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KUALITAS
Dirancang untuk digunakan 
di seluruh ruangan di rumah. 
Rak ALGOT tahan lama, tahan 
noda, dan mudah dibersihkan. 
Braketnya terbuat dari baja 
berkekuatan tinggi dan mampu 
menopang beban berat. 

PENGAMANAN
Solusi berdiri yang dilengkapi 
dengan keranjang harus 
dipasang kencang ke dinding, 
kecuali jika sudah dilengkapi 
roda. Buka halaman 12 pada 
panduan pembelian ini untuk 
melihat informasi seputar pilihan 
rangka yang dapat dipasangi 
roda.
Tipe perangkat pemasangan 
berbeda-beda, tergantung pada 
material dindingnya. Gunakan 
perangkat pemasangan (dijual 
terpisah) yang sesuai dengan 
dinding rumah Anda.
Ingat pula bahwa tidak 
semua bahan dinding mampu 
menopang berat beban yang 
sama. Misalnya, dinding 
berbahan plester tidak akan 
mampu menopang berat beban 
yang sama seperti dinding 
berbahan kayu, beton, atau 
bata.
Jika kurang yakin tentang 
jenis dinding rumah Anda, 
berat beban yang mampu 
ditopangnya, atau cara 
memasang ALGOT secara aman 
ke dinding, kami sarankan Anda 
menghubungi dealer khusus di 
wilayah Anda untuk memperoleh 
informasi lebih lanjut.

PERLU TAHU 
Beban maks. rak ALGOT, angka 
pada deret kedua berlaku untuk 
rak logam:
Lebar 40 cm 
Kedalaman 18; 7 kg/10 kg
Kedalaman 38; 15 kg/20 kg
Kedalaman 58; 23 kg/30 kg

Lebar 60 cm
Kedalaman 18; 10 kg/15 kg
Kedalaman 38; 22 kg/30 kg
Kedalaman 58; 34 kg/45 kg

Lebar 80 cm
Kedalaman 18; 14 kg/20 kg
Kedalaman 38; 30 kg/40 kg
Kedalaman 58; 46 kg/60 kg

ALGOT
Penyimpanan di semua bagian rumah

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.

Kapan pun Anda perlu menyimpan barang, ALGOT 
memberikan solusi yang akan memaksimalkan setiap 
jengkal rumah Anda. Selain itu, karena desainnya minimalis, 
Anda dapat memuat banyak barang dan rak akan tetap 
terlihat keren.

Anda dapat merakit ALGOT untuk dijadikan solusi berdiri 
atau tempel dinding. Selain itu, dengan aneka pilihan 
aksesori, ALGOT mudah disesuaikan untuk berbagai ruangan 
dan kebutuhan. Mulai dari memilah baju di ruang cuci 
hingga menggantung mantel di koridor dan menyimpan 
kaleng serta botol di pantry – ALGOT dirancang agar dapat 
bermanfaat di seluruh ruangan. 

Braket, rak, dan aksesori lainnya sangat mudah dipasang, 
sehingga merakitnya tak akan menjadi soal. Ini juga berarti 
bahwa ALGOT dapat disesuaikan dan ditata dengan mudah 
seiring bertambahnya kebutuhan Anda. Ingin memuat 
lebih banyak baju karena anggota keluarga bertambah? 
Tambahkan keranjang. Ingin menata ulang area cuci? 
Raknya mudah dipindah-pindah. Butuh ruang lebih untuk 
bekerja? Anda dapat memfungsikan rak ALGOT yang paling 
lebar sebagai meja kerja. Dengan ALGOT, selalu ada solusi 
untuk menyimpan apa pun.
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KOMBINASI

PENYIMPANAN TEMPEL DINDING

ALGOT/SKÅDIS rangka dinding/rak/batang
Ukuran keseluruhan: 132×41×199 cm
Kombinasi ini (892.764.15) Rp3.029.000

Daftar belanja

ALGOT rel penyangga, 66 cm, putih. 902.364.85 Rp30.000/unit 2 unit
ALGOT rangka dinding, 196 cm, putih 802.185.33 Rp125.000/unit 3 unit
ALGOT rak 60×38 cm, putih 902.185.56 Rp100.000/unit 6 unit
ALGOT batang untuk braket 60 cm, putih 302.185.64 Rp40.000/unit 1 unit
ALGOT braket 38 cm, putih 902.185.42 Rp50.000/unit 15 unit
ALGOT keranjang jaring 38×60×14 cm, 
putih 

902.185.18 Rp120.000/unit 3 unit

ALGOT rel tarik untuk keranjang, putih, 
2 unit

704.018.72 Rp40.000/unit 3 unit

ALGOT kait rangkap tiga dengan braket, 
15 cm, putih 502.458.92 Rp70.000/unit 1 unit

SKÅDIS papan berlubang 56×56 cm, 
putih

303.208.06 Rp299.000/unit 1 unit

SKÅDIS konektor untuk ALGOT, putih, 
4 buah

803.358.86 Rp55.000/unit 1 unit

SKÅDIS tempat surat, putih 703.208.14 Rp50.000/unit 1 unit
SKÅDIS wadah berpenutup, putih,
3 buah

403.359.11 Rp200.000/unit 1 unit

SKÅDIS klip, putih, 2 buah 703.216.15 Rp50.000/unit 1 unit

ALGOT rangka dinding/rak/batang. 
Ukuran keseluruhan: 65×40×196 cm
Kombinasi ini (199.055.69) Rp1.090.000

Daftar belanja

ALGOT rangka dinding, 196 cm, putih 802.185.33 Rp125.000/unit 2 unit
ALGOT braket 38 putih 902.185.42 Rp50.000/unit 8 unit
ALGOT rak 60×38 cm, putih 902.185.56 Rp100.000/unit 4 unit
ALGOT batang untuk braket 60 cm putih 302.185.64 Rp40.000/unit 1 unit

ALGOT rangka dinding/keranjang jaring.
Ukuran keseluruhan: 65×41×197 cm
Kombinasi ini (492.765.92) Rp1.300.000

Daftar belanja

ALGOT rangka dinding, 196 cm, putih 802.185.33 Rp125.000/unit 2 unit
ALGOT braket 38 cm, putih 902.185.42 Rp50.000/unit 8 unit 

ALGOT rak 60×38 cm, putih 902.185.56 Rp100.000/unit 1 unit

ALGOT batang untuk braket 60 cm, putih 302.185.64 Rp40.000/unit 1 unit

ALGOT rel tarik untuk keranjang, putih, 
2 unit

704.018.72 Rp40.000/unit 3 unit

ALGOT keranjang jaring, 38×60×14 cm, 
putih 902.185.18 Rp120.000/unit 2 unit

ALGOT keranjang jaring, 38×60×29 cm, 
putih

702.185.19 Rp150.000/unit 1 unit
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KOMBINASI

ALGOT rangka dinding/rak. 
Ukuran keseluruhan: 132×41×199 cm
Kombinasi ini (599.302.08) Rp1.835.000

Daftar belanja

ALGOT rel penyangga 66 cm, putih 902.364.85 Rp30.000/unit 2 unit
ALGOT rangka dinding, 196 cm, putih 802.185.33 Rp125.000/unit 3 unit
ALGOT braket 38 cm, putih 902.185.42 Rp50.000/unit 12 unit
ALGOT rak 60×38 cm, putih 902.185.56 Rp100.000/unit 8 unit

PENYIMPANAN TEMPEL DINDING

ALGOT rangka dinding/rak/rak jemuran. 
Ukuran keseluruhan: 132×61×199 cm
Kombinasi ini (999.055.89) Rp1.575.000

Daftar belanja

ALGOT rel penyangga 66 cm, putih 902.364.85 Rp30.000/unit 2 unit
ALGOT rangka dinding, 196 cm, putih 802.185.33 Rp125.000/unit 3 unit
ALGOT braket 38 cm, putih 902.185.42 Rp50.000/unit 6 unit
ALGOT rak 60×38 cm, putih 902.185.56 Rp100.000/unit 2 unit
ALGOT rak jemuran 60 cm, putih 702.185.62 Rp100.000/unit 1 unit
ALGOT braket 58 cm, putih 502.185.44 Rp80.000/unit 3 unit
ALGOT rak 60×58 cm, putih 902.241.14 Rp150.000/unit 2 unit
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KOMBINASI

ALGOT rangka dinding/rak.
Ukuran keseluruhan: 66×61×197 cm
Kombinasi ini (999.055.51) Rp1.160.000

Daftar belanja

ALGOT rangka dinding, 196 cm, putih 802.185.33 Rp125.000/unit 2 unit

ALGOT braket 38 cm, putih 902.185.42 Rp50.000/unit 6 unit

ALGOT rak 60×38 cm, putih 902.185.56 Rp100.000/unit 3 unit
ALGOT braket 58 cm, putih 502.185.44 Rp80.000/unit 2 unit
ALGOT rak 60×58 cm, putih 902.241.14 Rp150.000/unit 1 unit

ALGOT rangka dinding/keranjang kawat. 
Ukuran keseluruhan: 66×41×197 cm 
Kombinasi ini (792.765.95) Rp1.590.000

Daftar belanja

ALGOT rangka dinding, 196 cm, putih 802.185.33 Rp125.000/unit 2 unit

ALGOT braket 38 cm, putih 902.185.42 Rp50.000/unit 12 unit

ALGOT rak 60×38 cm, putih 902.185.56 Rp100.000/unit 3 unit

ALGOT rel tarik untuk braket, 
putih, 2 unit 704.018.72 Rp40.000/unit 3 unit

ALGOT keranjang kawat 38×60×14 cm, 
putih

404.018.64 Rp100.000/unit 2 unit

ALGOT keranjang kawat 38×60×29 cm, 
putih

904.018.66 Rp120.000/unit 1 unit

PENYIMPANAN TEMPEL DINDING
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KOMBINASI

PENYIMPANAN DENGAN KERANJANG DAN RANGKA

ALGOT rangka/5 kotak/rak atas.
Ukuran keseluruhan: 41×60×105 cm 
Kombinasi ini (492.761.82) Rp1.355.000

Daftar belanja

ALGOT rangka 100 cm, putih 504.018.68 Rp425.000/unit 1 unit
ALGOT rak atas untuk rangka 41×55 cm, 
putih 402.283.36 Rp140.000/unit 1 unit

ALGOT kotak 38×60×14 cm, putih 102.606.67 Rp120.000/unit 4 unit
ALGOT kotak 38×60×29 cm, putih 502.606.65 Rp150.000/unit 1 unit
ALGOT tutup 38×60 cm, putih 802.606.40 Rp40.000/unit 4 unit

ALGOT rangka/6 keranjang jaring/rak atas
Ukuran keseluruhan: 41×60×105 cm
Kombinasi ini (892.762.98) Rp1.285.000

Daftar belanja

ALGOT rangka 100 cm, putih 504.018.68 Rp425.000/unit 1 unit

ALGOT rak atas untuk rangka 41×55 cm, 
putih 402.283.36 Rp140.000/unit 1 unit 

ALGOT keranjang jaring 38×60×14 cm, 
putih

902.185.18 Rp120.000/unit 6 unit 

ALGOT rangka dengan batang/keranjang jaring.
Ukuran keseluruhan: 41×60×174 cm
Kombinasi ini (092.763.82) Rp1.110.000

Daftar belanja

ALGOT rangka dengan batang 100 cm,
putih

902.191.36 Rp305.000/unit 1 unit

ALGOT rangka 70 cm, putih 104.018.70 Rp325.000/unit 1 unit

ALGOT keranjang jaring 38×60×14 cm, 
putih

902.185.18 Rp120.000/unit 4 unit
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KOMBINASI

ALGOT rangka/keranjang kawat/batang.  
Ukuran keseluruhan: 81/-101×60×174 cm.
Kombinasi ini (792.763.31) Rp1.630.000

Daftar belanja

ALGOT rangka 100 cm, putih 504.018.68 Rp425.000/unit 1 unit
ALGOT rangka 70 cm, putih 104.018.70 Rp325.000/unit 1 unit
ALGOT Batang untuk rangka 40-60 cm, 
putih

802.400.77 Rp40.000/unit 1 unit

ALGOT keranjang kawat 38×60×14 cm, 
putih

404.018.64 Rp100.000/unit 6 unit

ALGOT keranjang kawat 38×60×29 cm, 
putih

904.018.66 Rp120.000/unit 2 unit

ALGOT rangka/3 kotak/rak atas.
Ukuran keseluruhan: 41×60×78 cm 
Kombinasi ini (692.761.76) Rp1.055.000

Daftar belanja

ALGOT rangka 70 cm, putih 104.018.70 Rp325.000/unit 1 unit

ALGOT rak atas untuk rangka 41×55 cm, 
putih 402.283.36 Rp140.000/unit 1 unit

ALGOT roda, putih, 4 buah 402.185.25 Rp80.000/unit 1 unit
ALGOT kotak 38×60×14 cm, putih 102.606.67 Rp120.000/unit 2 unit
ALGOT kotak 38×60×29 cm, putih 502.606.65 Rp150.000/unit 1 unit
ALGOT tutup 38×60 cm, putih 802.606.40 Rp40.000/unit 3 unit

PENYIMPANAN DENGAN KERANJANG DAN RANGKA

ALGOT rangka/keranjang jaring/batang.
Ukuran keseluruhan: 203/-243×60×105 cm.
Kombinasi ini (292.764.04) Rp3.935.000

Daftar belanja

ALGOT rangka 100 cm, putih 504.018.68 Rp425.000/unit 3 unit

ALGOT rak atas untuk rangka, 41×55 cm, 
putih

402.283.36 Rp140.000/unit 3 unit

ALGOT keranjang jaring 38×60×14 cm, 
putih

902.185.18 Rp120.000/unit 18 unit

ALGOT Batang untuk rangka 40-60 cm, 
putih

802.400.77 Rp40.000/unit 2 unit

ALGOT rangka/keranjang jaring/batang. 
Ukuran keseluruhan: 122/-142×60×206 cm. 
Kombinasi ini (092.763.01) Rp3.220.000

Daftar belanja

ALGOT rangka 100 cm, putih 504.018.68 Rp425.000/unit 2 unit

ALGOT rangka dengan batang 100 cm, 
putih

902.191.36 Rp305.000/unit 2 unit

ALGOT keranjang jaring 38×60×14 cm, 
putih

902.185.18 Rp120.000/unit 12 unit

ALGOT batang untuk rangka 40-60 cm, 
putih

802.400.77 Rp40.000/unit 1 unit

ALGOT rak atas untuk rangka 41×55 cm, 
putih

402.283.36 Rp140.000/unit 2 unit
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Siap pakai atau rakit sendiri?
Anda dapat memilih salah satu dari berbagai pilihan 
kombinasi bawaan yang tersedia atau merancang sendiri 
solusi penyimpanan ALGOT Anda. Mulailah dengan 
menilik kombinasi bawaan yang tertera dalam panduan 
pembelian ini. Staf di toko kami siap membantu menyusun 
daftar barang untuk kombinasi yang Anda pilih untuk 
mempermudah pencarian di area layanan mandiri, serta 
dapat pula memberi tahu Anda tentang berbagai layanan 
lainnya, misalnya layanan antar-jemput. 

Ingat: Anda dapat mencari lebih banyak lagi 
kombinasi ALGOT di situs web IKEA.

Apa saja yang ingin Anda simpan? 
Saat hendak membeli tempat penyimpanan barang, 
mulailah dengan mencari tahu barang apa saja yang 
ingin Anda simpan. Apakah Anda membutuhkan tempat 
untuk menggantung baju, menyimpan seprai, atau 
handuk? Mungkin Anda perlu rak buku atau keranjang 
untuk menyimpan topi dan sarung tangan? ALGOT dapat 
menawarkan berbagai solusi penyimpanan untuk seluruh 
barang di rumah Anda.

Seberapa luas ruang yang tersedia?
Sebelum mulai membeli solusi penyimpanan baru, cari 
tahu seberapa besar ruang yang tersedia. Buat sketsa 
ruangan yang akan dipakai, ukur dimensi ruangan, mulai 
dari lantai ke plafon, dan jarak antara dinding-dindingnya. 
Buat catatan jika ada jendela atau pintu yang mungkin 
akan memengaruhi ukuran solusi penyimpanan, lakukan 
pengukuran secara mendetail, dan sisihkan sedikit ruang 
untuk membuka dan menutup pintu. Perhitungkan juga 
keberadaan radiator, pipa, ventilasi, atau elemen lain yang 
dapat memengaruhi solusi penyimpanan Anda.

KIAT: Cara menghitung lebar  
solusi rakitan sendiri
Jika ingin merancang solusi penyimpanan tempel dinding 
Anda sendiri, jangan lupa menyisihkan ruang selebar 
2,6 cm untuk lebar rangka dinding bagian luar dan 1,6 cm 
untuk setiap rangka dinding bagian tengah (karena rak-rak 
tersebut akan condong keluar dari rangka bagian tengah). 
Lebar rak atau aksesori pilihan juga harus ditambahkan ke 
dalam hitungan.

Lebar rak dan aksesori
40 cm (rak)
60 cm (rak, keranjang, rak jemuran, rak sepatu,  
gantungan celana, batang untuk braket)
80 cm (rak)
122 cm (rak jemuran)

Panduan hitung cepat
1 rangka dinding +0 cm
2 rangka dinding +5,2 cm
3 rangka dinding +6,8 cm
4 rangka dinding +8,4 cm

CARA MERENCANAKAN

PENTING! 

Saat memasang solusi ALGOT tempel dinding, 
ikutilah petunjuk perakitan yang disertakan bersama 
rangka dinding guna memastikan bahwa Anda telah 
memberikan jarak yang pas antara setiap lubang bor.

Contoh 2
2,6+60+1,6+60+1,6+60+2,6= 
188,4 cm

2,6 1,6 1,6

60 60 60

Contoh 1
2,6+60+2,6= 65,2 cm.

2,6 2,6

60
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1. Pasang rel penyangga ALGOT ke dinding agar rangka 
dinding dapat digantung sejajar dan jarak antara setiap 
rangka tersebut pas. Gunakan sekrup kepala gepeng 
berdiameter 4 mm (kepala sekrup maks. 7 mm). Anda 
akan memerlukan 3 sekrup untuk rel penyangga 66 cm, 
4 sekrup untuk rel 88 cm, dan 7 sekrup untuk rel 
190 cm. 

2. Gantung rangka dinding pada rel penyangga, sesuaikan 
jaraknya, lalu kencangkan keduanya dengan sekrup 
ke dinding. Gunakan sekrup kepala bulat berdiameter 
4-4,5 mm (kepala sekrup maks. 9 mm). Anda akan 
memerlukan 3 sekrup untuk rangka dinding dengan 
tinggi 56 cm, 4 sekrup untuk tinggi 84 cm, dan 8 sekrup 
untuk tinggi 196 cm. 

3. Kaitkan braket ke titik mana pun pada rangka dinding 
ALGOT jika Anda ingin menambahkan rak atau aksesori 
seperti keranjang atau rak sepatu. Satu braket mampu 
menopang dua rak ALGOT atau aksesori lainnya. Braket 
dan rak tersedia dalam tiga ukuran kedalaman: 18, 38, 
dan 58 cm. Rak juga tersedia dalam tiga ukuran lebar: 
40, 60, dan 80 cm. Buka halaman sampul panduan 
pembelian ini untuk mengetahui beban maksimum yang 
dapat ditopang semua rak ALGOT. 

4. Kaitkan rak, rak sepatu, rak jemuran, dan/atau  

aksesori lainnya ke dalam braket. Gunakan braket 
dengan kedalaman yang berbeda untuk menopang 
hingga tiga rak sepatu: braket dengan kedalaman 38 cm 
mampu menopang dua rak sepatu, sedangkan braket 
58 cm mampu menopang tiga rak.

5. Jika ingin menambahkan keranjang, kaitkan rel tarik 
untuk keranjang ALGOT ke titik yang Anda inginkan 
pada braket. Pasang dudukannya dan masukkan 
keranjang ke rel tarik.

6. Kaitkan rak ALGOT dengan 4 kait ke braket, sehingga 
Anda dapat menggantung barang-barang pada bagian 
pinggir solusi penyimpanan tempel dinding ALGOT 
rancangan Anda. Gunakan satu atau beberapa rak. 
Braket ALGOT paling dalam, 58 cm, mampu menopang 
maks. tiga rak pada setiap barisnya.

7. Tutup setiap braket dengan bilah penutup agar rak dan 
aksesori terpasang kencang dan tampilannya terlihat 
bersih.

8. Untuk aksesori yang disertai braket, cukup kaitkan 
langsung ke rangka dinding ALGOT, tidak perlu 
menggunakan braket terpisah. Pada contoh di atas, 
Anda dapat melihat kait tiga rangkap dengan braket 
ALGOT.

CARA MERAKIT

PENYIMPANAN TEMPEL DINDING

Ingat! Sekrup dan perangkat 
pemasangan lain yang mungkin 
Anda perlukan untuk memasang 
solusi ke dinding agar aman (mis. 
tempelan dinding) dijual terpisah. 
Tipe perangkat pemasangan 
berbeda-beda, tergantung pada 
material dindingnya. 

4

KLIK

KLIK

KLIK

KLIK

1

2

6
4

3

5

8

7

rel penyangga rangka  
dinding

braket rak batang  rel untuk  
keranjang

keranjang 
jaring

rak sepatu

Untuk kombinasi ini, Anda butuh:

+ =+++ + ++
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1. Pilihlah rangka atau keranjang penyimpanan 70 cm 
yang dilengkapi dengan kaki agar dapat dipasangi roda. 
Ingat, demi alasan keamanan, hanya rangka ini saja 
yang dapat dipasangi roda. Jangan pasang roda pada 
rangka ini apabila ditumpuk di atas rangka lain.

2. Tambahkan rak atas ALGOT ke atas rangka untuk 
menambah ruang penyimpanan.

3. Tambahkan roda. Agar makin aman, pasang pencegah 
jungkir (disertakan bersama roda) ke kedua roda depan 
pada rangka 70 cm. 

4. Tambahkan keranjang kawat/jaring, tersedia dalam 
dua pilihan tinggi: 14 dan 29 cm. Gunakan dudukan 
penahan tarikan (disertakan bersama setiap keranjang) 
agar keranjang tidak mudah bergeser dan mudah 
ditarik.

CARA MERAKIT

PENYIMPANAN BERODA DENGAN KERANJANG DAN RANGKA

Untuk kombinasi ini, Anda butuh:

rangka setinggi 
70 cm

rak atas untuk 
rangka

keranjang jaring keranjang jaring roda

+ + + + =
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1. Pilih rangka yang diinginkan, tersedia dalam ukuran 
70 cm, 100 cm, dan 100 cm, yang dilengkapi dengan 
batang. Gunakan klip (disertakan bersama rangka) 
untuk menumpuk setiap rangka. 

2. Tambahkan rak atas ALGOT ke atas rangka untuk 
menambah ruang penyimpanan. 

3. Kaitkan batang untuk rangka ALGOT di tempat yang 
dikehendaki. Batang tersebut dapat 
dipanjangkan antara 40 dan 60 cm.

4. Anda dapat mengatur kaki-kaki rangka agar sama 
panjang. 

5. Atur jarak dari rangka ke dinding menggunakan 
dudukan (disertakan bersama rangka) sebelum 
menyekrup rangka ke dinding. Semua rangka harus 
disekrup ke dinding untuk alasan keamanan, terlepas 
dari apakah Anda menumpuk rangkanya atau 
menggunakannya secara terpisah. Pengecualian hanya 
berlaku untuk rangka 100 cm dengan batang. Rangka 
tersebut dapat dipakai tanpa harus menyekrupnya, 
tetapi Anda tidak boleh menumpuknya dengan rangka 
lain.

6. Tambahkan keranjang kawat/jaring, tersedia dalam 
dua pilihan tinggi: 14 dan 29 cm. Gunakan dudukan 
penahan tarikan (disertakan bersama setiap keranjang) 
agar keranjang tidak mudah bergeser dan mudah 
ditarik.

CARA MERAKIT

Untuk kombinasi ini, Anda butuh:

+ + + + + + =

rangka setinggi 
70 cm

rangka setinggi 
100 cm dengan 

batang

rangka setinggi 
100 cm

batang 
untuk 

rangka.

Rak atas 
untuk rangka

keranjang jaringkeranjang 
jaring

KLIK

2

53

1

6

4
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PENYIMPANAN TEMPEL DINDING 
SEMUA BAGIAN DAN HARGA

ALGOT rel pemasang. Putih.

66 cm. 902.364.85 Rp30.000
88 cm. 902.185.37 Rp50.000
190 cm. 702.364.86 Rp80.000

  

ALGOT rangka dinding. Putih.

56 cm. 902.301.86 Rp55.000
84 cm. 602.185.34 Rp95.000
196 cm. 802.185.33 Rp125.000

ALGOT braket. Putih.

38 cm. 902.185.42 Rp50.000
58 cm. 502.185.44 Rp80.000

Rak dan aksesori untuk 
digunakan dengan 2 rangka dinding dan braket. 

ALGOT rak. Putih.

40×38 cm. 
Beban maks. 15 kg 702.185.57 Rp70.000

40×58 cm. 
Beban maks. 23 kg 302.238.29 Rp110.000

60×38 cm. 
Beban maks. 22 kg 902.185.56 Rp100.000

60×58 cm. 
Beban maks. 34 kg 902.241.14 Rp150.000

80×38 cm. 
Beban maks. 30 kg 602.185.53 Rp140.000

80×58 cm. 
Beban maks. 46 kg 602.185.29 Rp200.000

ALGOT rel tarik baru untuk keranjang. Putih. 2 pak.

40 cm. 704.018.72 Rp40.000

ALGOT keranjang jaring. Putih. 

38×60×14 cm. 
Beban maks. 6 kg 902.185.18 Rp120.000

38×60×29 cm. 
Beban maks. 13 kg 702.185.19 Rp150.000

ALGOT keranjang kawat baru. Putih. 

38×60×14 cm. 
Beban maks. 6 kg 404.018.64 Rp100.000

38×60×29 cm. 
Beban maks. 13 kg 904.018.66 Rp120.000

ALGOT kotak, putih. 

38×60×14 cm/20 l 102.606.67 Rp120.000
38×60×29 cm/45 l 502.606.65 Rp150.000

ALGOT tutup, putih.

38×60 cm 802.606.40 Rp40.000

ALGOT rak jemuran. Putih. 

60×38 cm 702.185.62 Rp100.000

ALGOT rak sepatu. Putih. 

60 cm. 802.185.66 Rp60.000

Batang untuk braket. Putih. 

60 cm. 302.185.64 Rp40.000

Aksesori untuk digunakan dengan 1 rangka dinding,  
sudah termasuk braket. 

ALGOT keranjang jaring dengan braket 
30×20×15 cm. Beban maks. 1,5 kg.

Putih 602.185.72 Rp70.000

ALGOT kait rangkap tiga dengan braket. 15×8 cm. 
Beban maks. 4 kg/kait.

Putih. 502.458.92 Rp70.000
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PENYIMPANAN DENGAN KERANJANG DAN 
RANGKA SEMUA BAGIAN DAN HARGA

ALGOT rangka. Putih. 

Tinggi 70 cm 104.018.70 Rp325.000

ALGOT rangka. Putih. 

Tinggi 100 cm 504.018.68 Rp425.000

ALGOT rangka dengan batang. Putih. 

Tinggi 100 cm 902.191.36 Rp305.000

ALGOT keranjang jaring. Putih. 

38×60×14 cm. 
Beban maks. 6 kg

902.185.18 Rp120.000

38×60×29 cm. 
Beban maks. 13 kg

702.185.19 Rp150.000

ALGOT keranjang kawat baru. Putih. 

38×60×14 cm. 
Beban maks. 6 kg

404.018.64 Rp100.000

38×60×29 cm. 
Beban maks. 13 kg

904.018.66 Rp120.000

ALGOT kotak, putih. 

38×60×14 cm/20 l 102.606.67 Rp120.000
38×60×29 cm/45 l 502.606.65 Rp150.000

ALGOT tutup, putih.

38×60 cm 802.606.40 Rp40.000

ALGOT rak atas untuk rangka. Putih. 

41×55 cm 402.283.36 Rp140.000

ALGOT batang untuk rangka. Putih. 

40-60 cm 802.400.77 Rp40.000

ALGOT roda. Putih. 

4 buah. 402.185.25 Rp80.000

AKSESORI
PAPAN BERLUBANG

SKÅDIS papan berlubang 56×56 cm, putih.
302.208.06 Rp299.000

SKÅDIS tempat surat, putih. 
703.208.14 Rp50.000

SKÅDIS wadah berpenutup, putih, 3 buah. 
403.359.11 Rp200.000

SKÅDIS klip, putih, 2 buah. 
703.216.15 Rp50.000

SKÅDIS konektor untuk ALGOT. Putih. 4 pak.

803.358.86 Rp55.000

KAMAR TIDUR DAN KORIDOR

BUMERANG hanger 8 unit, L43 cm. 

Natural 302.385.38 Rp74.900
Putih 502.385.42 Rp74.900

BUMERANG bantalan bahu untuk hanger, 
30×25 cm. 
Putih 902.932.73 Rp9.900

BUMERANG hanger celana/rok, maks L35 cm. 

Lapis kromium 402.404.04 Rp14.900

SKUBB kotak 3 unit, 31×34×33 cm. 

Putih 101.863.90 Rp199.000
Hitam 202.105.30 Rp199.000

SKUBB kotak sepatu 4 unit, 22×34×16 cm

Putih 801.863.96 Rp149.000
Hitam 901.933.82 Rp149.000
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STUK kotak penyimpanan, 55×51×18 cm.

Putih/abu-abu 203.095.74 Rp129.000

STUK kotak penyimpanan, 34×51×28 cm.

Putih/abu-abu 203.096.87 Rp99.900

STUK kotak penyimpanan, 71×51×18 cm.

Putih/abu-abu 303.095.78 Rp179.000

RUANG KELUARGA

SKUBBARE keranjang 36×25×38 cm. 

Natural/biru 603.170.82 Rp149.000

BULLIG kotak, bambu.

32×35×16 cm 102.648.92 Rp199.000
32×35×32 cm 702.648.89 Rp299.000

KUGGIS kotak berpenutup, 37×54×21 cm. 

Putih 402.802.06 Rp299.000

KUGGIS kotak berpenutup, 18×26×8 cm.

Putih 302.802.02 Rp79.900

KUGGIS kotak berpenutup, 26×35×8 cm.

Putih 202.823.05 Rp129.000

KUGGIS kotak berpenutup, 26×35×15 cm.

Putih 902.802.04 Rp199.000

KUGGIS sisipan dengan 8 kompartemen.

Putih 802.802.09 Rp149.000

RUANG KERJA DI RUMAH

TJENA kotak penyimpanan berpenutup 
18×25×15 cm. 
Putih 303.954.20 Rp39.900
Putih/hitam/merah muda 603.982.19 Rp39.900
Hitam 503.954.81 Rp39.900
Merah muda 104.038.12 Rp39.900

TJENA kotak penyimpanan berpenutup 
25×35×10 cm. 
Putih 503.954.24 Rp59.900
Hitam 203.954.87 Rp59.900

TJENA kotak penyimpanan berpenutup 
25×35×20 cm. 
Putih 203.954.25 Rp79.900
Putih/hitam/merah muda 903.982.13 Rp79.900
Hitam 903.954.79 Rp79.900
Merah muda 904.038.13 Rp79.900

TJENA file majalah, 2 pak.
Putih 903.954.17 Rp49.900
Merah muda/hitam 303.982.11 Rp49.900
Hitam 703.954.75 Rp49.900

GARASI, GUDANG BAWAH TANAH, DAN 
LOTENG

SOCKERBIT kotak, putih.

19×26×15 cm 703.161.81 Rp49.900

SOCKERBIT kotak berpenutup, putih. 
19×26×15 cm 703.160.63 Rp59.900
38×25×15 cm 503.160.64 Rp99.900
38×51×30 cm 003.160.66 Rp179.000

SAMLA kotak, transparan. 

28×19×14 cm/5 liter 601.808.85 Rp39.900
39×28×14 cm/11 liter 101.809.39 Rp59.000
39×28×28 cm/22 liter 901.809.40 Rp79.000
56×39×28 cm/45 liter 701.809.41 Rp89.000
56×39×42 cm/65 liter 501.809.42 Rp129.000

 
SAMLA sisipan. Untuk kotak 11 dan 22 l ukuran 
37×25×12 cm. 
Transparan 701.808.75 Rp50.000

SAMLA tutup, transparan. 

Untuk kotak 5 liter 101.808.83 Rp12.000
Untuk kotak 11 dan 22 
liter

801.809.45 Rp20.000

Untuk kotak 45/65 liter 601.809.46 Rp30.000

AKSESORI

DAPUR DAN PANTRI

KNAGGLIG kotak, kayu pinus.

23×31×15 cm 502.923.60 Rp99.900

46×31×25 cm 902.923.58 Rp199.000

SORTERA tempat pemilah sampah berpenutup, putih.

39×55×28 cm/37 liter 902.558.98 Rp199.000

39×55×45 cm/60 liter 102.559.01 Rp299.000
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SAMLA kunci klip untuk kotak, 4 buah. 

5/11/22 liter 404.276.61 Rp10.000

KLÄMTARE kotak berpenutup, abu-abu gelap.

27×45×15 cm 302.923.61 Rp99.900

58×45×30 cm 902.923.63 Rp199.000

LAMPU

STÖTTA lampu plafon/dinding LED. 
Butuh 4 baterai AA.

302.872.32 Rp199.000


