tempat tidur berpalang LURÖY sudah termasuk 
dalam harga namun kemasannya terpisah. 

4. Modul tempat duduk memiliki ruang penyimpanan di 
bawah penutup serta roda di bawahnya. 

5. Penyimpanan memiliki laci untuk barang-barang Anda 
dan mudah dipindahkan karena memiliki roda. 

6. Pouffe/ Kasur lipat dapat dilipat keluar dengan berbagai 
cara untuk digantung atau diletakkan di lantai seperti 
kasur.

INFORMASI TAMBAHAN
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TEMPAT TIDUR SUSUN DAN TEMPAT TIDUR TINGGI
Cocok untuk anak berusia 6 tahun

Tempat tidur susun tidur untuk dua orang - tempat tidur 
atas dan tempat tidur bawah. Tempat tidur tidur menye-
diakan tidur untuk satu orang, dengan ruang di bawahnya 
untuk menyimpan, bermain atau belajar. Keduanya tempat 
tidur tunggal. Hanya anak-anak di atas usia 6 yang boleh 
tidur di tempat tidur atas. Tempat tidur atas memiliki pagar 
pembatas yang kuat pada ketinggian yang baik untuk kes-

elamatan tidur atas. Jarak minimal rel memastikan bahwa 
anak tidak jatuh. Tapi pagar pembatas kehilangan fungsin-
ya jika ketinggian kasur melebihi ketinggian tempat tidur 
atas. Jadi gunakan kasur dengan tebal yang tepat untuk 
tempat tidur tinggi atau tempat tidur atas.

Tempat tidur tinggi

STUVA kombinasi tempat tidur tinggi dengan 3 
laci/2 pintu, 207×99×193 cm. 

Putih 692.534.34 Rp12.249.000

STUVA tempat tidur tinggi dengan meja dan 
penyimpanan 90×200 cm. Dengan tempat ini tidur 
tinggi Anda mendapatkan solusi lengkap untuk kamar 
anak Anda - termasuk meja, lemari pakaian dan unit 
rak terbuka. Anda dapat merakit meja sejajar atau 
tegak lurus dengan tempat tidur sesuai dengan ke-
butuhan. Jika Anda memilih untuk merakit meja yang 
tegak lurus dengan tempat tidur, Anda dapat 
mengakses lemari dari kedua sisi. Untuk mengurangi 
risiko tergelincir, tangga memiliki permukaan anti slip. 
Mudah menyimpan soket dan kabel tidak terlihat tapi 
dekat. Baca lebih lanjut tentang STUVA tempat tidur 
tinggi dengan meja dan penyimpanan di panduan 
pembelian STUVA. Dasar tempat tidur disertakan.
Putih 203.450.96 Rp9.999.000

SVÄRTA bagian atas meja. Sebuah solusi ruang 
untuk bekerja atau belajar, untuk dipasang ke sisi di 
bawah SVÄRTA dan TUFFING di tempat tidur tinggi.
Warna perak 002.498.97 Rp1.000.000

SVÄRTA tempat tidur tinggi 90×200 cm. Anda dapat 
menggunakan ruang di bawah tempat tidur untuk 
bekerja atau belajar dengan menyelesaikan SVÄRTA 
bagian atas meja, atau membuat tempat yang nyaman 
untuk tempat duduk. Tangga dipasang di sisi kanan 
atau kiri tempat tidur. Dasar tempat tidur disertakan.
Warna perak 002.479.83 Rp3.999.000
Putih 903.061.43 Rp3.999.000

SVÄRTA rangka tempat tidur tinggi+bagian atas 
meja 90x200 
Warna perak 191.542.00 Rp4.999.000

TUFFING tempat tidur tinggi 90×200 cm. Anda da-
pat menggunakan ruang di bawah tempat tidur untuk 
bekerja atau belajar dengan menyelesaikan SVÄRTA 
bagian atas meja, atau membuat tempat yang nyaman 
untuk tempat duduk. Dasar tempat tidur disertakan. 

 102.994.48 Rp1.999.000

Tempat tidur susun
SVÄRTA rangka tempat tidur susun 
90×200 cm. Solusi  bagus untuk ruang 
terbatas. Tangga dipasang di sisi kanan 
atau kiri tempat tidur. Dasar tempat 
tidur disertakan.
Warna perak 902.479.74 Rp2.799.000
Putih 503.053.67 Rp2.799.000

TUFFING tempat tidur susun 90×200 cm. Solusi 
yang bagus di ruang terbatas. Tempat tidur lebih ren-
dah, yang membuatnya lebih mudah untuk membuat 
tempat tidur. Dasar tempat tidur disertakan.

802.392.34 Rp1.999.000

SVÄRTA bagian bawah tempat tidur. Bagian bawah 
tempat tidur menciptakan tempat tidur ekstra di 
bawah tempat tidur susun SVÄRTA.
Warna perak 702.479.89 Rp1.300.000

MYDAL rangka tempat tidur susun 90×200 cm. 
Tangga dipasang di sisi kanan atau kiri tempat tidur. 
Terbuat dari kayu solid, yang merupakan bahan alami 
tahan pakai dan hangat. Solusi yang bagus di ruang 
terbatas. Dasar tempat tidur berpalang disertakan.
Kayu pinus 003.687.72 Rp4.999.000

NORDDAL Rangka tempat tidur susun 90×200 cm. 
Dapat dibagi menjadi dua tempat tidur single. Tangga 
dapat dipasang di sisi kiri atau kanan tempat tidur.
Kayu pinus 104.142.50 Rp6.999.000
Putih 704.142.47 Rp6.999.000



11

KASUR UNTUK TEMPAT TIDUR SUSUN DAN TEMPAT 
TIDUR TINGGI

Instruksi perawatan
Sarung:

    
MOSHULT kasur busa. Putih. Dapatkan dukungan dan kenyamanan menye-
luruh dengan busa kasur yang tangguh. Ukuran 90x200 untuk anak-anak. 
Kasur ini memiliki ritsleting tanpa mekanisme tarik, yang menghilangkan 
bagian-bagian kecil dan mencegah anak-anak membukanya. Mudah diber-
sihkan karena Anda bisa mencuci sarung dengan mesin cuci. Mudah dibawa 
pulang karena kasur dikemas dalam gulungan. 
Ketebalan: 10 cm.

90×200 cm 102.723.40 Rp1.299.000

Instruksi perawatan
Sarung:

    

MALFORS kasur busa. Putih. Dapatkan dukungan dan kenyamanan menye-
luruh dengan busa kasur yang tangguh. Ukuran 90x200 untuk anak-anak. 
Kasur ini memiliki ritsleting tanpa mekanisme tarik, yang menghilangkan 
bagian-bagian kecil dan mencegah anak-anak membukanya. Mudah diber-
sihkan karena Anda bisa mencuci sarung dengan mesin cuci. Mudah dibawa 
pulang karena kasur dikemas dalam gulungan. 
Ketebalan: 12 cm.

90×200 cm 002.723.12 Rp1.999.000
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