
Terobosan luar biasa untuk area luar ruang yang terbatas
Seri ASKHOLMEN memberi Anda keleluasaan untuk mempercantik balkon atau 
teras berukuran kecil dengan berbagai cara –  dan memaksimalkan ruang yang 
Anda miliki. Kursi dan meja ringkasnya dapat dilipat dan tidak memakan ruang. 
Meja balkonnya dapat dipasang ke rel atau dinding. Untuk mempercantik, 
tersedia juga panel bunga, dudukan tanaman, dan terali untuk tanaman 
merambat. Semua seri terbuat dari kayu akasia yang tahan lama dan diambil 
dari sumber yang berkelanjutan serta telah dicat dengan warna cokelat keabu-
abuan agar tampak makin apik dan lebih terlindung.

Seri Perabot Ruang Tamu Luar Ruang

PANDUAN PEMBELIAN

ASKHOLMEN

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.



ASKHOLMEN meja. 60×62 cm, tinggi 73 cm. Untuk 
2 kursi.
Cokelat keabu-abuan 902.400.34 Rp399.000

ASKHOLMEN meja dinding, dapat dilipat. 
70×44 cm, tinggi 71 cm. Untuk 2 kursi. Meja ini 
harus dipasangkan ke dinding.
Cokelat keabu-abuan 603.210.22 Rp449.000

ASKHOLMEN, meja, dapat dilipat. 112×62 cm, 
tinggi 
73 cm. Untuk 4 kursi. 
Cokelat keabu-abuan 603.467.77 Rp999.000

ASKHOLMEN, kursi, dapat dilipat. Tempat duduk: 
36×30 cm, tinggi tempat duduk 46 cm. 
Cokelat keabu-abuan 702.400.30 Rp392.000

STEGÖN bantal dudukan. Diameter 35 cm. 
Ketebalan 8 cm.
Krem 003.126.00 Rp95.000

YTTERÖN bantal dudukan. Diameter 35 cm. 
Ketebalan 8 cm.
Biru 103.192.91 Rp125.000

BENÖ bantalan kursi. Diameter 35 cm. Ketebalan 
3 cm.
Abu-abu gelap 503.445.33 Rp45.000

ASKHOLMEN dudukan tanaman. 45×29 cm, tinggi 
116 cm. 
Cokelat keabu-abuan 302.586.68 Rp399.000

ASKHOLMEN panel bunga. 62×39 cm, tinggi 
38 cm. Anda dapat meletakkan raknya di bawah 
atau atas panel bunga, tergantung tampilan yang 
Anda inginkan. Dapat dilengkapi dengan terali 
ASKHOLMEN.
Cokelat keabu-abuan 502.586.72 Rp499.000

 

ASKHOLMEN terali. 72×3 cm, tinggi 190 cm. 
Anda dapat memasang terali ini secara vertikal atau 
horizontal dan mengatur tinggi atau lebarnya agar 
sesuai dengan area luar ruang Anda.
Cokelat keabu-abuan 902.586.70 Rp299.000

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

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

003.918.62 Rp89.000

SEMUA BAGIAN DAN HARGA
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PERLINDUNGAN DAN PERAWATAN ASKHOLMEN

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 kantong penyimpanan bantal 
116×49 cm, tinggi 35 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
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.

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, buang semua sisa air dari permukaan yang 
datar. 
Pastikan udara dapat bersirkulasi untuk mencegah 
pengembunan.

3



© Inter IKEA Systems B.V. 2013/2018 


