
Mudah dirakit dan disesuaikan dengan kebutuhan
Dalam sistem penyimpanan OMAR yang luas, ada banyak 
ruang untuk barang-barang kecil dan besar. Mulailah dengan 
memikirkan apa yang ingin Anda simpan. Kemudian, susun 
bagian-bagian rak, unit rak, dan rak botolnya agar sesuai 
dengan ruang yang tersedia. Anda dapat merakitnya ke atas 
atau ke samping –tanpa alat. Anda dapat membuatnya stabil 
dengan dudukan sambungan dan Anda dapat memindahkan rak 
ini sesuka hati. Untuk benda-benda kecil, ada keranjang jepit 
praktis dan penutup yang membuat rak kawatnya tampak datar.

PANDUAN PEMBELIAN

PETUNJUK 
PERAWATAN
Jika perlu, seka bersih dengan 
kain lembut yang dibasahi 
dengan air dan sedikit detergen 
atau sabun cuci. Seka kering 
dengan kain bersih.

LINGKUNGAN
Material produk ini mungkin 
dapat didaur ulang. Harap 
pastikan tentang peraturan 
daur ulang di daerah Anda dan 
keberadaan fasilitas daur ulang 
di wilayah Anda.

MATERIAL
Baja galvanis merupakan 
material yang dapat didaur 
ulang dengan lapisan pelindung 
dari seng yang membuat 
permukaannya awet dan tahan 
lama sehingga hanya butuh 
sedikit perawatan.

PENGAMANAN
Perabot ini harus dipasang 
ke dinding. Tipe perangkat 
pemasangan berbeda-beda, 
tergantung pada material 
dindingnya. Gunakan perangkat 
pemasangan yang sesuai 
dengan dinding rumah Anda, 
dijual terpisah.

PERLU TAHU
Hanya untuk penggunaan di 
dalam ruang.

OMAR
Sistem penyimpanan

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.
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CARA MERAKIT

SATU BAGIAN

MENAMBAHKAN SEBUAH BAGIAN

Jika Anda merakit solusi penyimpanan yang rendah, 
Anda butuh 1 paket pelengkap sambungan OMAR (2 pak) 
untuk dipasang di antara setiap bagian. Untuk solusi 
penyimpanan yang tinggi, Anda butuh 2 paket.
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OMAR kombinasi, galvanis.
Ukuran keseluruhan: 185×36×181 cm.
Kombinasi ini Rp2.476.000 (691.875.47)

Daftar belanja

Unit rak 92×92×36 cm, galvanis 001.672.07 Rp599.000/unit 4 unit
Dudukan sambungan, galvanis, 2 pak 703.346.65 Rp40.000/unit 2 unit

OMAR kombinasi, galvanis.
Ukuran keseluruhan: 211×36×94 cm.
Kombinasi ini Rp1.518.000 (891.875.46)

Daftar belanja

Unit rak 92×92×36 cm, galvanis 001.672.07 Rp599.000/unit 2 unit
Pelengkap sambungan, galvanis, 2 pak. 703.346.65 Rp40.000/unit 1 unit
Penutup untuk rak 92 cm, galvanis 203.346.63 Rp90.000/unit 2 unit
Keranjang jepit, galvanis 403.346.62 Rp50.000/unit 2 unit

KOMBINASI

OMAR kombinasi, galvanis.
Ukuran keseluruhan: 92×36×181 cm.
Kombinasi ini Rp1.198.000 (998.729.18)

Daftar belanja

Unit rak 92×92×36 cm, galvanis 001.672.07 Rp599.000/unit 2 unit
 

OMAR kombinasi, galvanis.
Ukuran keseluruhan: 197×49×181 cm.
Kombinasi ini Rp3.036.000 (092.135.92)

Daftar belanja

Unit rak 92×92×36 cm, galvanis 001.672.07 Rp599.000/unit 4 unit
Pelengkap sambungan, galvanis, 2 pak. 703.346.65 Rp40.000/unit 2 unit
Penutup untuk rak 92 cm, galvanis 203.346.63 Rp90.000/unit 4 unit
Keranjang jepit, galvanis 403.346.62 Rp50.000/unit 4 unit



4

SEMUA BAGIAN DAN HARGA

OMAR unit rak, galvanis. 

92×92×36 cm 001.672.07 Rp599.000

OMAR pelengkap sambungan, galvanis, 2 pak.

703.346.65 Rp40.000

OMAR penutup untuk rak, galvanis.

92 cm 203.346.63 Rp90.000

OMAR Keranjang jepit, galvanis.

403.346.62 Rp50.000

AKSESORI

SAMLA box, 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

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

SAMLA tutup kotak, 
transparan. 

Untuk kotak 5 liter 101.808.83 Rp12.000
Untuk kotak 11 dan 22 liter 801.809.45 Rp20.000

KLÄMTARE kotak berpenutup, abu-abu gelap.

27×45×15 cm 302.923.61 Rp99.900

KNAGGLIG kotak, kayu pinus.

23×31×15 cm 502.923.60 Rp99.900
46×31×25 cm 902.923.58 Rp199.000

SOCKERBIT kotak, putih.

19×26×15 cm 703.161.81 Rp49.900

SOCKERBIT kotak dengan penutup, putih. 
19×26×15 cm 703.160.63 Rp59.900
38×25×15 cm 503.160.64 Rp99.900

KUGGIS kotak dengan penutup, putih.

18×26×8 cm 302.802.02 Rp79.900
26×35×8 cm 202.823.05 Rp129.000
26×35×15 cm 902.802.04 Rp199.000
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