
Satu sistem untuk beragam kebutuhan pencahayaan
Sistem trek SKENINGE memudahkan pengaturan pencahayaan 
Anda. Pilih sejumlah trek dan kombinasikan sesuka hati – 
menjadi jalur lurus, bersudut, atau berbentuk T. Gunakan 
berbagai lampu sorot atau kombinasikan lampu sorot dan 
lampu gantung. Pasanglah sistem trek di semua ruang untuk 
menghadirkan pencahayaan seluruh ruang, pencahayaan kerja, 
dan pencahayaan aksen. Sistem yang fleksibel ini sesuai untuk 
digunakan di mana saja - bahkan di kantor, toko, atau restoran.

PANDUAN PEMBELIAN

PERLU TAHU
Beban listrik maksimum dalam 
satu sistem trek: 3680W

PENGAMANAN
Sistem trek harus dipasang 
oleh teknisi listrik bersertifikat. 
 Hanya untuk pemasangan di 
plafon.

SKENINGE
Sistem trek

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.
IKEA Indonesia berhak melakukan penyesuaian harga, mengoreksi kesalahan harga, atau salah cetak, 
berdasarkan perubahan apa pun yang berada di luar kendali kami yang sewajarnya. IKEA Indonesia 
berusaha memastikan bahwa semua informasi benar saat dicetak.
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4. Gabungkan beberapa lampu sorot 
Sistem trek SKENINGE mencakup lampu sorot dalam 
berbagai ukuran – 7 cm, 9,5 cm, dan 11 cm. Anda dapat 
menambahkan bohlam LED dengan pancaran sempit 
untuk menerangi detail tertentu, misalnya foto, atau 
gunakan pancaran luas untuk menerangi area yang lebih 
luas, misalnya rak buku. Lampu sorotnya memiliki sendi 
yang fleksibel, sehingga memudahkan pengaturan arah 
cahaya dan memindahkannya pada trek jika Anda ingin 
mengganti pencahayaan. 

5. Kombinasikan dengan lampu gantung favorit
Dengan konektor gantung, Anda dapat menghubungkan 
sebagian besar lampu gantung kami ke sistem trek 
Anda. Artinya, Anda dapat mengombinasikan cahaya 
dari lampu sorot dan lampu gantung, serta mengatur 
pencahayaannya. Selain itu, Anda juga dapat 
mengelompokkan lampu-lampu sorot dan/atau lampu-
lampu gantung serta menghubungkan setiap kelompok 
ke sakelar yang berbeda (maksimum 3), 
agar setiap kelompok lampu dapat dinyalakan dan 
dimatikan secara terpisah. 
Lihat lampu gantung mana yang dapat dihubungkan ke 
sistem trek di halaman 5.

1. Ciptakan sistem pencahayaan Anda sendiri 
Mulailah dengan memikirkan letak cahaya dan 
seberapa terang cahaya yang diperlukan. Anda dapat 
menghubungkan sebanyak mungkin trek dan lampu 
sorot. Beban listrik maksimum 
dalam satu sistem trek adalah 3680w. Ingat bahwa 
tipe dudukan tergantung pada material plafon. Pastikan 
Anda memilih sekrup yang sesuai dengan plafon rumah 
Anda.

2. Sambungkan ke catu daya 
Sistem trek hanya dapat dipasang di plafon. 
Karena memerlukan pemasangan kabel, hanya teknisi 
listrik bersertifikat saja yang boleh menyambungkan 
sistem trek ke catu daya dengan konektor listrik.

3. Tambah trek, pilih jumlah dan panjangnya 
Trek dapat dihubungkan menjadi satu jalur lurus, 
bersudut, atau berbentuk T. Pilihlah panjang yang 
sesuai dengan kebutuhan. Panjang trek adalah 1 meter, 
tetapi dapat dipotong agar dapat dipasang di mana 
saja. Hubungkan dua trek dengan sebuah konektor 
lurus. Jika Anda menginginkan pencahayaan hingga 
ke sudut ruangan, tempelkan sistem trek pada sebuah 
sudut (hingga 110°) menggunakan konektor sudut. 
Atau, pasang dalam tatanan huruf T dengan konektor 3 
arah. Ada banyak kemungkinan, sehingga Anda dapat 
menyesuaikan sistem ini dengan rumah Anda.

CARA MEMILIH

1

2

3

4

5



3

SEMUA BAGIAN DAN HARGA SKENINGE

SKENINGE lampu sorot LED, Ø7 cm, putih. Bohlam 
dijual terpisah. IKEA merekomendasikan bohlam LED 
GU10 400 lumen, dapat diredupkan. Lampu sorot ini 
mudah Anda pasang sendiri.*

403.164.08 Rp175.000

SKENINGE lampu sorot LED, Ø9,5 cm, putih. Bohlam 
dijual terpisah. IKEA merekomendasikan bohlam LED 
GX53 600 lumen, dapat diredupkan. Lampu sorot ini 
mudah Anda pasang sendiri.*

603.164.07 Rp275.000

SKENINGE konektor gantung, putih. Hanya teknisi 
listrik yang boleh memasang sambungan antara lampu 
dan konektor lampu gantung. Berat lampu gantung 
yang terhubung ke satu trek maksimum 5 kg. Anda 
dapat menghubungkan, misalnya, 2 lampu gantung, 
masing-masing berbobot 2,5 kg, ke satu trek.

603.164.12 Rp175.000

SKENINGE trek, putih, 1m. Mencakup: 1 trek, 
1 penutup ujung, dan 2 braket plafon. Jika ingin 
memperpanjang trek, bagian yang ditambahkan 
harus minimum 10 cm. Sekrup, dijual terpisah. Berat 
maksimum: 10 kg/trek.

203.164.09 Rp275.000

SKENINGE konektor listrik, putih. Hanya dapat 
digunakan dengan trek SKENINGE. Gunakan kabel 
konduktor 1,5mm2, tidak disertakan.

003.164.05 Rp95.000

SKENINGE konektor lurus, putih. Hanya dapat 
digunakan dengan trek SKENINGE. 

003.164.10 Rp95.000

*Tidak kompatibel dengan IKEA 365+ 
SÄNDA.

IKEA PS 2014 lampu gantung. 

Putih/kuning 903.613.18 Rp899.000
Putih 103.832.39 Rp1.299.000

KNAPPA lampu gantung.

Putih 500.706.51 Rp299.000

Melodi lampu gantung. 

28 cm, putih 603.865.27 Rp99.900
38 cm, putih 103.865.39 Rp199.000

LAMPU GANTUNG
NYMÅNE lampu gantung.

40 cm, putih 104.071.41 Rp699.000
40 cm, hitam 404.071.49 Rp699.000

FOTO lampu gantung.

38 cm, aluminium 103.907.01 Rp199.000
38 cm, hijau 403.613.92 Rp199.000
38 cm, warna kuningan 303.906.77 Rp199.000

HEKTAR lampu gantung. 

22 cm, abu-abu gelap 803.903.59 Rp399.000
22 cm, putih 803.262.26 Rp399.000
22 cm, krem 904.148.78 Rp399.000

PRODUK PELENGKAP



PRODUK PELENGKAP

MÖLNDAL lampu gantung.

30 cm 302.563.58 Rp199.000

OTTAVA lampu gantung. 

Hitam 003.613.08 Rp499.000
Warna kuningan 503.943.68 Rp499.000

RANARP lampu gantung. 

38 cm, hitam 203.909.51 Rp499.000
38 cm, putih susu 203.909.70 Rp499.000

RANARP lampu gantung. 

23 cm, putih susu 103.909.61 Rp399.000

SET KABEL
HEMMA set kabel, 1,8 m. 

Putih 103.865.77 Rp50.000

JANUARI set kabel dengan pembaur. 

Lapis nikel 401.217.88 Rp150.000

SEKOND set kabel, 1,8 m, tekstil.

Hitam/putih 703.863.48 Rp70.000
Merah 503.863.68 Rp70.000

Putih 603.863.39 Rp70.000
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