
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.

Saat kesederhanaan dan keragaman berpadu
Kita memiliki kebutuhan dan preferensi masing-masing soal 
menghias jendela rumah. Namun, apa pun gaya yang dipilih, Anda 
tetap membutuhkan komponen-komponen dasar seperti braket, 
batang gorden, dan ornamen gorden agar pekerjaan Anda tuntas.
 
Anda dapat mengombinasikan aneka macam perlengkapan dalam 
jajaran produk kami untuk menciptakan solusi yang pas dengan 
kebutuhan Anda. Anda dapat menempelkan batang gorden ke 
dinding atau plafon guna memasang gorden satu lapis yang simpel, 
atau gorden tiga lapis yang cantik untuk jendela berukuran besar.
 
Braket dan batang gorden tersedia dalam dua warna: hitam dan 
putih. Jika ingin membuat tampilan baru pada jendela, cukup ganti 
ornamen gordennya. Dan, Anda dapat menggantinya kapan pun – 
menyenangkan, mudah, dan selalu segar!

PANDUAN PEMBELIAN

KOMPONEN
Braket dinding/plafon
Penahan batang gorden
Batang gorden
Ornamen gorden
Konektor batang gorden
 

BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD
Perlengkapan jendela
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2. Jika ingin memasang gorden berlapis, Anda perlu 
membeli penahan batang gorden tambahan dan 
memasangkannya ke braket. Lalu, pasang batang gorden 
tambahan.

1. Braket dapat dipasangkan ke dinding atau plafon. Posisi 
penahan batang gorden dapat diatur, sehingga gorden 
dapat digantung dekat dengan jendela atau agak jauh. 
Batang gorden tersedia dalam dua diameter, tiga ukuran 
panjang, dan dua warna. Semuanya dapat diperpanjang. 
Sempurnakan tampilan dengan mudah menggunakan 
ornamen gorden dari jajaran produk IKEA.
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CARA MERAKIT
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KOMBINASI

Sebuah jendela satu daun, misalnya 130 cm, dengan 
gorden satu lapis.

Perlengkapan jendela

RÄCKA batang gorden 120–210 cm 102.171.55 Rp59.000/unit 1 unit
BETYDLIG braket dinding/plafon 702.198.92 Rp40.000/unit 2 unit
RAFFIG ornamen gorden, 1 pasang 602.199.39 Rp40.000/unit 1 unit

Kombinasi ini Rp179 .000 
(Tidak termasuk gorden dan aksesori gantung.)
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KOMBINASI

Max. 140 cm Max. 140 cm

Jendela lebar, misalnya 280 cm, dengan gorden dua 
lapis – gorden vitrase di bagian dalam dan gorden tebal di 
bagian luar. 

Perlengkapan jendela

RÄCKA batang gorden 210-385 cm 802.171.52 Rp89.000/unit 1 unit
HUGAD batang gorden 210–385 cm 202.171.31 Rp179.000/unit 1 unit
BETYDLIG braket dinding/plafon 702.198.92 Rp40.000/unit 3 unit
BETYDLIG penahan batang gorden 402.198.98 Rp15.000/unit 3 unit
RAFFIG ornamen gorden, 1 pasang 602.199.39 Rp40.000/unit 1 unit

Kombinasi ini Rp473.000  
(Tidak termasuk gorden dan aksesori gantung.)

Sebuah jendela satu daun, misalnya 130 cm, dengan 
gorden satu lapis.

Perlengkapan jendela

RÄCKA batang gorden 120–210 cm 102.171.55 Rp59.000/unit 1 unit
BETYDLIG braket dinding/plafon 702.198.92 Rp40.000/unit 2 unit
RAFFIG ornamen gorden, 1 pasang 602.199.39 Rp40.000/unit 1 unit

Kombinasi ini Rp179 .000 
(Tidak termasuk gorden dan aksesori gantung.)
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KOMBINASI

Jendela besar, misalnya 320 cm, dengan gorden tiga lapis. 
Sususan ini memberi ruang untuk panel, vitrase, dan 
gorden tebal sekaligus.

Perlengkapan jendela

RÄCKA batang gorden 210-385 cm 802.171.52 Rp89.000/unit 2 unit
HUGAD batang gorden 210–385 cm 202.171.31 Rp179.000/unit 1 unit
BETYDLIG braket dinding/plafon 702.198.92 Rp40.000/unit 4 unit
BETYDLIG penahan batang gorden 402.198.98 Rp15.000/unit 8 unit
RAFFIG ornamen gorden, 1 pasang 602.199.39 Rp40.000/unit 1 unit

Kombinasi ini Rp677.000 
(Tidak termasuk gorden dan aksesori gantung.)
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

BLÅST ornamen gorden, 1 pasang. 

Hitam 202.172.49 Rp150.000

RAFFIG ornamen gorden, 1 pasang. 

Hitam 802.199.38 Rp40.000
Putih 602.199.39 Rp40.000

VÄSENTLIG ornamen gorden, 1 pasang. 

Putih 702.171.95 Rp60.000

SYRLIG ring gorden dengan klip dan kait, Ø25 mm,  
10 buah/pak. 
Hitam 902.172.41 Rp60.000
Putih 202.240.99 Rp60.000
Nikel 303.057.97 Rp60.000

SYRLIG ring gorden dengan klip dan kait, Ø38 mm,  
10 buah/pak. 
Hitam 602.240.97 Rp70.000
Putih 602.172.33 Rp70.000

BETYDLIG braket dinding/plafon.

Hitam 802.172.27 Rp40.000
Putih 702.198.92 Rp40.000

BETYDLIG penahan batang gorden.

Hitam 302.198.94 Rp15.000
Putih 402.198.98 Rp15.000

RÄCKA batang gorden, 70-120 cm. 

Hitam 302.171.64 Rp39.000
Putih 302.213.97 Rp39.000

RÄCKA batang gorden, 120-210 cm. 

Hitam 002.171.51 Rp59.000
Putih 102.171.55 Rp59.000

RÄCKA batang gorden, 210-385 cm. 

Hitam 602.171.48 Rp89.000
Putih 802.171.52 Rp89.000

HUGAD batang gorden, 120-210 cm. 

Hitam 802.171.33 Rp129.000
Putih 402.171.30 Rp129.000

HUGAD batang gorden, 210-385 cm. 

Hitam 002.171.32 Rp179.000
Putih 202.171.31 Rp179.000
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UKUR JENDELA ANDA

10 cm 10 cm
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1. Lebar. Ini akan menentukan lebar batang 
gorden atau relnya. 
Ukur lebar jendela. 
Saat mengukur, tambahkan minimal 10 cm pada 
setiap sisi       untuk memastikan seluruh bagian 
jendela nantinya akan tertutup.

2. Tinggi. Ini akan menentukan panjang gorden 
atau panel gordennya. 
Ukurlah dari atas bingkai jendela sampai 
sepanjang jarak juntaian gorden atau panel 
gorden.  
Aturan umumnya, saat mengukur, tambahkan 
10 cm       untuk memberi ruang bagi batang 
gorden atau rel.
Tambahkan pula beberapa sentimeter untuk 
mengantisipasi seandainya gorden mengerut.

Mulailah dengan mengukur jendela Anda.
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