
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.

KUNGSHOLMEN
Seri Perabot Ruang Tamu Luar Ruang

 

Kenyamanan luar ruang yang maksimal dan tak butuh pemeliharaan
Dengan seri KUNGSHOLMEN, Anda dapat mengombinasikan berbagai bagian 
untuk membuat sebuah sofa dengan bentuk dan ukuran yang pas dengan teras 
atau taman Anda. Mulai dari sofa dua dudukan kecil hingga sofa luas nan besar 
yang dilengkapi chaise longue. Atau, set sofa dengan paduan meja kopi. Seri ini 
terbuat dari rotan plastik yang awet dan tahan cuaca dan aluminium antikarat, 
sehingga tak butuh pemeliharaan. Selain itu, agar hari-hari panjang dan santai 
Anda selama musim panas kian nyaman, Anda dapat melengkapinya dengan 
bantal busa FRÖSÖN/DUVHOLMEN yang tahan lama.
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Saatnya santai? Dengan bangku KUNGSHOLMEN, chaise 
longue dapat dengan mudah diletakkan di salah satu sudut 
sofa - atau di keduanya...
Ukuran keseluruhan: 142/222×80×73 cm.
Kombinasi ini dengan bantal FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
(392.684.32) Rp9.850.000
Kombinasi ini dengan bantal HÅLLÖ (592.571.83) 
Rp8.185.000

Daftar belanja:
KUNGSHOLMEN bagian sudut 2 unit
KUNGSHOLMEN bagian satu dudukan 1 unit
KUNGSHOLMEN bagian bangku 1 unit
FRÖSÖN/DUVHOLMEN atau HÅLLÖ bantal dudukan 62×62 cm 4 unit
FRÖSÖN/DUVHOLMEN bantal punggung 62×44 cm atau HÅLLÖ 
bantal punggung 62×42 cm 3 unit

Bebas ditata ulang. Hari ini ingin kursi berbentuk huruf 
L dan besok ingin sofa besar? Cukup lepas unit-unitnya, 
susun ulang, dan sambungkan kembali.
Ukuran keseluruhan: 142/222×80×73 cm.
Kombinasi ini dengan bantal FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
(592.582.72) Rp11.150.000
Kombinasi ini dengan bantal HÅLLÖ (490.204.07) 
Rp8.975.000

Daftar belanja:
KUNGSHOLMEN bagian sudut 2 unit
KUNGSHOLMEN bagian satu dudukan 2 unit
FRÖSÖN/DUVHOLMEN atau HÅLLÖ bantal dudukan 62×62 cm 4 unit
FRÖSÖN/DUVHOLMEN bantal punggung 62×44 cm atau HÅLLÖ 
bantal punggung 62×42 cm 5 unit

Kecil tetapi nyaman. Ruang kecil pun layak ditempati 
sofa nan nyaman.
Ukuran keseluruhan: 160×80×73 cm.
Kombinasi ini dengan bantal FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
(992.577.94) Rp5.550.000
Kombinasi ini dengan bantal HÅLLÖ (190.204.18) 
Rp4.590.000

Daftar belanja:
KUNGSHOLMEN bagian sudut 2 unit
FRÖSÖN/DUVHOLMEN atau HÅLLÖ bantal dudukan 62×62 cm 2 unit
FRÖSÖN/DUVHOLMEN bantal punggung 62×44 cm atau HÅLLÖ 
bantal punggung 62×42 cm 2 unit

Saatnya tidur siang. Dengan 2 bagian sudut dan 1 
bagian satu dudukan, Anda memiliki sofa yang sempurna 
untuk tidur siang di tempat yang teduh.
Ukuran keseluruhan: 222×80×73 cm.
Kombinasi ini dengan bantal FRÖSÖN/DUVHOLMEN 
(292.580.18) Rp8.125.000
Kombinasi ini dengan bantal HÅLLÖ (190.204.23) 
Rp6.685.000

Daftar belanja:
KUNGSHOLMEN bagian sudut 2 unit
KUNGSHOLMEN bagian satu dudukan 1 unit
FRÖSÖN/DUVHOLMEN atau HÅLLÖ bantal dudukan 62×62 cm 3 unit
FRÖSÖN/DUVHOLMEN bantal punggung 62×44 cm atau HÅLLÖ 
bantal punggung 62×42 cm 3 unit
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KUNGSHOLMEN bagian sudut. L80×K80×T73 cm. 
Dudukan: L62×K62×T34 cm.
Hitam-cokelat 902.670.47 Rp1.775.000

KUNGSHOLMEN bagian satu dudukan. 
L62×K80×T73 cm. Dudukan: L62×K62×T34 cm.
Hitam-cokelat 702.670.48 Rp1.575.000

KUNGSHOLMEN bangku. L62×K62×T34 cm.

Hitam-cokelat 302.670.50 Rp1.175.000

KUNGSHOLMEN meja kopi. L62×K62×T35 cm.

Hitam-cokelat 402.700.33 Rp999.000

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. Ketebalan 12 cm. Untuk digabungkan 
dengan sarung FRÖSÖN untuk bantal dudukan 
62×62 cm. Dijual terpisah.

303.918.51 Rp350.000

HÅLLÖ bantal dudukan. 62×62 cm, ketebalan 8 cm.

Krem 102.600.64 Rp325.000

HÅLLÖ bantal dudukan. 62×42 cm. 

Krem 202.600.68 Rp195.000
Hitam 002.644.92 Rp195.000

SEMUA BAGIAN DAN HARGA

+ =+++

Anda dapat mengombinasikan bagian-bagian 
KUNGSHOLMEN menjadi sofa modular yang sangat 
sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika nantinya Anda ingin 
membuat kombinasi yang berbeda, Anda dapat dengan 
mudah melepas bagian-bagiannya dan mengatur ulang 
kombinasinya dengan susunan yang benar-benar baru.
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Cara terbaik untuk menjaga keawetan perabot luar ruang 
Anda adalah dengan membersihkannya secara berkala dan 
tidak meninggalkannya di luar ruang tanpa perlindungan 
yang memadai. 

Pembersihan 
Seka bersih dengan larutan sabun encer.

Pemeliharaan 
Tidak memerlukan pemeliharaan.

Penyimpanan
Jika memungkinkan, simpanlah produk KUNGSHOLMEN di 
tempat yang kering dan sejuk dalam ruang. Jika disimpan 
di luar ruang, miringkan perabot dan sebaiknya gunakan 
penutup tahan air. Pastikan udara dapat bersirkulasi untuk 
mencegah pengembunan. Tidak disarankan menggunakan 
plastik karena akan melemah dalam suhu sekitar titik 
beku.

PERLINDUNGAN & PERAWATAN UNTUK 
KUNGSHOLMEN

TOSTERÖ kantong penyimpanan tahan air
TOSTERÖ kantong penyimpanan bantal 
116×49 cm, tinggi 35 cm. 

Hitam 402.923.27 Rp499.000


