
All the products (shown here) may not be available at the store. Please contact the staff  
or look at www.IKEA.co.id for more information. For more detailed product information,  
see the pricetag and the Internet. All units require assembly.

PANDUAN PEMBELIAN

Perabotan anak yang didesain khusus
mengikuti tumbuh kembang anak
Anak-anak tumbuh dengan cepat, namun tak perlu mengganti 
perabotan. Kami mendesain STUVA agar dapat mengikuti perubahan 
kebutuhan anak. Seri ini termasuk ranjang bayi, bangku, lemari laci,
lemari pakaian, meja, meja ganti popok bayi, tempat tidur tinggi,
interior dan masih banyak lagi. Anda dapat membuat solusi sendiri
atau memilih pelengkap serta kombinasi yang sudah siap untuk
digunakan kapan pun. Dengan gaya abadi dalam beberapa warna,
STUVA adalah solusi fleksibel serta fungsional yang dapat digunakan
untuk tidur, belajar, dan tumbuh selama bertahun-tahun!

DESAIN
Ebba Strandmark

KEAMANAN
Keselamatan adalah proritas 
utama kami! Kami selalu mel-
akukan analisis risiko dan pen-
gujian terhadap perabotan anak 
untuk memastikan perabotan 
tersebut aman untuk anak-
anak. Tingkah laku anak tidak 
bisa ditebak. Mereka memanjat 
dan bermain dengan cara yang 
seringkali tidak bisa ditebak. 
Karena itu selalu gunakan per-
lengkapan keselamatan yang 
tercangkup, serta mengencang-
kan perabotan ke dinding agar 
tidak jatuh.

CARA MERAWAT
Rangka dan bagian depan 
perabot dapat dibersihkan 
menggunakan kain lap dengan 
sedikit deterjen pembersih lalu 
dikeringkan menggunakan kain 
kering bersih.

STUVA
Sistem 
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STUVA TUMBUH BERSAMA ANAK ANDA

Didesain untuk anak 
Sistem STUVA didesain khusus untuk anak. Semua 
produknya disesuaikan dengan ketinggian anak, sehingga 
anak dapat menjangkau mainan dan pakaian sambil
belajar merapikan barang. Kami bahkan memikirkan 
pencegahan kecelakaan dan memasukkan fitur
seperti tepian yang mulus dan sudut bulat agar anak tidak 
terluka.

Kemungkinan tak terbatas
STUVA adalah sistem yang sangat fleksibel. Anda dapat 
memilih rangka, pintu, laci, dan pelengkap interior untuk 
menciptakan kombinasi yang sesuai dengan kebutuhan 
serta kamar anak. Jika Anda menginginkan kemudahan, 
kami memiliki pilihan kombinasi yang siap digunakan se-
hingga Anda dapat memilih dan membawanya langsung ke 
rumah!

Solusi cerdas untuk ruang yang terbatas
Anak tumbuh semakin besar, tapi ukuran kamarnya 
di rumah tak selalu ikut bertambah besar. STUVA me-
maksimalkan ruang dengan perabot multifungsi yang juga 
dapat berubah. Dengan tempat tidur tinggi STUVA, Anda 
dapat melengkapi kamar anak sepenuhnya dengan meja, 
lemari pakaian, serta unik rak terbuka. Lalu, perabotan lain
seperti meja popok bayi STUVA juga dapat tumbuh 
bersama anak menjadi meja bermain dan meja belajar.
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CARA MERAKIT

Bagian depan FRITIDS tersedia dalam beberapa warna 
seperti putih, merah, biru muda, merah muda terang
dengan berbagai ukuran. Anda dan anak Anda 
dapat memilih yang disukai. Bagian depan FRITIDS 
dapat tertutup rapat dan juga memiliki engsel soft-closing,
sehingga pintunya dapat menutup dengan perlahan. 

Interior STUVA GRUNDLIG dapat disesuaikan sehingga 
Anda bisa meletakkannya di area yang mudah dijangkau 
dan disesuaikan dengan tumbuh kembang anak. Satu rak 
diperlukan sebagai penyekat antara unit rak dan laci dalam 
solusi penyimpanan.

Bagian depan FÖLJA dijual dalam 2 pak. Tiap kemasan 
FÖLJA termasuk 2 kenop serta satu lembar berisi 10 stiker 
bulat – 2 stiker masing-masing berwarna biru, merah 
muda, kuning, hijau dan oranye. Stiker ini membantu Anda 
menghias kenop sesuai keinginan. Anda bahkan bisa 
menulis pada stiker tersebut menggunakan kapur.

Interior STUVA GRUNDLIG dapat disesuaikan sehingga 
Anda bisa meletakkannya di area yang mudah dijangkau 
dan disesuaikan dengan tumbuh kembang anak. Satu rak 
diperlukan sebagai penyekat antara unit rak dan laci 
dalam solusi penyimpanan.

Dengan bagian depan FRITIDS – engsel soft closing dan 4 pilihan warna

Dengan bagian depan FÖLJA – stiker dan 2 pak bagian depan

 
2× 

rangka STUVA,  
128 cm

2× 
meja STUVA

1× 
kotak FRITIDS

1× 
pintu FRITIDS, 

isi 2/pak, 
128 cm

2× 
bagian depan 
laci, FRITIDS, 

32 cm

2× 
laci STUVA 

GRUNDLIG tanpa 
bagian depan, 

32 cm

3× 
rak STUVA 
GRUNDLIG,  
56×45 cm

1× 
keranjang kawat 

STUVA GRUNDLIG

1× 
rel gantung STUVA 

GRUNDLIG 

   
2× 

rangka STUVA,  
128 cm

2× 
meja STUVA

1× 
kotak FÖLJA

1× 
pintu FÖLJA 
isi 2/pak, 
128 cm

1×  
bagian depan 
laci FÖLJA, 

isi 2/pak, 32 cm

2×  
laci STUVA 
GRUNDLIG  

tanpa bagian 
depan, 32 cm

3× 
rak STUVA 
GRUNDLIG,  
56×45 cm

1× 
keranjang kawat 

STUVA GRUNDLIG

1× 
rel gantung pakaian 
STUVA GRUNDLIG

Ukuran keseluruhan: 300×50×128 cm

dengan FÖLJA 692.220.94 Rp7.080.000

Ukuran keseluruhan: 300×50×128 cm

dengan FRITIDS 992.531.35 Rp7.580.000
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Ada banyak ruangan tersisa untuk bermain saat paka-
ian sedang dipilah di lantai. Solusi penyimpanan pakaian 
STUVA memiliki interior fleksibel yang mencangkup rel 
gantung pakaian, rak serta keranjang kawat yang dapat 
menstimulasi anak untuk menggantung, melipat, serta 
menata pakaian mereka sendiri.

 
Ukuran keseluruhan: 60×50×192 cm. Interior yang sudah 
termasuk: 1 rel gantung pakaian, 3 rak dan 1 keranjang 
kawat.
Kombinasi ini

dengan FRITIDS 192.529.79 Rp4.645.000
dengan FÖLJA 092.220.92  Rp4.095.000

  

Ukuran keseluruhan: 60×50×128 cm. Interior yang sudah 
termasuk: 1 rel gantung pakaian, 1 rak dan 1 keranjang 
kawat.

Kombinasi ini

dengan FRITIDS 292.527.90 Rp2.495.000
dengan FÖLJA 191.805.53 Rp2.295.000

  
Ukuran keseluruhan: 60×50×128 cm.

Kombinasi ini

dengan FRITIDS 492.527.13 Rp3.545.000
dengan FÖLJA 492.220.85 Rp3.245.000

  
Ukuran keseluruhan: 60x50x192cm. 1 rel gantung pakaian, 

1 rak dan 1 keranjang kawat.

Kombinasi ini

dengan FÖLJA 991.806.05 Rp3.295.000

 
Ukuran keseluruhan: 60×50×192 cm. Interior yang sudah 
termasuk: 1 rel gantung pakaian, 2 rak dan 3 keranjang 
kawat.

Kombinasi ini

dengan FRITIDS 192.528.61 Rp3.945.000



5

UNTUK REL GANTUNG PAKAIAN

BAGIS gantungan jaket anak, berbagai macam 
warna, isi 8 pak.

301.697.28 Rp29.900

UNTUK LACI

Kotak SLÄKTING dengan kompartemen, abu-abu/
hijau isi 2/pak. Muat sempurna dalam laci STUVA 
16 cm.

25×41×9 cm 703.279.19 Rp149.000

Kotak SLÄKTING dengan kompartemen, abu-abu/
toska isi 2/pak. Muat sempurna dalam laci STUVA 
32 cm.

25×41×16 cm 003.279.32 Rp199.000

UNTUK RAK DAN KERANJANG KAWAT

Kotak SLÄKTING, abu-abu/hijau, 3 unit

18×27×17 cm 304.179.50 Rp199.000

Kotak ANGELÄGEN, kuning.

25×44×17 cm 404.179.35 Rp129.000

Kotak ANGELÄGEN, hitam/putih.

25×44×25 cm 404.179.40 Rp149.000

PENYIMPANAN PAKAIAN – PRODUK PELENGKAP 
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PENYIMPANAN UNTUK MAINAN ANAK

Mengapa membuang waktu bermain? Dengan kombinasi 
yang tepat antara laci besar dan kecil, rak dan bangku 
dengan penyimpanan mainan, membuatnya mudah bagi 
anak-anak untuk menemukan apa yang ingin mereka 
mainkan.

  

Ukuran keseluruhan: 90×50×50 cm.

Kombinasi ini

dengan FRITIDS 392.526.38 Rp1.745.000
dengan FÖLJA 991.805.25 Rp1.545.000

 
Ukuran keseluruhan: 60×50×128 cm.

Kombinasi ini

dengan FRITIDS 692.526.89 Rp2.695.000
dengan FÖLJA 792.220.84 Rp2.345.000

 
Ukuran keseluruhan: 60×50×64 cm.

Kombinasi ini

dengan FRITIDS 892.526.74 Rp2.145.000
dengan FÖLJA 992.220.83 Rp2.195.000
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UNTUK LACI

SLÄKTING kotak dengan kompartemen, abu-abu/
hijau isi 2/pak. Muat sempurna dalam laci STUVA 
16 cm.

25×41×9 cm 703.279.19 Rp149.000

SLÄKTING kotak dengan kompartemen, abu-abu/
toska isi 2/pak. Muat sempurna dalam laci STUVA 
32 cm.

25×41×16 cm 003.279.32 Rp199.000

UNTUK RAK

Kotak ANGELÄGEN, berbagai macam warna isi 3/
pak.

18×27×17 cm 304.179.50 Rp199.000

Kotak ANGELÄGEN, kuning.

25×44×17 cm 404.179.35 Rp129.000

Kotak ANGELÄGEN, hitam/putih.

25×44×25 cm 404.179.40 Rp149.000

UNTUK KOTAK BESAR DAN BANGKU

Kotak ANGELÄGEN, red

38×42×33 cm 304.179.45 Rp199.000

Alas bangku HEMMAHOS 90x49x3 cm. Muat sem-
purna dalam bangku STUVA, dan mengubah bangku 
menjadi tempat duduk yang nyaman.
Hitam dan putih 803.323.69 Rp299.000
Merah muda dan putih 403.378.30  Rp299.000

PENYIMPANAN MAINAN – PRODUK PELENGKAP 
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KOMBINASI PENYIMPANAN

Di mana anak dapat menyimpan semua barang milik 
mereka? Solusi penyimpanan multiguna, dengan lemari 
pakaian, kotak besar untuk mainan serta laci untuk pulpen 
dan kertas, membantu anak mengatur, mencari dan 
menata kembali barang mereka dengan mudah.

 
Ukuran keseluruhan: 150×50×192 cm. Interior yang sudah 
termasuk: 1 rel gantung pakaian, 3 rak dan 1 keranjang 
kawat

Kombinasi ini

dengan FRITIDS 392.530.44 Rp6.390.000
dengan FÖLJA 992.221.01 Rp5.640.000

  

Ukuran keseluruhan: 300×50×128 cm. Interior yang sudah 
termasuk: 1 rel gantung pakaian, 3 rak dan 1 keranjang 
kawat

Kombinasi ini

dengan FRITIDS 992.531.35 Rp7.580.000
dengan FÖLJA 692.220.94 Rp7.080.000
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UNTUK REL GANTUNG PAKAIAN

BAGIS gantungan jaket anak, berbagai macam 
warna isi 8/pak.

301.697.28 Rp29.900

UNTUK LACI

Kotak SLÄKTING dengan kompartemen, abu-abu/
hijau isi 2/pak. Muat sempurna dalam laci STUVA 
16 cm.

25×41×9 cm 703.279.19 Rp149.000

Kotak SLÄKTING dengan kompartemen, abu-abu/
toska isi 2/pak. Muat sempurna dalam laci STUVA 
32 cm.

25×41×16 cm 003.279.32 Rp199.000

UNTUK RAK

Kotak ANGELÄGEN, berbagai macam warna isi 3/
pak.
18×27×17 cm 304.179.50 Rp199.000

Kotak ANGELÄGEN, kuning.

25×44×17 cm 404.179.35 Rp129.000

Kotak ANGELÄGEN, hitam/
putih.

25×44×25 cm 404.179.40 Rp149.000

UNTUK KOTAK BESAR DAN BANGKU

Kotak ANGELÄGEN, merah.

38×42×33 304.179.45 Rp149.000

Alas bangku HEMMAHOS 90x49x3 cm. Muat sem-
purna dalam bangku STUVA, dan mengubah bangku 
menjadi tempat duduk yang nyaman.
Hitam dan putih 803.323.69 Rp299.000
Merah muda dan putih 403.378.30  Rp299.000

PENYIMPANAN – PRODUK PELENGKAP
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RANJANG BAYI STUVA

1. Saat bayi masih sangat mungil 
dasar ranjang dapat diatur pada 
posisi yang lebih tinggi.

2. Setelah bayi mulai bisa duduk 
sendiri, tempatkan dasar ranjang 
pada posisi yang lebih rendah.

3. Saat anak sudah cukup besar dan 
bisa memanjat pagar ranjang, 
lepaskan satu sisi pagar ranjang.

Dengan laci FRITIDS

Dengan laci FÖLJA

1

1

2

2

3

3

RANJANG BAYI STUVA – PRODUK PELENGKAP
PLUTTIG. Kasur ini terbuat dari busa setebal 5 cm 
dengan permukaan lembut dan halus yang sama di 
kedua sisinya. Anda dapat mengubahnya dengan mu-
dah. Sarungnya bisa dilap, tapi tidak bisa dilepas.
60×120 cm    403.481.12 Rp399.000

KRUMMELUR. Kasur setebal 8 cm ini memiliki dua 
permukaan yang berbeda - satu sisi bergelombang 
dengan kenyamanan keras medium dan sisi lain 
lebih keras nan halus. Struktur busa membuat kasur 
nyaman dan berventilasi baik, sehingga memberi-
kan dukungan yang baik serta lingkungan tidur yang 
menyenangkan bagi bayi Anda. Sarungnya juga mudah 
dilepas dan dapat dicuci dengan mesin pada suhu 
60°C.

60×120 cm 403.485.22 Rp799.000

Kotak SLÄKTING dengan kompartemen, abu-abu/
hijau isi 2/pak. Muat sempurna dalam laci STUVA 
16 cm.
25×41×9 cm 703.279.19 Rp149.000

Pelindung kasur LEN 70×100 cm. Pelindung anti air 
melindungi kasur.
Putih 801.690.66 Rp129.000

Seprai berkaret LEN 60×120 cm. Karet elastis men-
jaga seprai tetap di tempatnya sehingga anak Anda 
dapat tidur dengan aman, isi 2/pak
Putih 101.690.60 Rp149.000
Putih/hijau isi 2/pak 003.198.14 Rp149.000
Putih/merah muda 2/pak 403.201.89 Rp149.000
Putih/Toska 2/pak 203.198.13 Rp149.000

Ukuran keseluruhan: 126×66×86 cm 
(untuk ukuran kasur: 60×120  cm).

dengan FRITIDS 692.531.70 Rp5.699.000

Ukuran keseluruhan: 126×66×86 cm 
(untuk ukuran kasur: 60×120 cm).

dengan FÖLJA 892.299.28 Rp5.599.000
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MEJA GANTI POPOK BAYI STUVA

MEJA GANTI POPOK BAYI STUVA –  
PRODUK PELENGKAP

Dengan laci FRITIDS

Dengan laci FÖLJA

1

1

2

2

3

3

1. Sekilas seperti meja ganti popok bayi biasa untuk 
momen-momen menyenangkan bersama bayi Anda.

2. Saat anak Anda tumbuh, Anda dapat merendahkan 
ketinggian bagian atas untuk membuat meja bermain di 
mana anak dapat berdiri dan bersenang-senang dengan 
mainan atau prakarya.

3. Seiring berjalannya waktu, Anda dapat mengubah meja 
bermain dengan menempatkan bagian atas meja pada 
posisi tertinggi agar menjadi meja yang nyaman untuk 
anak belajar.

SKÖTSAM Alas ganti popok bayi, 53×80×2 cm. 

302.517.99 Rp129.000

ÖNSKLIG tempat penyimpanan popok 
untuk meja ganti popok bayi, 27×23×26 cm. 

101.992.84 Rp149.000

SKÖTSAM Sarung alas ganti popok bayi, 
55×83 cm. 

803.604.80 Rp99.900

Ukuran keseluruhan: 90×79×102 cm

dengan FRITIDS 492.531.52 Rp5.149.000

Ukuran keseluruhan: 90×79×102 cm

dengan FÖLJA 692.297.07 Rp5.199.000

SLÄKTING kotak dengan kompartemen, abu-abu/
hijau isi 2/pak. Muat sempurna dalam laci STUVA 
16 cm.
25×41×9 cm 703.279.19 Rp149.000

Kotak ANGELÄGEN, hitam/putih. 
Cocok untuk laci.
25×44×25 cm 404.179.40 Rp149.000

SLÄKTING kotak dengan kompartemen, abu-abu/
toska isi 2/pak. Muat sempurna dalam laci STUVA 
32 cm.
25×41×16 cm 003.279.32 Rp199.000
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+ + + + =

TEMPAT TIDUR TINGGI STUVA

STUVA tempat tidur tinggi dengan meja dan penyimpanan

Meja sejajar dengan tempat tidur dan akses menuju 
pintu lemari pakaian dari sisi luar. 
Anda dapat merakit tempat tidur tinggi STUVA den-
gan meja yang muat diletakkan di bawah tempat tidur. 
Tempatkan pintu lemari pakaian di sisi luar tempat tidur 
tinggi agar pas.
Ukuran keseluruhan: 207×107×193 cm

Meja tegak lurus dengan tempat tidur dan akses 
menuju pintu lemari pakaian dari sisi dalam. Jika 
kamar terlalu sempit, Anda dapat merakit meja agar ter-
letak tegak lurus dengan tempat tidur tinggi. Dengan cara 
ini, baik meja maupun lemari pakaian dapat dijangkau dari 
sisi yang sama.
Ukuran keseluruhan: 207×155×193 cm

Meja tegak lurus dengan tempat tidur dan akses 
menuju pintu lemari pakaian dari sisi luar. Jika kamar 
cukup luas, Anda dapat merakit tempat tidur tinggi STUVA 
dengan membuat meja terletak tegak lurus dengan tempat 
tidur dan pintu lemari pakaian dapat dijangkau dari sisi 
luar.
Ukuran keseluruhan: 207×155×193 cm

Meja terpisah dari tempat tidur.
Anda bahkan dapat mengatur letak meja agar terpisah dari 
tempat tidur dengan menambahkan dua kaki ADILS dari 
rangkaian produk IKEA.

• Tempat tidur susun dan tempat tidur tinggi dianjurkan 
untuk anak usia 6 tahun ke atas.

• Ketinggian plafon minimum yang diperlukan: 240 cm.
• Kami merekomendasikan Anda untuk menggunakan 

kasur dengan ketebalan maksimal 20 cm.
• Tangga terpasang tepat di sebelah kanan tempat tidur.
• Ukuran meja yang dipasang sejajar dengan tempat tidur 

ini: 207×107×193 cm
• Ukuran meja yang dipasang tegak lurus dengan tempat 

tidur ini: 207×155×193 cm

Tempat tidur tinggi STUVA menawarkan berbagai kemung-
kinan perakitan seperti yang diilustrasikan di bawah ini.
Anda dapat menambahkan pintu dan laci sesuai kebutuhan, 
atau pilih yang memiliki solusi penyimpanan terbuka. Meja 
dilengkapi dengan pengaturan kabel dan tangga anti slip-
nya memiliki ruang yang menungkinkan anak memegang 
tiap anak tangga dengan tangan. Pada bagian atas tangga 
terdapat dua gagang yang memudahkan untuk naik dan 
turun.
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KOMBINASI TEMPAT TIDUR TINGGI STUVA

Ukuran keseluruhan: 207×107×193 cm (untuk ukuran 
kasur: 90×200 cm).
Interior yang sudah termasuk: 1 rel gantung pakaian dan 
1 rak

Kombinasi ini 

dengan FRITIDS 092.621.63 Rp12.499.000

Ukuran keseluruhan: 207×107×193 cm (untuk ukuran 
kasur: 90×200 cm).
Interior yang sudah termasuk: 1 rel gantung pakaian dan 
1 rak

Kombinasi ini 

dengan FRITIDS 692.534.34 Rp12.249.000

Ukuran keseluruhan: 207×107×193 cm (untuk ukuran 
kasur: 90×200 cm).
Interior yang sudah termasuk: 5 rak

Kombinasi ini 

dengan STUVA GRUNDLIG 692.687.65 Rp10.749.000

Ukuran keseluruhan: 207×107×193 cm (untuk ukuran 
kasur: 90×200 cm).
Interior yang sudah termasuk: 1 rel gantung pakaian dan 
1 rak

Kombinasi ini 

dengan FÖLJA 892.752.46 Rp12.099.000

Ukuran keseluruhan: 207×107×193 cm (untuk ukuran 
kasur: 90×200 cm).
Interior yang sudah termasuk: 1 rel gantung pakaian dan 
1 rak

Kombinasi ini

dengan FÖLJA 892.752.70 Rp11.699.000
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UNTUK TEMPAT TIDUR

MALFORS kasur busa. 

90×200 cm 002.723.12 Rp1.999.000

MOSHULT kasur busa.

90×200 cm 102.723.40 Rp1.299.000

UNTUK REL GANTUNG RAK

Kotak ANGELÄGEN, berbagai macam warna, isi 3/pak

18×27×17 cm 304.179.50 Rp199.000

Kotak ANGELÄGEN, kuning.

25×44×17 cm 404.179.35 Rp129.000

BAGIS gantungan jaket anak, berbagai macam 
warna isi 8/pak.

301.697.28 Rp29.900

UNTUK LACI

Kotak SLÄKTING dengan kompartemen, abu-abu/
hijau isi 2/pak. Muat sempurna dalam laci STUVA 
16 cm.

25×41×9 cm 703.279.19 Rp149.000

SLÄKTING kotak dengan kompartemen, abu-abu/
toska isi 2/pak. Muat sempurna dalam laci STUVA 
32 cm.

25×41×16 cm 003.279.32 Rp199.000

UNTUK MEJA

ADILS kaki, Tinggi 70cm

Hitam 002.179.76 Rp60.000

Biru 303.263.04 Rp60.000
Putih 802.179.77 Rp60.000
Krem 003.537.42 Rp60.000

ÖRFJÄLL Kursi meja anak 
Putih/Abu-abu muda 
Vissle

103.202.37 Rp749.000

Putih/Biru terang Vissle 503.250.30 Rp749.000
Putih/Hijau terang Vissle 703.250.34 Rp749.000
Putih/Merah muda Vissle 303.208.25 Rp749.000
Putih/Vissle Hitam 503.270.67 Rp749.000

FUBBLA lampu kerja. Direkomendasikan untuk anak 
usia mulai dari 8 tahun.

Putih 403.257.09 Rp399.000

TEMPAT TIDUR TINGGI STUVA – 
PRODUK PELENGKAP
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

RANGKA STUVA

Rangka STUVA 60×50×192 cm*.

Putih 201.651.65 Rp1.945.000

Rangka STUVA 60×50×128 cm*.

Putih 401.651.69 Rp1.245.000

Rangka STUVA 60×50×64 cm*. Can be hung on the 
wall. 
Putih 201.651.70 Rp995.000

Rangka STUVA 60×30×64 cm*. Can be hung on the 
wall.
Putih 701.651.63 Rp795.000

Bangku STUVA 90×50×50 cm.

Putih 801.651.53 Rp895.000

Ranjang bayi STUVA 126×66×86 cm. 

Putih 402.486.07 Rp4.999.000

Meja ganti popok bayi STUVA. 90×79×102 cm.

Putih 003.499.48 Rp3.999.000

Rangka tempat tidur tinggi STUVA. 
207×107×193 cm
Putih 203.450.96 Rp9.999.000

PINTU DAN LACI FRITIDS

FRITIDS pintu 60×192 cm. isi 2/pak. Sudah termasuk 
engsel soft closing.

Putih 403.867.69 Rp1.200.000
Merah 803.867.67 Rp1.200.000
Biru muda 703.867.63 Rp1.200.000
Merah muda terang 203.867.65 Rp1.200.000

FRITIDS pintu 60×128 cm. isi 2/pak. Sudah termasuk 
engsel soft closing.
Putih 303.867.55 Rp900.000
Merah 803.867.53 Rp900.000
Biru muda 603.867.49 Rp900.000

Merah muda terang 203.867.51 Rp900.000

FRITIDS pintu 60×64 cm. isi 2/pak. Sudah termasuk 
engsel soft closing.
Putih 503.867.97 Rp600.000
Merah 903.867.95 Rp600.000
Biru muda 803.867.91 Rp600.000
Merah muda terang 403.867.93 Rp600.000

FRITIDS Kotak penyimpanan  90×48 cm, kedala-
man 49 cm. Muat dengan dengan bangku STUVA. 
Putih 003.869.12 Rp850.000
Merah 803.869.08 Rp850.000
Biru muda 103.869.02 Rp850.000
Merah muda terang 403.869.05 Rp850.000

FRITIDS Bagian depan laci 60×16 cm. 

Putih 003.868.13 Rp150.000
Merah 403.868.11 Rp150.000
Biru muda 403.868.06 Rp150.000
Merah muda terang 008.868.08 Rp150.000

FRITIDS Bagian depan laci 60×32 cm. 

Putih 604.021.98 Rp200.000
Red 204.021.95 Rp200.000
Biru muda 504.021.89 Rp200.000
Merah muda terang 904.021.92 Rp200.000

* Perabotan ini harus dikencangkan di dinding.
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PINTU DAN LACI FÖLJA

Bagian depan FÖLJA muat dengan rangka STUVA dan dijual 
dalam 2 kemasan. Tiap kemasan FÖLJA sudah termasuk 2 
kenop dan 10 stiker bulat untuk kenop.

Pintu FÖLJA  60×192 cm, isi 2/pak.

Putih 503.207.54 Rp1000.000

Pintu FÖLJA  60×128 isi 2/pak.

Putih 903.207.52 Rp700.000

Pintu FÖLJA  60×64 2-pack.

Putih 003.207.56 Rp400.000

Kotak FÖLJA  90×49×48 cm.

Putih 303.207.50 Rp650.000

Bagian depan laci FÖLJA  60×16 isi 2/pak

Putih 603.207.58 Rp200.000

Bagian depan laci FÖLJA  60×32 2-pack

Putih 203.207.60 Rp300.000

STUVA GRUNDLIG

Laci STUVA GRUNDLIG tanpa bagian depan 16 cm.  
dapat dilengkapi dengan bagian depan laci, dijual 
terpisah.
Putih 403.513.31 Rp200.000

Laci STUVA GRUNDLIG tanpa bagian depan 32 cm.  
dapat dilengkapi dengan bagian depan laci, dijual 
terpisah.
Putih 203.513.32 Rp250.000

Rak STUVA GRUNDLIG, Putih. Rak dibutuhkan 
sebagai pembagi antara unit rak dan laci dalam solusi 
penyimpanan, dijual terpisah. 
56×26 cm 601.652.05 Rp100.000
56×45 cm 401.652.06 Rp150.000

Rel gantung pakaian STUVA GRUNDLIG. 56 cm.

Putih 301.651.98 Rp50.000

Keranjang kawat STUVA GRUNDLIG 60×49x13 cm.

Putih 201.652.07 Rp150.000

Kaki STUVA GRUNDLIG 2/pak. Ketinggian minimal 
10.5 cm, ketinggian maksimal 12.5 cm.

Putih 803.207.43 Rp90.000

SEMUA BAGIAN DAN HARGA


