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Garasi, pantry, gudang bawah tanah, ruang hobi, dan loteng 
- sistem penyimpanan HEJNE cocok untuk berbagai tempat. 
Anda dapat merakit HEJNE dalam dua ukuran kedalaman yang 
berbeda, 31 cm dan 50 cm, dan menambah kedalamannya sesuai 
kebutuhan, cukup dengan menambahkan bagian yang diinginkan 
untuk memaksimalkan ruang. Anda ingin meletakkan kombinasi ini 
pada lantai lembap yang ada di garasi atau gudang bawah tanah? 
Alangkah baiknya jika Anda memasang pelindung di bagian bawah 
tiang agar kelembapan di lantai tidak terserap ke dalam kayu.

Untuk menyimpan barang-barang berukuran kecil, pilihlah keranjang 
jepit OBSERVATÖR yang dapat digantung langsung di rak HEJNE. 
Keranjang ini mudah dipindah-pindah dan pas untuk segala macam 
barang berukuran kecil agar dapat dicari dengan cepat dan mudah. 

HEJNE terbuat dari kayu solid, jadi produk ini memang dirancang 
agar tahan lama. Jika ingin permukaannya yang tidak dipelitur 
menjadi lebih awet dan menambahkan sentuhan pribadi, poleslah 
dengan minyak pelapis kayu BEHANDLA atau cat glasir dengan 
warna kesukaan Anda.

PERLU TAHU
Kapasitas beban per rak: 
77×47 cm: 50kg 
77×28 cm: 35 kg
Jika memasang lebih dari 6 rak 
pada satu bagian, kapasitas 
beban untuk setiap rak harus 
dikurangi.

PENGAMANAN
Total kapasitas beban untuk 
satu bagian adalah 210 kg 
(kedalaman rak 28 cm) dan 
300 kg (kedalaman 47 cm). 
Untuk alasan keamanan, kami 
sarankan batas beban ini tidak 
dilampaui.

Perkuat bagian-bagian lainnya 
dengan palang silang di bagian 
belakangnya agar rak lebih 
stabil. 

Perabot ini harus dipasang 
ke dinding. Tipe perangkat 
pemasangan berbeda-beda, 
tergantung pada material 
dindingnya. Gunakan perangkat 
pemasangan yang sesuai 
dengan dinding rumah Anda 
(tidak disertakan).

Penyimpanan untuk area serbaguna di rumah

HEJNE
PANDUAN PEMBELIAN



Jika ingin menambahkan beberapa bagian, Anda butuh 
rak dengan kedalaman yang sama, sejumlah tiang, dan 
palang silang untuk menstabilkan kombinasi. Tergantung 
pada jumlah bagian yang hendak Anda tambahkan 

dalam kombinasi, Anda perlu memasang palang silang 
di belakang setiap bagian. Terakhir, kombinasi ini harus 
dipasang ke dinding. Gunakan perangkat pemasangan 
yang sesuai dengan dinding rumah Anda (tidak 
disertakan).

CARA MERAKIT

+++ =

++ =

Satu bagian

Menambahkan sebuah bagian
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1. Anda dapat memuat beban sampai dengan 50 kg di 
setiap rak berkedalaman 47 cm dan 35 kg di setiap rak 
berkedalaman 28 cm saat merakit maksimum 6 rak di 
setiap bagiannya.

2. Perkuat bagian-bagian lainnya dengan palang silang di 
bagian belakangnya agar rak lebih stabil.

3. Pelindung kaki mencegah agar kelembapan di lantai 
tidak terserap ke tiang kayu.

4. Keranjang jepit memudahkan Anda menyimpan barang-
barang berukuran kecil agar lebih rapi, tertata, dan 
mudah dicari. Anda juga dapat menjepitkan beberapa 
keranjang sekaligus.
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PERLU TAHU
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Anda dapat membuat kombinasi yang lebih lebar 
dengan menambahkan satu bagian untuk memperluas 
ruang penyimpanan. Total kapasitas beban 
kombinasi ini adalah 350 kg, 35 kg pada setiap rak.
Ukuran total: 154×172 cm, kedalaman 31 cm.
Harga kombinasi ini adalah (890.314.18) Rp1.065.000  

Daftar belanja

HEJNE tiang 171 cm, 2 pak 802.866.78 3 unit
HEJNE rak 77  × 28 cm, 2 pak 402.878.11 5 unit
OBSERVATÖR palang silang 100 cm 101.895.48 1 unit
HEJNE pelindung kaki 171 cm, 2 pak 702.866.74 3 unit

Satu bagian dengan rak lebih dalam. 
Total kapasitas beban kombinasi ini adalah 200 kg, 
50 kg pada setiap rak.
Ukuran total: 78×171 cm, kedalaman 50 cm.
Harga kombinasi ini adalah (490.314.15) Rp630.000  

Daftar belanja

HEJNE tiang 171 cm, 2 pak 802.866.78 2 unit
HEJNE rak 77  × 47 cm, 2 pak 202.878.12 2 unit
OBSERVATÖR palang silang 100 cm 101.895.48 1 unit

Satu bagian – kombinasi rakitan paling sederhana. 
Total kapasitas beban kombinasi ini adalah 140 kg, 
35 kg pada setiap rak.
Ukuran total: 78×171 cm, kedalaman 31 cm.
Harga kombinasi ini adalah (190.314.12) Rp490.000

Daftar belanja

HEJNE tiang 171  cm, 2 pak 802.866.78 2 unit
HEJNE rak 77  × 28 cm, 2 pak 402.878.11 2 unit
OBSERVATÖR palang silang 100 cm 101.895.48 1 unit

KOMBINASI
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Total kapasitas beban kombinasi ini adalah 900 kg, 
50 kg pada setiap rak.
Ukuran total: 230×171 cm, kedalaman 50 cm.
Harga kombinasi ini adalah (790.314.09) Rp2.335.000  

Daftar belanja

HEJNE tiang 171 cm, 2 pak 802.866.78 4 unit
HEJNE rak 77  × 47 cm, 2 pak 202.878.12 9 unit
OBSERVATÖR palang silang 100 cm 101.895.48 2 unit

KOMBINASI



HEJNE tiang, kayu lunak tanpa pelitur, 2 pak.

171 cm. 802.866.78 Rp80.000

HEJNE rak, kayu lunak tanpa pelitur, 2 pak. Beban 
maksimum 50 kg.
77×47 cm 202.878.12 Rp215.000

HEJNE rak, kayu lunak tanpa pelitur, 2 pak. Beban 
maksimum 35 kg.
77×28 cm 402.878.11 Rp145.000

SEMUA BAGIAN DAN HARGA

OBSERVATÖR palang silang, galvanis.

100 cm. 101.895.48 Rp40.000

HEJNE pelindung kaki, abu-abu, 2pak. 

702.866.74 Rp20.000

OBSERVATÖR keranjang jepit.

Abu-abu-cokelat 003.124.93 Rp55.000
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AKSESORI

PENYIMPANAN
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 liter 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

SAMLA kunci klip untuk kotak, 4 buah. 

5/11/22 liter 404.276.61 Rp10.000

KLÄMTARE kotak dengan penutup, abu-abu gelap.

27×45×15 cm 302.923.61 Rp99.900

58×45×30 cm 902.923.63 Rp199.000

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 dengan 
penutup, putih.

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

39×55×45 cm/60 liter 102.559.01 Rp299.000

LAMPU
RANARP lampu sorot dinding/jepit.

Putih susu 102.313.21 Rp399.000

Hitam 703.313.94 Rp399.000

HEKTAR lampu sorot dinding/jepit. 

Abu-abu gelap 802.153.08 Rp199.000

PERSONALISASI

BEHANDLA cat glasir, 375 ml.

Merah 703.897.47 Rp99.900
Hitam 203.290.58 Rp99.900
Biru 103.897.45 Rp99.900
Abu-abu muda 703.298.76 Rp99.900

Putih 803.290.55 Rp99.900

FIXA kuas cat, set isi 3.

502.900.83 Rp49.900



© Inter IKEA Systems B.V. 2014/2018 


