
PANDUAN PEMBELIAN

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.

ÄPPLARÖ
Seri Perabot Ruang Tamu Luar Ruang

          

Pilihan tepat untuk aktivitas dan area luar ruang
Ingin punya kursi santai untuk berjemur di balkon? Meja untuk pesta kebun? 
Tempat menyimpan alat berkebun dan bantal? ÄPPLARÖ adalah seri lengkap 
yang menyediakan segala macam kebutuhan untuk melengkapi area luar 
ruang, baik balkon kecil maupun taman luas. Unit kursi pendek, meja, kursi, 
bangku, bangku penyimpanan, panel dinding, dan banyak lagi. Dan, dengan 
barbeku, troli, dan kabinet penyimpanan ÄPPLARÖ/KLASEN, Anda bahkan dapat 
menciptakan area memasak luar ruang.

Bahan awet, kesan alami
Semua produk dalam seri ÄPPLARÖ terbuat dari kayu keras akasia hitam dari 
sumber yang kelestariannya terjaga, yang banyak digunakan untuk membuat 
perabot luar ruang karena keawetannya. Setiap produk sudah dipoles dengan 
beberapa lapis pewarna kayu terlebih dahulu, sehingga kayu selalu tampak 
segar dan baru lebih lama sebelum harus dipoles ulang. 

Bahan awet, kesan alami
Semua produk dalam seri ÄPPLARÖ terbuat dari kayu akasia solid dari sumber 
yang kelestariannya terjaga atau kayu eukaliptus solid yang dicat putih. Kayu 
solid banyak digunakan untuk perabot luar ruang karena kesan alami dan 
keawetannya. Setiap produk ÄPPLARÖ sudah dipoles dengan beberapa lapis 
pewarna kayu atau cat untuk melindungi kayunya dan memperpanjang umur 
kayu sebelum harus dipoles ulang.
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KOMBINASI MEJA MAKAN

Untuk dua hingga empat orang. Meja dan kursi 
lipat memudahkan Anda mengatur tempat jika harus 
mengundang banyak tamu ke jamuan makan.
Kombinasi berwarna cokelat (198.984.46) Rp3.879.000

Daftar belanja:
ÄPPLARÖ meja lipat 20/77/133×62 cm, warna cokelat 1 unit

ÄPPLARÖ kursi, dapat dilipat, warna cokelat 4 unit

Hemat ruang. Kedua daun meja ini dapat dilipat untuk 
menghemat ruang saat tidak digunakan, lalu dapat dibuka 
kembali menjadi meja yang cukup besar. Lubang pada 
permukaan meja berguna untuk menahan parasol Anda.
Kombinasi berwarna cokelat (390.483.98) Rp6.479.000

Daftar belanja:
ÄPPLARÖ meja lipat 140/200/260×78 cm warna cokelat 1 unit
ÄPPLARÖ kursi sandar, dapat dilipat, warna cokelat 4 unit
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KOMBINASI SOFA SANTAI

Satu, dua, atau tiga? Terdiri dari tiga unit tempat duduk, 
sofa ini sangat lega jika Anda ingin tidur siang, dan ada 
cukup ruang untuk duduk-duduk sembari mengobrol 
bersama kawan.
Ukuran keseluruhan: L223×K80×T73 cm.
Kombinasi ini  
dengan bantal HÅLLÖ warna krem (590.203.55) 
Rp6.075.000
Kombinasi ini  
dengan bantal FRÖSÖN/DUVHOLMEN warna abu-abu 
gelap (692.608.49) Rp8.025.000

Daftar belanja:
ÄPPLARÖ kursi sudut, warna cokelat 2 unit

ÄPPLARÖ kursi satu dudukan, warna cokelat 1 unit

HÅLLÖ bantal dudukan 62×62 cm atau  
FRÖSÖN/DUVHOLMEN bantal dudukan 62×62 cm 3 unit

HÅLLO bantal punggung 62×42 cm atau 
FRÖSÖN/DUVHOLMEN bantal punggung 62×44 cm 5 unit

Pojok santai. Pengaturan tempat duduk rendah ini akan 
memaksimalkan area luar ruang, memberikan kelegaan 
untuk duduk-duduk sambil membaca buku atau bersantai. 
Ukuran keseluruhan: K80×T73 cm.  
Lebar: kanan 223 cm, kiri 143 cm.
Kombinasi ini  
dengan bantal HÅLLÖ warna krem (090.203.34) 
Rp7.770.000
Kombinasi ini  
dengan bantal FRÖSÖN/DUVHOLMEN warna abu-abu 
gelap (792.621.69) Rp10.200.000

Daftar belanja:
ÄPPLARÖ kursi sudut, warna cokelat 2 unit
ÄPPLARÖ kursi satu dudukan, warna cokelat 2 unit
HÅLLÖ bantal dudukan 62×62 cm atau FRÖSÖN/DUVHOLMEN bantal 
dudukan 62×62 cm 4 unit

HÅLLO bantal punggung 62×42 cm atau FRÖSÖN/DUVHOLMEN bantal 
punggung 62×44 cm 6 unit

Sofa sederhana. Cara termudah untuk menata sofa luar 
ruang.
Ukuran keseluruhan: L160×K80×T73 cm.
Kombinasi ini 
dengan bantal HÅLLÖ warna krem (590.203.22) 
Rp4.380.000 
Kombinasi ini  
dengan bantal FRÖSÖN/DUVHOLMEN warna abu-abu 
gelap (692.600.57) Rp5.850.000

Daftar belanja:
ÄPPLARÖ kursi sudut, warna cokelat 2 unit

HÅLLÖ bantal dudukan 62×62 cm atau FRÖSÖN/DUVHOLMEN bantal 
dudukan 62×62 cm 2 unit

HÅLLO bantal punggung 62×42 cm atau FRÖSÖN/DUVHOLMEN bantal 
punggung 62×44 cm 4 unit

Punya kaki jenjang? Jika sofa terlalu pendek, rangkailah 
tempat duduk yang pas untuk menyelonjorkan kaki jenjang 
Anda. Ukuran keseluruhan: K80×T73 cm.  
Lebar: kanan 223 cm, kiri 143 cm.
Kombinasi ini  
dengan bantal HÅLLÖ warna krem (390.546.95) 
Rp7.075.000
Kombinasi ini 
dengan bantal FRÖSÖN/DUVHOLMEN warna abu-abu 
gelap (592.620.33) Rp9.250.000

Daftar belanja:
ÄPPLARÖ kursi sudut, warna cokelat 2 unit
ÄPPLARÖ kursi satu dudukan, warna cokelat 1 unit
ÄPPLARÖ meja/bangku 63×63 cm warna cokelat 1 unit
HÅLLÖ bantal dudukan 62×62 cm atau FRÖSÖN/DUVHOLMEN bantal 
dudukan 62×62 cm 4 unit

HÅLLO bantal punggung 62×42 cm atau FRÖSÖN/DUVHOLMEN bantal 
punggung 62×44 cm 5 unit
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Anda dapat mengombinasikan bagian-bagian ÄPPLARÖ 
menjadi sofa modular yang sangat sesuai dengan 
kebutuhan Anda. Jika nantinya Anda ingin membuat 
kombinasi yang berbeda atau memperluasnya, Anda dapat 

dengan mudah melepas bagian-bagiannya dan mengatur 
ulang kombinasinya dengan susunan yang benar-benar 
baru.

CARA MERAKIT

ÄPPLARÖ bangku dengan panel dinding + rak. 
Kombinasi 
berwarna cokelat (098.979.80)     Rp2.098.000

Daftar belanja:
Bangku penyimpanan 80×41 cm 1 unit
Panel dinding 1 unit
Rak untuk panel dinding 2 unit

KOMBINASI TEMPAT PENYIMPANAN & PENATAAN
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KOMBINASI AREA MASAK LUAR RUANG

ÄPPLARÖ/KLASEN solusi memasak luar ruang dengan barbeku arang

ÄPPLARÖ/KLASEN barbeku arang, warna cokelat. 
L77×K58×T109 cm.
Kombinasi ini (890.484.09)     Rp3.675.000
Daftar belanja:
ÄPPLARÖ rangka bawah 77×58 cm warna cokelat 702.880.41 1 unit
KLASEN sisipan barbeku arang, hitam 302.421.25 1 unit

ÄPPLARÖ/KLASEN troli. L77×K58×T90 cm.
Kombinasi ini dengan 
rak atas warna cokelat (290.484.07)      Rp1.650.000
Kombinasi ini dengan 
rak atas berbahan baja tahan karat (290.484.12)      
Rp1.950.000
Daftar belanja:
ÄPPLARÖ rangka bawah 77×58 cm warna cokelat 702.880.41 1 unit

KLASEN rak atas untuk rangka bawah 70×50 cm
warna cokelat

902.926.93 1 unit

atau baja tahan karat 302.421.73 1 unit

CARA MERAKIT

ÄPPLARÖ/KLASEN barbeku arang dengan troli/
kabinet. L217×K58×T109 cm. 
Kombinasi ini dengan 
rak atas warna cokelat (491.333.91)      Rp8.175.000
Kombinasi ini dengan 
rak atas berbahan baja tahan karat (791.333.99)      
Rp8.775.000
Daftar belanja:
KLASEN sisipan barbeku arang, hitam 302.421.25 1 unit
ÄPPLARÖ rangka bawah 77×58 cm warna cokelat 702.880.41 2 unit
ÄPPLARÖ kabinet penyimpanan 77×58 cm warna cokelat 403.128.58 1 unit
KLASEN rak atas untuk rangka bawah 70×50 cm
warna cokelat 902.926.93 2 unit
atau baja tahan karat 302.421.73 2 unit

ÄPPLARÖ kabinet penyimpanan. L77×K58×T90 cm.
Kombinasi ini dengan 
rak atas warna cokelat (791.299.91)      Rp2.850.000
Kombinasi ini dengan 
rak atas berbahan baja tahan karat (491.300.00)      
Rp3.150.000
Daftar belanja:
ÄPPLARÖ kabinet penyimpanan 77×58 cm warna cokelat 403.128.58 1 unit
KLASEN rak atas untuk rangka bawah 70×50 cm

902.926.93 1 unit
warna cokelat
atau baja tahan karat 302.421.73 1 unit
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MEJA MAKAN

ÄPPLARÖ meja lipat. Tempat duduk untuk 2-4 
orang. 20/77/133×62 cm, tinggi 71 cm.
Warna cokelat 302.085.36 Rp1.499.000

ÄPPLARÖ meja dengan daun meja lipat. Tempat 
duduk untuk 4-8 orang. 140/200/260×78 cm, tinggi 
72 cm. Lubang pada permukaan meja berguna untuk 
menahan parasol Anda.
Warna cokelat 202.085.32 Rp2.499.000

ÄPPLARÖ kursi dengan sandaran lengan. Tempat 
duduk: L49×K49×T41 cm.
Warna cokelat 002.085.28 Rp895.000

ÄPPPLARÖ bangku dengan sandaran punggung. 
117×65 cm, tinggi 80 cm.
Warna cokelat 602.085.30 Rp1.495.000

Bantal yang cocok untuk kursi dengan 
sandaran lengan 
dan bangku bersandaran punggung 
ÄPPLARÖ
HÅLLÖ bantal dudukan. 50×50 cm. Ketebalan 
6 cm.
Krem 502.600.62 Rp195.000

Sarung bantal FRÖSÖN dijual terpisah dari bantal 
isi DUVHOLMEN, sehingga mudah mengganti 
tampilannya dan mencuci sarungnya.

FRÖSÖN sarung untuk bantal dudukan. 
44×44 cm. Untuk digabungkan dengan bantal isi 
DUVHOLMEN untuk bantal dudukan 44×44 cm. Dijual 
terpisah.
Krem 703.917.26 Rp150.000
Abu-abu gelap 903.917.25 Rp150.000
DUVHOLMEN bantal isi untuk bantal dudukan. 
44×44 cm. Ketebalan 5 cm. Untuk digabungkan 
dengan sarung FRÖSÖN untuk bantal dudukan 
44×44 cm. Dijual terpisah.

503.918.45 Rp150.000

STEGÖN bantal dudukan. 50×50 cm. Ketebalan 
8 cm.
Krem 803.125.97 Rp175.000

YTTERÖN bantal dudukan/punggung. 92×50 cm, 
kedalaman tempat duduk 47 cm, tinggi sandaran 45 
cm. Ketebalan 8 cm.
Biru 103.147.07 Rp295.000

ÄPPLARÖ kursi sandar, dapat dilipat. Tempat 
duduk: L44×K48×T41 cm.
Warna cokelat 502.085.40 Rp995.000

Bantal yang cocok untuk  
kursi sandar ÄPPLARÖ
HÅLLÖ bantal dudukan/punggung. 116×47 cm, 
kedalaman tempat duduk 48 cm, tinggi sandaran 
68 cm. Ketebalan 6 cm.
Krem 102.600.59 Rp425.000

Sarung bantal FRÖSÖN dijual terpisah dari bantal 
isi DUVHOLMEN, sehingga mudah mengganti 
tampilannya dan mencuci sarungnya.

FRÖSÖN sarung untuk bantal dudukan/
punggung. 116×45 cm. Untuk digabungkan dengan 
bantal isi DUVHOLMEN untuk bantal dudukan/
punggung. Dijual terpisah.
Krem 803.917.21 Rp300.000
Abu-abu gelap 003.917.20 Rp300.000

DUVHOLMEN bantal isi untuk bantal dudukan/
punggung. Ketebalan 5 cm. Terdiri dari: 1 bantal 
dudukan (45×42 cm) dan 1 bantal punggung (45×71 
cm). Untuk digabungkan dengan sarung FRÖSÖN 
untuk bantal dudukan/punggung 116×45 cm. Dijual 
terpisah.

003.918.57 Rp350.000

STEGÖN bantal dudukan/punggung. 116×47 cm, 
kedalaman tempat duduk 48 cm, tinggi sandaran 
68 cm. Ketebalan 8 cm.
Krem 103.126.09 Rp345.000

ÄPPPLARÖ kursi, dapat dilipat. Tempat duduk: 
L40×K41×T44 cm.
Warna cokelat 902.085.38 Rp595.000

ÄPPLARÖ bangku. 114×41 cm, tinggi 44 cm.

Warna cokelat 902.051.82 Rp995.000

Bantal yang cocok untuk kursi lipat, 
kursi bar, dan bangku ÄPPLARÖ
HÅLLÖ bantal dudukan. 40×40 cm. Ketebalan 
6 cm.
Krem 902.600.60 Rp145.000

Sarung bantal FRÖSÖN dijual terpisah dari bantal 
isi DUVHOLMEN, sehingga mudah mengganti 
tampilannya dan mencuci sarungnya.

FRÖSÖN sarung untuk bantal dudukan. Ø35 cm. 
Untuk digabungkan dengan bantal isi DUVHOLMEN 
untuk bantal dudukan diameter 35 cm. Dijual 
terpisah.
Krem 503.917.27 Rp100.000
Abu-abu gelap 203.917.24 Rp100.000

DUVHOLMEN bantal isi untuk bantal dudukan. 
Ø35 cm. Ketebalan 4 cm. Untuk digabungkan dengan 
sarung FRÖSÖN untuk bantal dudukan diameter 
35 cm. Dijual terpisah.

003.918.62 Rp89.000
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YTTERÖN bantal dudukan. 40×40 cm. Ketebalan 
8 cm.
Biru 003.146.99 Rp145.000

STEGÖN bantal dudukan. 40×40 cm. Ketebalan 
8 cm.
Krem 503.126.07 Rp125.000

ÄPPLARÖ bangku, dapat dilipat. 40×38 cm, tinggi 
42 cm.
Warna cokelat 002.049.26 Rp395.000

ISTIRAHAT & SANTAI

ÄPPLARÖ kursi satu dudukan. Tempat duduk: 
L63×K63×T28 cm.
Warna cokelat 402.051.89 Rp1.175.000

ÄPPLARÖ kursi sudut. Tempat duduk: 
L63×K63×T28 cm.
Warna cokelat 302.051.80 Rp1.475.000

Bantal yang cocok untuk kursi satu 
dudukan dan kursi sudut ÄPPLARÖ
HÅLLÖ bantal dudukan 62×62 cm. Ketebalan 8 cm.

Krem 102.600.64 Rp325.000

HÅLLÖ bantal punggung 62×42 cm. 

Krem 202.600.68 Rp195.000
Hitam 002.644.92 Rp195.000

Sarung bantal FRÖSÖN dijual terpisah dari bantal 
isi DUVHOLMEN, sehingga mudah mengganti 
tampilannya dan mencuci sarungnya.

FRÖSÖN sarung untuk bantal punggung 
62×44 cm. Untuk digabungkan dengan bantal isi 
DUVHOLMEN untuk bantal punggung 62×44 cm. 
Dijual terpisah.
Krem 103.917.29 Rp150.000
Abu-abu gelap 303.917.28 Rp150.000

DUVHOLMEN bantal isi untuk bantal punggung 
62×44 cm. Ketebalan 14 cm. Untuk digabungkan 
dengan sarung FRÖSÖN untuk bantal punggung 
62×44 cm. Dijual terpisah.

903.918.34 Rp300.000

FRÖSÖN sarung untuk bantal dudukan 
62×62 cm. Untuk digabungkan dengan bantal isi 
DUVHOLMEN untuk bantal dudukan 62×62 cm. Dijual 
terpisah.
Krem 403.917.23 Rp200.000
Abu-abu gelap 603.917.22 Rp200.000

DUVHOLMEN bantal isi untuk bantal dudukan 
62×62 cm. Tebal 12 cm. Untuk digabungkan dengan 
sarung FRÖSÖN untuk bantal dudukan 62×62 cm. 
Dijual terpisah.

303.918.51 Rp350.000

ÄPPLARÖ bagian meja/bangku 63×63 cm, tinggi 
28 cm.
Warna cokelat 002.134.45 Rp675.000

Bantal yang cocok untuk  
bagian meja/bangku ÄPPLARÖ
HÅLLÖ bantal dudukan 62×62 cm. Ketebalan 8 cm.

Krem 102.600.64 Rp325.000

Sarung bantal FRÖSÖN dijual terpisah dari bantal 
isi DUVHOLMEN, sehingga mudah mengganti 
tampilannya dan mencuci sarungnya.

FRÖSÖN sarung untuk bantal dudukan 
62×62 cm. Untuk digabungkan dengan bantal isi 
DUVHOLMEN untuk bantal dudukan 62×62 cm. Dijual 
terpisah.
Krem 403.917.23 Rp200.000
Abu-abu gelap 603.917.22 Rp200.000

DUVHOLMEN bantal isi untuk bantal dudukan 
62×62 cm. Ketebalan 12 cm. Untuk digabungkan 
dengan bantal isi DUVHOLMEN untuk bantal dudukan 
62×62 cm. Dijual terpisah.

303.918.51 Rp350.000

 

ÄPPLARÖ kursi santai. 199×71 cm, tinggi 33 cm.

Warna cokelat 702.085.44 Rp1.799.000

Bantal yang cocok untuk kursi santai 
ÄPPLARÖ
HÅLLÖ alas kursi santai. 190×60 cm. Ketebalan 
5 cm.
Krem 402.600.67 Rp845.000

AREA MASAK LUAR RUANG

ÄPPLARÖ rangka bawah 77×50 cm.

Warna cokelat 702.880.41 Rp1.175.000

ÄPPLARÖ kabinet penyimpanan, 77×58 cm. 
Hanya dapat dipasangkan dengan rak atas KLASEN 
70×50 cm.
Warna cokelat 403.128.58 Rp2.375.000

KLASEN sisipan barbeku arang.

Hitam 302.421.25 Rp2.500.000

KLASEN rak atas 70×50 cm.

Warna cokelat 902.926.93 Rp475.000

KLASEN rak atas 70×50 cm.

Baja tahan karat 302.421.73 Rp775.000
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PENYIMPANAN & PENATAAN

ÄPPLARÖ bangku penyimpanan 122×50 cm, 
tinggi 54 cm. Lengkapi dengan kantong penyimpanan 
bantal TOSTERÖ, lihat halaman berikutnya.
Warna cokelat 702.342.08 Rp1.999.000

ÄPPLARÖ bangku penyimpanan 80×41 cm, tinggi 
44 cm.
Warna cokelat 502.049.24 Rp999.000

ÄPPLARÖ panel dinding 80×158 cm. Termasuk 6 
kait.
Warna cokelat 602.049.28 Rp799.000

ÄPPLARÖ rak untuk panel dinding 68×27 cm.

Warna cokelat 602.086.86 Rp150.000



PERLINDUNGAN DAN PERAWATAN ÄPPLARÖ 

TOSTERÖ sarung perabot dan kantong 
penyimpanan tahan air

TOSTERÖ sarung untuk set perabot 100×70 cm, 
tinggi 90 cm. Pas untuk set makan luar ruang yang 
terdiri dari meja dan maksimal 2 unit kursi.
Hitam 802.852.64 Rp499.000

TOSTERÖ sarung untuk set perabot 145×145 cm, 
tinggi 120 cm. Pas untuk set makan luar ruang yang 
terdiri dari meja dan maksimal 4 unit kursi.
Hitam 102.923.24 Rp799.000

TOSTERÖ sarung untuk set perabot 215×135 cm, 
tinggi 105 cm. Pas untuk set makan luar ruang yang 
terdiri dari meja dan maksimal 6 unit kursi.
Hitam 602.923.26 Rp999.000

TOSTERÖ sarung untuk kursi santai 200×60 cm, 
tinggi 40 cm.
Hitam 502.923.22 Rp499.000

TOSTERÖ sarung untuk barbeku 72×52 cm, tinggi 
111 cm. 
Hitam 002.923.29 Rp399.000

TOSTERÖ kantong penyimpanan bantal 
116×49 cm, tinggi 35 cm. Dapat dimasukkan ke 
bangku penyimpanan ÄPPLARÖ 122×50 cm.

Hitam 402.923.27 Rp499.000

Cara terbaik untuk menjaga keawetan perabot luar ruang 
Anda adalah dengan membersihkannya secara berkala dan 
tidak meninggalkannya di luar ruang tanpa perlindungan 
yang memadai, dan rutin mengecatnya ulang.

Pembersihan 
Seka bersih dengan kain lembut yang dibasahi dengan air 
dan larutan sabun encer. Keringkan dengan kain bersih dan 
kering.

Pemeliharaan
Kayu berlapis cat cokelat 
Untuk mencegah permukaannya kering dan retak, serta 
agar kelembapan tidak masuk ke dalam kayu, kami 
anjurkan agar perabot dicat ulang secara rutin, misalnya 
satu kali setahun. Frekuensi pengecatan tergantung 
pada seberapa banyak perabot terpapar elemen-elemen 
tersebut.
Untuk perabot yang selalu berada di luar ruang, Anda perlu 
mengecatnya ulang jika air hujan terserap langsung ke 

dalam kayunya dan bukannya membentuk bulir-bulir air di 
permukaan perabot.

Kayu berlapis cat putih
Selama warna catnya tidak berubah kusam, membersihkan 
perabot secara rutin saja sudah cukup. Jika cat sudah 
mulai mengelupas atau kusam, Anda dapat mengecat 
ulang seluruh bagian atau titik tertentu di perabot jika 
perlu, gunakan cat khusus untuk luar ruang.

Penyimpanan
Jika memungkinkan, simpan perabot luar ruang Anda di 
tempat sejuk dan kering di dalam ruang. Jika perabot 
selalu diletakkan di luar ruang, lindungi dengan penutup 
kedap air dan, jika memungkinkan, miringkan perabot agar 
air tidak menggenang pada perabot. Setelah hujan atau 
salju, buang semua sisa air atau salju dari permukaan-
permukaan yang datar. Pastikan udara dapat bersirkulasi 
untuk mencegah pengembunan
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