
Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti. Kreipkitės į mūsų darbuotojus arba
ieškokite www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje arba internete.
Visus baldus reikia surinkti.

Gražūs baldai gražioje svetainėje
Sistemos BESTÅ paskirtis – pasirūpinti visais daiktais ir gražiai
atrodyti, todėl su ja svetainė bus stilinga ir praktiška, turėsite daug
vietos ir plokščiaekraniam televizoriui, ir garso sistemai, ir DVD
grotuvui, ir knygoms... Galima rinktis aukštą, žemą ar ant sienos 
kabinamą derinį. Sistemos BESTÅ spalvų ir apdailų paletė taip pat 
nemaža, tikrai rasite tinkamiausią.

Galite viską daryti patys, bet neprivalote
Mielai padėsime jums išsirinkti, parsigabenti ir surinkti patikusį BESTÅ 
baldų derinį. Tiesiog pasiteiraukite parduotuvėje baldų atvežimo, 
surinkimo ar pirkimo išsimokėtinai paslaugų. Daugiau informacijos  
rasite interneto svetainėje www.IKEA.lt. 

NAUDINGA ŽINOTI
Atsargiai elkitės su grūdintu 
stiklu! Pažeidus stiklinio
gaminio kraštą ar dėl 
atsiradusių įbrėžimų, jis gali 
netikėtai suskilti ar sudūžti. 
Dažniausiai grūdintas stiklas 
dūžta į mažas, neaštrias šukes.

SAUGUMAS
Šiuos baldus būtina pritvirtinti 
prie sienos specialiais laikikliais 
(pridedami). Skirtingoms
sienoms reikalingos skirtingos 
tvirtinimo detalės
(parduodamos atskirai), todėl 
rinkitės jas atsižvelgdami į
savo namų sienų tipą.
Pastaba: prieš rinkdamiesi 
televizoriams skirtus baldus, 
išmatuokite savo televizoriaus 
gylį ir plotį. Rekomenduojame 
rinktis už jį platesnius, didesnio 
gylio baldus.

Svetainės baldų sistema

BESTÅ
PIRKĖJO GIDAS
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Baldų sistema BESTÅ – tai funkcionalūs ir praktiški,
tarpusavyje derinami daiktų laikymo baldai. Rinkdamiesi 
reikiamas šios sistemos dalis, galite susikurti tokį baldų 
komplektą, koks tiks būtent jums.

Parduotuvėje ir interneto svetainėje www.IKEA.lt rasite 
didelį BESTÅ derinių pasirinkimą. Jei išsirinksite patinkantį
ir jūsų poreikius geriausiai atitinkantį sprendimą, reikalingus 
nedidelius pakeitimus galėsite atlikti BESTÅ planavimo 
programa. Ir ne tik nedidelius pakeitimus – visą sistemą 
galėsite suprojektuoti patys.

Tinklalapyje arba BESTÅ planavimo programoje peržiūrėkite 
paruoštus derinius ir išsirinkite patinkantį – turėsite modelį, 
kurį galima patobulinti pagal savo poreikius. Pavyzdžiui, 
pakeisti dydį, spalvą, rankenėles ar kitas detales.

Suprojektavę sistemą planavimo programa BESTÅ,
galėsite pasitikrinti kiekvienos jos dalies kainą. Taip pat
atsispausdinti pirkinių sąrašą, kurį turėdami, parduotuvėje 
greičiau ir patogiau apsipirksite.

BESTÅ planavimo programa galite nemokamai pasinaudoti 
parduotuvėje ir interneto svetainėje www.IKEA.lt.

SUSIKURKITE SAVO BESTÅ DERINĮ
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Pasirinkite dureles ir stalčių priekius. Daugiau jų ir BESTÅ derinių pavyzdžių rasite parduotuvėje bei BESTÅ planavimo 
programoje internete www.IKEA.lt. Atminkite, kad aukštesnius nei 64 cm baldus būtina pritvirtinti prie sienos.

DURELĖS IR STALČIAI

STALČIŲ PRIEKIAI

60×38 cm
stalčiaus priekis 

DURELĖS 

 60×38 cm durelės 60×64 cm durelės 60×26 cm
stalčiaus priekis (rankenėlės parduodamos atskirai)
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DERINIAI

Bendras dydis: 180×40×48 cm
Derinio kaina: 167 € (391.889.11)
BESTÅ TV staliukas, 180×40×38 cm, baltas 602.945.04 1 vnt.
BESTÅ lentyna, 56×36 cm, balta 002.955.54 1 vnt.
BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×15×40 cm, baltas 703.515.13 1 vnt.
BESTÅ stalčių bėgeliai su atidarymo spustelėjus 
mechanizmais, 2 vnt.

003.487.17 1 vnt.

SELSVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm, blizgus baltas 102.916.35 1 vnt.
GLASSVIK stiklinės durelės, 60×38 cm. Baltos, matinis 
stikl. 702.916.56 2 vnt.

NANNARP kojelės, baltos, 2 vnt. pakuotė 202.935.92 2 vnt.
BESTÅ atraminė koja, 10 cm, pilka 502.936.04 2 vnt.
BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo
spustelėjus mechanizmais, 2 vnt. pakuotė 802.612.58 2 vnt.

BESTÅ stiklinė lentyna, 56×36 cm 602.955.32 2 vnt.

Bendras dydis: 120×40×42 cm 
Derinio kaina: 94 € (791.882.97)
BESTÅ TV staliukas, 120×40×38 cm, baltas 802.945.03 1 vnt.
BESTÅ lentyna, 56×36 cm, balta 002.955.54 2 vnt.
BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×15×40 cm, baltas 703.515.13 2 vnt.
BESTÅ stalčiaus bėgeliai švelnaus uždarymo, 2 vnt. 403.487.15 2 vnt.
LAPPVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm, baltas 102.916.78 2 vnt.
STUBBARP kojelės, baltos, 2 vnt. 102.935.64 2 vnt.
BESTÅ atraminė koja, 10 cm, pilka 502.936.04 1 vnt.

Bendras dydis: 120×40×74 cm
Derinio kaina: 126 € (390.683.29)
BESTÅ TV staliukas 120×40×64 cm, tamsiai rudas 402.998.85 1 vnt.
BESTÅ lentyna 56×36 cm, tamsiai ruda 402.955.28 4 vnt.
BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo
spustelėjus mechanizmais, 2 vnt. pakuotė 802.612.58 2 vnt.

LAPPVIKEN durelės/stalčiaus priekis 60×38 cm, tamsiai 
rudas

402.916.67 2 vnt.

STUBBARP reguliuojamosios kojelės. Juodai rudos, 2 
vnt.

602.935.66 2 vnt.

BESTÅ atraminė koja, 10 cm, pilka 502.936.04 1 vnt.

Bendras dydis: 180×40×38 cm
Derinio kaina: 111 € (391.983.64)
BESTÅ TV staliukas, 180×40×38 cm, baltas 602.945.04 1 vnt.
BESTÅ lentyna, 56×36 cm, balta 002.955.54 3 vnt.
BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×15×40 cm, baltas 703.515.13 2 vnt.
BESTÅ stalčių bėgeliai su atidarymo spustelėjus 
mechanizmais, 2 vnt.

003.487.17 2 vnt.

LAPPVIKEN durelės/stalčiaus priekis 60×38 cm, šviesi 
pilka

103.640.66 1 vnt.

LAPPVIKEN stalčiaus priekis 60×26 cm, šviesi pilka 503.640.69 2 vnt.
BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo
spustelėjus mechanizmais, 2 vnt. pakuotė 802.612.58 1 vnt.
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DERINIAI

Bendras dydis: 180×40×192 cm
Derinio kaina: 325 € (892.031.41)
BESTÅ TV staliukas 180×40×64 cm, tamsiai rudas 802.998.74 1 vnt.
BESTÅ rėmas, 120×40×38 cm, tamsiai rudas 702.459.52 1 vnt.
BESTÅ rėmas 60×40×38 cm, tamsiai rudas 602.459.62 1 vnt.
BESTÅ lentyna 56×36 cm, tamsiai ruda 402.955.28 6 vnt.
BESTÅ stiklinė lentyna, 56×36 cm 602.955.32 3 vnt.
BESTÅ stalčiaus rėmas 60×25×40 cm, tamsiai rudas 003.512.48 1 vnt.
BESTÅ stalčių bėgeliai su atidarymo spustelėjus 
mechanizmais, 2 vnt.

003.487.17 1 vnt.

SELSVIKEN durelės/stalčiaus priekis 60×38 cm, blizgios
šviesiai pilkos ir žalios spalvos 703.640.54 3 vnt.
GLASSVIK stiklinės durelės 60×38 cm, šviesiai pilkos ir
žalios spalvos/skaidrus stiklas 203.639.95 3 vnt.
BESTÅ tvirtinimo profilis, 60 cm, sidabro spalvos 302.848.46 3 vnt.
BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo
spustelėjus mechanizmais, 2 vnt. pakuotė 802.612.58 5 vnt.

Bendras dydis: 180×40×48 cm
Derinio kaina: 150 € (791.930.05)
BESTÅ TV staliukas, 180×40×38 cm, baltas 602.945.04 1 vnt.
BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×15×40 cm, baltas 703.515.13 3 vnt.
BESTÅ lentyna, 56×36 cm, balta 002.955.54 3 vnt.
BESTÅ stalčių bėgeliai su atidarymo spustelėjus 
mechanizmais, 2 vnt.

003.487.17 3 vnt.

VALVIKEN stalčiaus priekis 60×26 cm, tamsiai rudas 303.277.56 3 vnt.
STUBBARP kojelės. Baltos, 2 vnt. 102.935.64 2 vnt.
BESTÅ atraminė koja, 10 cm, pilka 502.936.04 1 vnt.

Bendras dydis: 300×20/40×211 cm
Derinio kaina: 358 € (692.021.52)
BESTÅ TV staliukas, 180×40×38 cm, baltas 602.945.04 1 vnt.
BESTÅ rėmas, 60×20×38 cm, baltas 002.459.17 3 vnt.
BESTÅ rėmas, 60×20×64 cm, baltas 602.459.19 2 vnt.
BESTÅ rėmas 60×40×64 cm, baltas 302.458.50 1 vnt.
BESTÅ lentyna, 56×36 cm, balta 002.955.54 5 vnt.
BESTÅ stiklinė lentyna, 56×16 cm 002.955.30 2 vnt.

BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×15×40 cm, baltas 703.515.13 3 vnt.
BESTÅ stalčiaus bėgeliai švelnaus uždarymo, 2 vnt. 403.487.15 3 vnt.
BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo
spustelėjus mechanizmais, 2 vnt. pakuotė 802.612.58 6 vnt.

LAPPVIKEN stalčiaus priekis 60×26 cm, šviesi pilka 503.640.69 3 vnt.
SINDVIK stiklinės durelės 60×64 cm, šviesi pilka 103.639.91 2 vnt.
LAPPVIKEN durelės/stalčiaus priekis 60×38 cm, 
šviesi pilka

103.640.66 3 vnt.

LAPPVIKEN durelės 60×64 cm, šviesi pilka 403.640.60 1 vnt.
BESTÅ tvirtinimo profilis, 60 cm, sidabro spalvos 302.848.46 5 vnt.

Bendras dydis: 240×20/40×204 cm
Derinio kaina: 314 € (591.916.39)
BESTÅ TV staliukas, 120×40×38 cm, baltas 802.945.03 1 vnt.
BESTÅ rėmas, 120×40×38 cm, baltas 602.458.44 1 vnt.
BESTÅ rėmas, 60×20×38 cm, baltas 002.459.17 5 vnt.
BESTÅ lentyna, 56×36 cm, balta 002.955.54 2 vnt.
BESTÅ lentyna 56×16 cm, balta 402.955.52 5 vnt.
BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×15×40 cm, baltas 703.515.13 2 vnt.
BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×25×40 cm, baltas 803.515.17 2 vnt.
BESTÅ stalčiaus bėgeliai švelnaus uždarymo, 2 vnt. 403.487.15 4 vnt.
LAPPVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm, baltas 102.916.78 2 vnt.
LAPPVIKEN durelės/stalčiaus priekis, 60×38 cm, baltas 002.916.74 2 vnt.
LAPPVIKEN durelės/stalčiaus priekis, 60×38 cm, 
rausvos spalvos 902.948.71 5 vnt.

BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo
spustelėjus mechanizmais, 2 vnt. pakuotė 802.612.58 5 vnt.

BESTÅ tvirtinimo profilis, 60 cm, sidabro spalvos 302.848.46 5 vnt.
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Bendras dydis: 300×40×192 cm
Derinio kaina: 558 € (892.075.73)
BESTÅ TV staliukas 180×40×38 cm, tamsiai rudas 702.945.08 1 vnt.
BESTÅ rėmas, 120×40×38 cm, tamsiai rudas 702.459.52 1 vnt.
BESTÅ rėmas, 60×40×192 cm, tamsiai rudas 902.459.46 2 vnt.
BESTÅ rėmas 60×40×38 cm, tamsiai rudas 602.459.62 1 vnt.
BESTÅ lentyna 56×36 cm, tamsiai ruda 402.955.28 11 vnt.
BESTÅ stiklinė lentyna, 56×36 cm 602.955.32 2 vnt.

BESTÅ stalčiaus rėmas 60×15×40 cm, tamsiai rudas 403.512.46 3 vnt.
BESTÅ stalčių bėgeliai su atidarymo spustelėjus 
mechanizmais, 2 vnt.

003.487.17 3 vnt.

BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo
spustelėjus mechanizmais, 2 vnt. pakuotė 802.612.58 7 vnt.

INVIKEN stalčiaus priekis 60×26 cm, tamsiai rudas 
lukštas 503.691.18

3 vnt.

SINDVIK stiklinės durelės, 60×64 cm, juodai rudos 002.963.13 2 vnt.
INVIKEN durelės/stalčiaus priekis, 60×38 cm, 
tamsiai rudas lukštas 803.639.59 3 vnt.

INVIKEN durelės 60×64 cm, juodai rudos lukštas 603.605.70 2 vnt.
BESTÅ tvirtinimo profilis, 60 cm, sidabro spalvos 302.848.46 3 vnt.

Bendras dydis: 120×40×128 cm 
Derinio kaina: 214 € (691.957.26)
LAPPVIKEN durelės/stalčiaus priekis, 60×38 cm, baltas 002.916.74 2 vnt.
BESTÅ lentyna, 56×36 cm, balta 002.955.54 2 vnt.
BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×15×40 cm, baltas 703.515.13 2 vnt.
LAPPVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm, baltas 102.916.78 2 vnt.
BESTÅ rėmas 60×40×128 cm, baltas 402.458.40 2 vnt.
BESTÅ stalčių bėgeliai su atidarymo spustelėjus 
mechanizmais, 2 vnt.

003.487.17 4 vnt.

BESTÅ stiklinė lentyna, 56×36 cm 602.955.32 2 vnt.
BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo
spustelėjus mechanizmais, 2 vnt. pakuotė 802.612.58 2 vnt.

SINDVIK stiklinės durelės, 60×64 cm, baltos 902.918.58 2 vnt.
BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×25×40 cm, baltas 803.515.17 2 vnt.

Bendras dydis: 120×40×192 cm
Derinio kaina: 310 € (192.055.20)
BESTÅ rėmas, 60×40×192 cm, tamsiai rudas 902.459.46 2 vnt.
BESTÅ lentyna 56×36 cm, tamsiai ruda 402.955.28 8 vnt.
BESTÅ stiklinė lentyna, 56×36 cm 602.955.32 2 vnt.
SINDVIK stiklinės durelės, 60×64 cm, juodai rudos 002.963.13 2 vnt.
GRUNDSVIKEN durys 60×64 cm, tamsi pilka 703.639.50 4 vnt.
BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo
spustelėjus mechanizmais, 2 vnt. pakuotė 802.612.58 6 vnt.

Bendras dydis: 120×40×192 cm
Derinio kaina: 308 € (591.959.15)
BESTÅ stalčiaus rėmas 60×15×40 cm, tamsiai rudas 403.512.46 2 vnt.
BESTÅ stalčiaus rėmas 60×25×40 cm, tamsiai rudas 003.512.48 2 vnt.
BESTÅ stalčių bėgeliai su atidarymo spustelėjus mechaniz-
mais, 2 vnt.

003.487.17 4 vnt.

BESTÅ rėmas, 60×40×192 cm, tamsiai rudas 902.459.46 2 vnt.
BESTÅ stiklinė lentyna, 56×36 cm 602.955.32 4 vnt.
BESTÅ lentyna 56×36 cm, tamsiai ruda 402.955.28 4 vnt.
BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo
spustelėjus mechanizmais, 2 vnt. pakuotė 802.612.58 4 vnt.

LAPPVIKEN durelės/stalčiaus priekis 60×38 cm, tamsiai 
rudas

402.916.67 2 vnt.

LAPPVIKEN stalčiaus priekis 60×26 cm, tamsiai ruda 402.916.72 2 vnt.
SINDVIK stiklinės durelės, 60×64 cm, tamsiai rudos 002.963.13 4 vnt.
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DERINIAI

Bendras dydis: 180×40×48 cm
Derinio kaina: 163 € (691.968.63)
BESTÅ rėmas, 120×40×38 cm, tamsiai rudas 702.459.52 1 vnt.
BESTÅ rėmas 60×40×38 cm, tamsiai rudas 602.459.62 1 vnt.
BESTÅ stalčiaus rėmas 60×25×40 cm, tamsiai rudas 003.512.48 3 vnt.
BESTÅ stalčių bėgeliai su atidarymo spustelėjus 
mechanizmais, 2 vnt.

003.487.17 3 vnt.

LAPPVIKEN durelės/stalčiaus priekis 60×38 cm, tamsiai 
rudas

402.916.67 3 vnt.

STUBBARP reguliuojamosios kojelės. Juodai rudos, 2 vnt. 602.935.66 4 vnt.
BESTÅ viršutinė plokštė, 180×40 cm, stiklas juodas 901.965.35 1 vnt.

Bendras dydis: 60×20×128 cm
Derinio kaina: 102 € (492.034.02)
BESTÅ rėmas, 60×20×64 cm, baltas 602.459.19 2 vnt.
BESTÅ lentyna 56×16 cm, baltas 402.955.52 2 vnt.
SELSVIKEN durelės, 60×64 cm, blizgios šviesiai pilkos ir 
žalios spalvos

303.640.51 2 vnt.

BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo
spustelėjus mechanizmais, 2 vnt. pakuotė 802.612.58 2 vnt.

BESTÅ tvirtinimo profilis, 60 cm, sidabro spalvos 302.848.46 2 vnt.

Bendras dydis: 180×40×74 cm
Derinio kaina: 176 € (891.398.57)
BESTÅ rėmas 120×40×64 cm, tamsiai rudas 502.459.53 1 vnt.
BESTÅ rėmas 60×40×64 cm, tamsiai rudas 502.945.33 1 vnt.
BESTÅ lentyna 56×36 cm, tamsiai ruda 402.955.28 6 vnt.
BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo
spustelėjus mechanizmais, 2 vnt. pakuotė 802.612.58 3 vnt.

VALVIKEN durelės 60×64 cm, tamsiai rudos 903.296.01 3 vnt.
STUBBARP reguliuojamosios kojelės. tamsiai rudos, 2 vnt. 602.935.66 4 vnt.
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VISOS DALYS IR KAINOS 

BESTÅ rėmas, 60×40×192 cm. Saugumo sumetimais,
nepatartina kabinti ant sienos. Galima papildyti 
kojelėmis BESTÅ (reikia 4 vnt.) ir vidinėmis detalėmis 
BESTÅ (parduodamos atskirai). Rėmas išlaiko iki 20 kg 
apkrovą iš viršaus. 

Baltas 002.458.42 35 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 002.473.70 45 €
Tamsiai rudas 902.459.46 45 €

BESTÅ rėmas, 60×40×128 cm. Saugumo sumetimais,
nepatartina kabinti ant sienos. Galima papildyti 
kojelėmis BESTÅ (reikia 4 vnt.) ir vidinėmis detalėmis 
BESTÅ (parduodamos atskirai). Rėmas išlaiko iki 20 kg 
apkrovą iš viršaus.

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 602.473.67 40 €
Tamsiai rudas 402.459.44 40 €
Baltas 402.458.40 35 €

BESTÅ rėmas, 60×40×64 cm. Galima pastatyti ant 
grindų arba pakabinti ant sienos. Tvirtinimui prie sienos 
naudokite tvirtinimo profilį BESTÅ (parduodamas
atskirai). Šiam rėmui pakabinti reikės 1 tvirtinimo 
profilio. Galima papildyti kojelėmis BESTÅ (reikia 4 vnt.) 
ir vidinėmis detalėmis BESTÅ (parduodamos atskirai). 
Ant grindų pastatytas rėmas išlaiko iki 20 kg apkrovą 
iš viršaus, o pakabintas ant sienos – priklausomai nuo 
sienos tipo.

Baltas 302.458.50 20 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 102.473.79 20 €
Tamsiai rudas 202.459.64 20 €

BESTÅ rėmas, 120×40×64 cm. Galima pastatyti ant 
grindų arba pakabinti ant sienos. Tvirtinimui prie sienos 
naudokite tvirtinimo profilį BESTÅ (parduodamas
atskirai). Šiam rėmui pakabinti reikės 2 tvirtinimo 
profilių. Galima papildyti kojelėmis BESTÅ (reikia 4 vnt.) 
ir viena atramine koja, bei vidinėmis detalėmis BESTÅ 
(parduodamos atskirai). Ant grindų pastatytas rėmas 
išlaiko iki 20 kg apkrovą iš viršaus, o pakabintas ant 
sienos – priklausomai nuo sienos tipo.

Baltas 102.458.46 30 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 902.473.75 40 €
Tamsiai rudas 502.459.53 40 €

BESTÅ rėmas, 60×40×38 cm. Galima pastatyti ant 
grindų arba pakabinti ant sienos. Tvirtinimui prie sienos 
naudokite tvirtinimo profilį BESTÅ (parduodamas
atskirai). Šiam rėmui pakabinti reikės 1 tvirtinimo 
profilio. Galima papildyti kojelėmis BESTÅ (reikia 4 vnt.) 
ir vidinėmis detalėmis BESTÅ (parduodamos atskirai). 
Ant grindų pastatytas rėmas išlaiko iki 20 kg apkrovą 
iš viršaus, o pakabintas ant sienos – priklausomai nuo 
sienos tipo.

Baltas 702.458.48 15 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 502.473.77 20 €
Tamsiai rudas 602.459.62 20 €

BESTÅ rėmas, 120×40×38 cm. Galima pastatyti ant 
grindų arba pakabinti ant sienos. Tvirtinimui prie sienos 
naudokite tvirtinimo profilį BESTÅ (parduodamas
atskirai). Šiam rėmui pakabinti reikės 2 tvirtinimo 
profilių. Galima papildyti kojelėmis BESTÅ (reikia 4 vnt.) 
ir viena atramine koja, bei vidinėmis detalėmis BESTÅ 
(parduodamos atskirai). Ant grindų pastatytas rėmas 
išlaiko iki 20 kg apkrovą iš viršaus, o pakabintas ant 
sienos – priklausomai nuo sienos tipo. 

Baltas 602.458.44 25 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 402.473.73 30 €
Tamsiai rudas 702.459.52 30 €

BESTÅ rėmas, 60×20×38 cm. Galima pastatyti ant 
grindų arba pakabinti ant sienos. Tvirtinimui prie sienos 
naudokite tvirtinimo profilį BESTÅ (parduodamas
atskirai). Šiam rėmui pakabinti reikės 1 tvirtinimo 
profilio. Galima papildyti kojelėmis BESTÅ (reikia 4 vnt.) 
ir vidinėmis detalėmis BESTÅ (parduodamos atskirai). 
Ant grindų pastatytas rėmas išlaiko iki 20 kg apkrovą 
iš viršaus, o pakabintas ant sienos – priklausomai nuo 
sienos tipo.

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 802.474.08 15 €
Tamsiai rudas 602.459.57 15 €
Baltas 002.459.17 15 €

BESTÅ rėmas, 60×20×64 cm. Galima pastatyti ant 
grindų arba pakabinti ant sienos. Tvirtinimui prie sienos 
naudokite tvirtinimo profilį  BESTÅ (parduodamas 
atskirai). Šiam rėmui pakabinti reikės 1 tvirtinimo 
profilio. Galima papildyti kojelėmis BESTÅ (reikia 4 vnt.) 
ir vidinėmis detalėmis BESTÅ (parduodamos atskirai). 
Ant grindų pastatytas rėmas išlaiko iki 20 kg apkrovą 
iš viršaus, o pakabintas ant sienos – priklausomai nuo 
sienos tipo.

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 802.474.13 17 €
Tamsiai rudas 202.459.59 17 €
Baltas 602.459.19 17 €

Kabinamųjų spintelių rėmus rekomenduojama prisukti prie tvirtinimo profilių BESTÅ. Pastatomuosius baldus reikia pritvirtinti prie sienos (tvirtinimo laikikliai pridedami). 
Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės (parduodamos atskirai). Rinkitės jas pagal savo namų sienų tipą.
Matmenys: plotis × gylis × aukštis.
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Pastatomuosius baldus reikia pritvirtinti prie sienos (tvirtinimo laikikliai pridedami). Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės (parduodamos 
atskirai). Rinkitės jas pagal savo namų sienų tipą. Matmenys: plotis × gylis × aukštis.

BESTÅ TV staliukas, 180×40×64 cm. Saugumo 
sumetimais, nepatartina kabinti ant sienos. Papildomai 
galima įsigyti vidinių detalių. Reikalingos 4 kojelės ir 
2 atraminės kojos BESTÅ. Staliukas išlaiko iki 50 kg 
apkrovą iš viršaus. Tinka televizoriams, kurių įstrižainė 
yra iki 70".

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 702.998.84 79 €
Tamsiai rudas 802.998.74 79 €
Baltas 702.998.79 79 €

BESTÅ TV staliukas, 180×40×38 cm. Galima pastatyti 
ant grindų arba pakabinti ant sienos (sieninio tvirtinimo 
detalės pridedamos). Papildomai galima įsigyti vidinių 
detalių. Reikalingos 4 kojelės ir 2 atraminės kojos 
BESTÅ. Staliukas išlaiko iki 50 kg apkrovą iš viršaus. 
Tinka televizoriams, kurių įstrižainė yra iki 70”.

Baltas 602.945.04 49 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 902.945.07 69 €
Tamsiai rudas 702.945.08 69 €

BESTÅ TV staliukas, 120×40×64 cm. Saugumo 
sumetimais, nepatartina kabinti ant sienos. Papildomai 
galima įsigyti vidinių detalių. Reikalingos 4 kojelės ir 1 
atraminė koja BESTÅ. Staliukas išlaiko iki 50 kg apkrovą 
iš viršaus. Tinka televizoriams, kurių įstrižainė yra iki 
50”.

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 302.998.95 69 €
Tamsiai rudas 402.998.85 69 €
Baltas 402.998.90 69 €

BESTÅ TV staliukas, 120×40×38 cm. Galima pastatyti 
ant grindų arba pakabinti ant sienos (sieninio tvirtinimo 
detalės pridedamos). Papildomai galima įsigyti vidinių 
detalių. Reikalingos 4 kojelės ir 1 atraminė koja BESTÅ. 
Staliukas išlaiko iki 50 kg apkrovą iš viršaus. Tinka 
televizoriams, kurių įstrižainė yra iki 70”.

Baltas 802.945.03 35 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 702.945.13 49 €
Tamsiai rudas 902.945.12 49 €

BESTÅ BURS rašomasis stalas.

120×40 cm
Blizgus baltas 702.453.39 99 €
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LAPPVIKEN

LAPPVIKEN durelės, 60×64 cm. Reikalinga 
viena pakuotė lankstų BESTÅ (parduodami atskirai). 
Papildomai galima įsigyti rankenėlių.

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 402.916.91 10 €
Juodai rudos 802.916.70 10 €
Baltos 502.916.76 7 €
Šviesi pilka 403.640.60 10 €

LAPPVIKEN durelės/stalčiaus priekis, 60×38 cm. 
Spintelės durelės arba stalčiaus priekis. Naudojant kaip 
dureles, reikalingi lankstai BESTÅ (parduodami atskirai). 
Tinka stalčiaus rėmui BESTÅ 60×25×40 cm su bėgeliais 
BESTÅ (parduodami atskirai). Papildomai galima įsigyti 
rankenėlių.

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 902.916.84 6 €
Juodai rudos spalvos 402.916.67 6 €
Baltos spalvos 002.916.74 5 €
Šviesi pilka 103.640.66 6 €

LAPPVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm. Skirtas 
stalčiaus rėmams BESTÅ 60×15×40 cm su bėgeliais 
BESTÅ. Papildomai galima įsigyti rankenėlių.

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 302.916.96 5 €
Tamsiai rudas 402.916.72 5 €
Baltas 102.916.78 4 €
Šviesi pilka 503.640.69 5 €

INVIKEN

INVIKEN durelės, 60×64 cm. Reikalinga viena 
pakuotė lankstų BESTÅ (parduodami atskirai). 
Papildomai galima įsigyti rankenėlių.

Uosio lukštas 103.639.53 25 €
Juodai rudos lukštas 603.605.70 25 €

INVIKEN durelės/stalčiaus priekis, 60×38 cm. 
Spintelės durelės arba stalčiaus priekis. Naudojant kaip 
dureles, reikalingi lankstai BESTÅ (parduodami atskirai). 
Tinka stalčiaus rėmui BESTÅ 60×25×40 cm su bėgeliais 
BESTÅ (parduodami atskirai). Papildomai galima įsigyti 
rankenėlių.

Uosio lukštas 403.639.56 20 €
Juodai rudos lukštas 803.639.59 20 €

INVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm. Skirtas 
stalčiaus rėmams BESTÅ 60×15×40 cm su bėgeliais 
BESTÅ (parduodami atskirai). Papildomai galima įsigyti 
rankenėlių.

Uosio lukštas 703.691.22 15 €
Juodai rudos lukštas 503.691.18 15 €

STUBBARP reguliuojamosios kojelės / 2 vnt. 
Pradinis aukštis – 10 cm. Baldas su reguliuojamomis 
kojelėmis tvirtai stovi net ant nelygių grindų. STUBBARP 
suteiks visam deriniui BESTÅ lengvumo ir grakštumo. 
Taip pat bus paprasčiau valyti grindis po baldais. 
Naudojant rinkinyje esančią jungiamąją plokštelę, 
galima sujungti du rėmus ir pritvirtinti tik vieną 
kojelę. Šitaip išvengsite detalių pertekliaus, išlaikysite 
minimalistinį dizainą.
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 202.935.68 5 €
Juodai rudos 602.935.66 5 €
Baltos 102.935.64 5 €

NANNARP kojelės / 2 vnt. NANNARP suteiks visam 
deriniui BESTÅ lengvumo ir grakštumo. Taip pat bus 
paprasčiau valyti grindis po baldais. Naudojant rinkinyje 
esančią jungiamąją plokštelę, galima sujungti du rėmus 
ir pritvirtinti tik vieną kojelę. Šitaip išvengsite detalių 
pertekliaus.
Juodos 102.935.97 10 €
Baltos 202.935.92 10 €
Aliuminio spalvos 502.935.95 10 €

BESTÅ reguliuojamoji atraminė koja. Tvirtinama 
po spintelių rėmais ir TV staliukais. Atraminės kojos 
nematyti žiūrint iš priekio, tačiau ji suteikia baldų 
deriniui BESTÅ stabilumo. Mažiausias aukštis yra 10 cm, 
didžiausias – 11 cm.
Pilka 502.936.04 5 €

BESTÅ apvalios kojos / 2 vnt. Aukštis – 6,3 cm. Su 
kojelėmis BESTÅ paprasčiau valyti plotą po lentynomis.

Pilkos 202.990.37 2 €
Juodos 402.990.22 2 €

60 cm pločio spintelių rėmams reikalingos 4 reguliuojamosios kojelės; 120 cm pločio spintelių rėmams ir TV staliukams reikalingos 4 reguliuojamosios kojelės ir viena 
atraminė koja BESTÅ; 180 pločio TV staliukams reikalingos 4 reguliuojamosios kojelės ir 2 atraminės kojos BESTÅ. Dėmesio! Atraminės kojos BESTÅ parduodamos 
atskirai.

Durelės ir stalčių priekiai puikiai saugo daiktus nuo dulkių ir paslepia tai, ko nenorite rodyti.
Matmenys: plotis × aukštis.
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VALVIKEN

VALVIKEN durelės, 60×64 cm. Reikalinga viena 
pakuotė lankstų BESTÅ (parduodami atskirai). 
Papildomai galima įsigyti rankenėlių.

Tamsi mėlyna 403.639.80 17 €
Tamsi ruda 903.296.01 17 €
Pilkšva turkio 503.296.03 17 €

VALVIKEN durelės/stalčiaus priekis, 60×38 cm. 
Spintelės durelės arba stalčiaus priekis. Naudojant kaip 
dureles, reikalingi lankstai BESTÅ (parduodami atskirai). 
Tinka stalčiaus rėmui BESTÅ 60×25×40 cm su bėgeliais 
BESTÅ (parduodami atskirai). Papildomai galima įsigyti 
rankenėlių.

Tamsi mėlyna 803.639.83 10 €
Tamsi ruda 703.296.02 10 €
Pilkšva turkio 103.277.57 10 €

VALVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm. Skirtas 
stalčiaus rėmams BESTÅ 60×15×40 cm su bėgeliais 
BESTÅ. Papildomai galima įsigyti rankenėlių.

Tamsi mėlyna 103.639.86 9 €
Tamsi ruda 303.277.56 9 €
Pilkšva turkio 003.296.05 9 €

SELSVIKEN

SELSVIKEN durelės, 60×64 cm. Reikalinga 
viena pakuotė lankstų BESTÅ (parduodami atskirai). 
Papildomai galima įsigyti rankenėlių.
Blizgios baltos spalvos 802.916.32 12 €
Blizgios smėlio spalvos 602.981.11 20 €
Blizgios rudos spalvos, su raštu 702.963.43 20 €
Blizgios juodos spalvos 002.916.26 20 €
Blizgios šviesiai pilkos ir žalios 
spalvos

303.640.51 20 €

Blizgios šviesiai pilkos spalvos 603.610.89 20 €
Blizgios pilkos spalvos 502.981.16 20 €

SELSVIKEN durelės/stalčiaus priekis, 60×38 cm. 
Naudojant kaip dureles, reikalingi lankstai (parduodami 
atskirai). Tinka stalčiaus rėmui BESTÅ 60×25×40 cm 
su bėgeliais (parduodami atskirai). Papildomai galima 
įsigyti rankenėlių.

Blizgios baltos spalvos 202.916.30 10 €
Blizgios smėlio spalvos 902.948.66 12 €
Blizgios rudos spalvos, su raštu 802.963.47 12 €
Blizgios juodos spalvos 502.916.24 12 €
Blizgios šviesiai pilkos ir žalios 
spalvos

703.640.54 12 €

Blizgios šviesiai pilkos spalvos 003.610.87 12 €
Blizgios pilkos spalvos 902.981.19 12 €

SELSVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm. Skirtas 
stalčiaus rėmui BESTÅ 60×15×40 cm ir stalčių 
bėgeliams BESTÅ. Papildomai galima įsigyti rankenėlių.

Blizgus baltos spalvos 102.916.35 10 €
Blizgus smėlio spalvos 702.948.67 10 €
Blizgus rudos spalvos, su raštu 002.963.51 10 €
Blizgus juodos spalvos 402.916.29 10 €
Blizgios šviesiai pilkos ir žalios 
spalvos

003.640.57 10 €

Blizgios šviesiai pilkos spalvos 403.610.85 10 €
Blizgios pilkos spalvos 702.981.20 10 €

GRUNDSVIKEN
GRUNDSVIKEN durys, 60×64 cm. Reikalinga 
viena pakuotė lankstų BESTÅ (parduodami atskirai). 
Papildomai galima įsigyti rankenėlių.

Tamsi pilka 703.639.50 25 €

GRUNDSVIKEN durelės-stalčiaus priekis, 60×38 
cm. Galite naudoti kaip spintelės dureles arba stalčiaus 
priekį. Jei naudosite kaip dureles, papildomai įsigykite 
lankstų BESTÅ. Jei – kaip stalčių, papildomai įsigykite 
60×25×40 cm stalčiaus rėmą BESTÅ ir stal08čiaus 
bėgelių BESTÅ. Taip pat galite įsigyti rankenėlių.

Tamsi pilka 203.639.62 20 €

GRUNDSVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm. 
Papildomai reikia įsigyti 60×15×40 cm stalčiaus rėmą 
BESTÅ ir stalčiaus bėgelių BESTÅ. Taip pat galite įsigyti 
rankenėlių.

Tamsi pilka 103.691.20 15 €

LAXVIKEN

LAXVIKEN durelės, 60×64 cm. Itin gražus faktūrinis 
paviršius. Papildomai reikia įsigyti vieną pakuotę 
lankstų BESTÅ. Rekomenduojame rankenėles 
BLANKETT.

Baltos 902.916.98 30 €

KALLVIKEN
KALLVIKEN durys, 60×64 cm. Papildomai reikia 
įsigyti vieną pakuotę lankstų BESTÅ.

Tamsi pilka betono imitacija 103.645.23 30 €

Durelės ir stalčių priekiai puikiai saugo daiktus nuo dulkių ir paslepia tai, ko nenorite rodyti. Matmenys: plotis × aukštis. 



VIDINĖS DETALĖS BESTA
BESTÅ lankstai su atidarymo spustelėjus
mechanizmais / 2 vnt. Įrengus šių lankstų, 
durelės atsidaro vos spustelėjus, o užsidaro tyliai, be 
trinktelėjimo. Norint, galima įtaisyti rankenėlių
(parduodamos atskirai).

802.612.58 5 €

BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×15×40 cm. Reikalingas 
stalčiaus priekis (60×26 cm) ir stalčiaus bėgeliai BESTÅ 
(parduodami atskirai). Stalčius nėra skirtas įrengti 
spintelės su varstomosiomis durimis viduje.
Išlaiko iki 10 kg svorį.

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 503.515.14 8 €
Tamsiai rudas 403.512.46 8 €
Baltas 703.515.13 8 €

BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×25×40 cm. Reikalingas 
stalčiaus priekis BESTÅ (60×38 cm) ir stalčiaus bėgeliai 
BESTÅ (parduodami atskirai). Stalčius nėra skirtas 
įrengti spintelės su varstomosiomis durimis viduje.
Išlaiko iki 10 kg svorį.

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 603.515.18 10 €
Tamsiai rudas 003.512.48 10 €
Baltas 803.515.17 10 €
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Durelės ir stalčių priekiai puikiai saugo daiktus nuo dulkių ir paslepia tai, ko nenorite rodyti. Matmenys: plotis × aukštis. 

GLASSVIK
GLASSVIK stiklinės durelės, 60×64 cm. Stiklas 
nekliudo valdyti elektroninės įrangos nuotolinio 
valdymo pulteliais, kai durelės uždarytos. Papildomai 
reikia įsigyti vieną pakuotę lankstų BESTÅ. Su 
rankenėle.

Baltas rėmas, matinis stiklas 802.916.65 25 €
Baltas rėmas, skaidrus stiklas 502.916.62 25 €
Juodas rėmas, skaidrus stiklas 302.916.58 25 €
Juodas rėmas, tamsintas stiklas 902.916.60 25 €
Šviesiai pilkos ir žalios spalvos 
rėmas, skaidrus stiklas

803.639.97 25 €

GLASSVIK stiklinės durelės, 60×38 cm. Stiklas 
nekliudo valdyti elektroninės įrangos nuotolinio 
valdymo pulteliais, kai durelės uždarytos. Papildomai 
reikia įsigyti vieną pakuotę lankstų BESTÅ. Su 
rankenėle.

Baltas rėmas, matinis stiklas 702.916.56 20 €
Baltas rėmas, skaidrus stiklas 202.916.54 20 €
Juodas rėmas, tamsintas stiklas 602.916.52 20 €
Juodas rėmas, skaidrus stiklas 002.916.50 20 €
Šviesiai pilkos ir žalios spalvos 
rėmas, skaidrus stiklas

203.639.95 20 €

SINDVIK
SINDVIK stiklinės durelės, 60×64 cm. Stiklas 
nekliudo valdyti elektroninės įrangos nuotolinio
valdymo pulteliais, kai durelės uždarytos. Papildomai 
reikia įsigyti vieną pakuotę lankstų BESTÅ. Galima 
įsigyti ir rankenėlių.

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 102.963.17 20 €
Juodai rudos 002.963.13 20 €
Baltos 902.918.58 20 €
Šviesi pilka 103.639.91 20 €

SINDVIK stiklinės durelės, 60×38 cm. Stiklas 
nekliudo valdyti elektroninės įrangos nuotolinio
valdymo pulteliais, kai durelės uždarytos. Papildomai 
reikia įsigyti vieną pakuotę lankstų BESTÅ. Galima 
įsigyti ir rankenėlių.

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 502.963.15 15 €
Juodai rudos 402.963.11 15 €
Baltos 802.918.54 15 €
Šviesi pilka 503.639.89 15 €

SURTE

SURTE durelės su LED apšvietimu, belaidis 
valdymas, baltos šviesos spektras, 60×38 cm. Galite 
keisti šviesos ryškumą pagal nuotaiką ir užsiėmimus, 
pavyzdžiui, rinktis šiltą šviesą vakarieniaudami, o 
šaltesnę ir ryškesnę – dirbdami ar mokydamiesi. Taip 
pat galite keisti šviesos spalvinę temperatūrą: 2200 
K (šilta gelsva), 2700 K (šilta balta), 4000 K (šalta 
balta). Rinkinyje yra nuotolinio valdymo įtaisas ir 
transformatorius TRÅDFRI. Papildomai riekia įsigyti 
maitinimo laidą ANSLUTA. Švelnaus uždarymo / 
atidarymo spustelėjus lankstai BESTÅ parduodami 
atskirai. Durelės su įmontuotais šviesos diodais, kurių 
energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo A++ iki 
A (nekeičiami).
Belaidis šviesos ryškumo 
reguliavimas

803.160.86 79,99 €

BESTÅ stalčių bėgeliai. Bėgeliai užtikrina sklandų 
stalčiaus varstymą, jis užsidaro tyliai, be trinktelėjimo. 
Stalčius reikia papildyti rankenėlėmis.

2 vnt. 403.487.15 5 €

BESTÅ stalčių bėgeliai su atidarymo spustelėjus 
mechanizmais. Nereikia rankenėlių, nes stalčių galima 
atidaryti vos spustelėjus.

2 vnt. 003.487.17 5 €

BESTÅ lentyna, 56×16 cm. Išlaiko iki 13 kg svorį. 
Tinka 20 cm gylio baldams BESTÅ.
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 202.955.48 4 €
Tamsiai ruda 802.955.26 4 €
Balta 402.955.52 4 €
Stiklas (išlaiko iki 5 kg svorį) 002.955.30 4 €

BESTÅ lentyna, 56×36 cm. Išlaiko iki 13 kg svorį. 
Tinka 20 cm gylio baldams BESTÅ.
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 002.955.49 5 €
Tamsiai ruda 402.955.28 5 €
Balta 002.955.54 5 €
Stiklas (išlaiko iki 10 kg svorį) 602.955.32 5 €
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BESTÅ tvirtinimo profilis, 60 cm. Reikalingas
spintelių rėmams BESTÅ pritvirtinti. Toks tvirtinimo 
būdas yra lengvesnis ir saugesnis. Rinkinyje yra
jungiamoji detalė, skirta keliems profiliams jungti į 
vieną – pravartu norint pakabinti keletą spintelių
viename aukštyje. 60 cm pločio rėmams reikia vieno 
BESTÅ tvirtinimo profilio, o 120 cm pločio rėmams 
dviejų BESTÅ tvirtinimo profilių. Tarp baldų ir lubų turi 
likti mažiausiai 5 cm tarpas. Dėmesio! Šių tvirtinimo 
profilių negalima naudoti TV staliukams BESTÅ kabinti 
ant sienos. 
Aliuminis 302.848.46 5 €

BESTÅ viršutinė plokštė, 60×40 cm. Grūdintas 
stiklas. Stiklinė plokštė gražiai atrodo ir saugo baldo 
paviršių. Tvirtinimo detalės pridedamos.
Juoda 202.707.22 10 €
Balta 802.707.24 10 €

BESTÅ viršutinė plokštė, 120×40 cm. Grūdintas 
stiklas. Stiklinė plokštė gražiai atrodo ir saugo baldo 
paviršių. Tvirtinimo detalės pridedamos.
Juoda 501.965.37 20 €
Balta 301.965.38 20 €

BESTÅ viršutinė plokštė, 180×40 cm. Grūdintas 
stiklas. Stiklinė plokštė gražiai atrodo ir saugo baldo 
paviršių. Tvirtinimo detalės pridedamos.
Juoda 901.965.35 30 €
Balta 201.965.29 30 €

BESTÅ TV staliuko viršutinė plokštė, 120×40 cm. 
Grūdintas stiklas. Stiklinė plokštė gražiai atrodo ir 
saugo baldo paviršių. Tvirtinimo detalės pridedamos.

Juodas stiklas 802.953.00 20 €
Baltas stiklas 402.953.02 20 €

BESTÅ TV staliuko viršutinė plokštė, 180×40 cm. 
Grūdintas stiklas. Stiklinė plokštė gražiai atrodo ir 
saugo baldo paviršių. Tvirtinimo detalės pridedamos.

Juodas stiklas 002.953.04 30 €
Baltas stiklas 502.953.06 30 €

BESTÅ lankstai su atidarymo spustelėjus
mechanizmais / 2 vnt. Įrengus šių lankstų, 
durelės atsidaro vos spustelėjus, o užsidaro tyliai, be 
trinktelėjimo. Norint, galima įtaisyti rankenėlių
(parduodamos atskirai). 

802.612.58 5 €

 

UPPLEVA sieninis laikiklis. Suderinamumas su 
„VESA“. Tinka daugeliui plokščiaekranių televizorių, 
kurių įstrižainė yra 19–32”. Fiksuotas.
37–55” 902.267.97 16,99 €

UPPLEVA TV atrama, šviesi pilka. Tinka daugeliui 
plokščiaekranių televizorių, kurių įstrižainė yra 37–55”.

37–55” 203.305.99 59,99 €

RANKENĖLĖS

BAGGANÄS rankena, 143 mm. / 2 vnt.

Juoda 803.384.13 3,99 €
Žalvario sp. 003.384.07 3,99 €
Nerūdijantis plienas 703.384.18 3,99 €

 

BAGGANÄS rankena, 335 mm. / 2 vnt.

Juoda 603.384.14 5,99 €
Žalvario sp. 203.384.11 5,99 €
Nerūdijantis plienas 503.384.19 5,99 €

 

BAGGANÄS rankenėlė, 13 mm. / 2 vnt.

Juoda 303.384.15 2,49 €
Žalvario sp. 603.384.09 2,49 €
Nerūdijantis plienas 303.384.20 2,49 €

BAGGANÄS rankenėlė, 20 mm. / 2 vnt.

Juoda 103.384.16 2,99 €
Žalvario sp. 803.384.08 2,99 €
Nerūdijantis plienas 103.384.21 2,99 €

 

BAGGANÄS rankenėlė, 21 mm. / 2 vnt.

Juoda 903.384.17 2,99 €
Žalvario sp. 003.384.12 2,99 €
Nerūdijantis plienas 903.384.22 2,99 €

ORRNÄS rankenėlės / 2 vnt.

Nerūdijantis plienas 302.361.53 3,49 €

LANSA rankenėlė, 445 mm.

Nerūdijantis plienas 201.387.61 8 €

BLANKETT rankenėlės / 2 vnt., 595 mm.

Aliuminis 602.222.39 9,99 €



KITI DAIKTŲ LAIKYMO REIKMENYS

BESTÅ dėžė, 25×15×31 cm. Galima laikyti žurnalus, 
dokumentus, žaislus, nuotolinio valdymo pultelius ir 
kt. Su išpjautomis rankenomis, todėl patogu ištraukti. 
Išlaiko iki 2,5 kg svorį.
Pilka 003.075.52 9,99 €
Geltona 503.098.41 9,99 €

BESTÅ dėžė, 32×51×21 cm. Galima laikyti žurnalus, 
dokumentus, žaislus, nuotolinio valdymo pultelius ir 
kt. Su išpjautomis rankenomis, todėl patogu ištraukti. 
Išlaiko iki 5 kg svorį.
Pilka 803.075.53 14,99 €

BESTÅ stalčiaus skirtukas. Skirtuku stalčius
padalinamas į kelis skyrelius, todėl rasti juose laikomus 
daiktus yra lengviau. Stalčiams BESTÅ.
Pilkas 403.075.50 7,99 €

BESTÅ stalčiaus kilimėlis. Minkštas veltinis yra
saugus daiktams, jie nenuslysta.
Pilkas 203.075.51 3,99 €

TJENA dėžė su skyriais, 25×35×10 cm. Galima
sutvarkyti smulkius daiktus, pavyzdžiui, makiažo
priemones ir plaukų segtukus. Tinka 40 cm gylio
lentynoms BESTÅ.
Juoda 403.954.86 2,49 €
Balta 903.954.22 2,49 €

TJENA dėžutė su dangčiu, 18×25×15 cm. Tinka 
įvairiems smulkiems daiktams patogiai laikyti, 
pavyzdžiui, įkrovikliams. Tinka lentynoms BESTÅ.
Balta juoda/rausva 703.982.14 1,99 €
Balta 103.954.21 1,99 €

TJENA dėžė su dangčiu, 25×35×20 cm. Patogu laikyti 
dokumentus, nuotraukas ar kitus daiktus. Tinka 40 cm 
gylio lentynoms BESTÅ.
Balta juoda/rausva 403.982.15 2,99 €
Balta 603.954.28 2,99 €

TJENA dėžė su dangčiu, 30×30×30 cm. Puikiai tinka 
laikraščiams, nuotraukoms ir įvairioms smulkmenoms 
laikyti. 
Balta juoda/rausva 203.982.21 4,99 €
Balta 503.954.19 4,99 €

TJENA žurnalų dėklas, 2 vnt.
Juodas 003.954.74 2,99 €
Baltas 103.954.16 2,99 €

Rausva/juoda 503.982.10 2,99 €

KUGGIS dėžė su dangčiu, balta. Su dėžėmis 
KUGGIS paprasta susitvarkyti daiktus. Turime jų 
įvairaus dydžio. Tinka lentynoms BESTÅ.
18×26×8 cm 202.802.07 2,99 €
26×35×8 cm 502.823.04 5,99 €
26×35×15 cm 602.802.05 7,99 €
37×54×21 cm 102.802.03 14,99 €

KUGGIS įdėklas su 8 skyreliais. Atskiruose 
skyreliuose sudėtus daiktus lengviau rasti, nes jie 
geriau matyti, nesunku išlaikyti tvarką. Galite įdėti į 
dėžę KUGGIS. Tinka 40 cm lentynoms BESTÅ.
53×36×6 cm 002.802.08 6,99 €

BATTING dėžutė su dangčiu, 3 vnt.

Juoda 603.272.36 17,99 €

BATTING krepšys, 27×35×18 cm. 
Juodas 403.272.37 9,99 €



Mūsų paslaugos

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI
Parduotuvėje IKEA pirkimo išsimokėtinai paslaugas teikia  
„General Financing“. Išsimokėtinai atsiskaityti galite už 
parduotuvėje IKEA esančias prekes, kurių vertė siekia
nuo 50 iki 15 000 €.

PREKIŲ PRISTATYMAS
Dauguma mūsų prekių supakuotos taip, kad galėtumėte  
parsivežti jas patys. Jei reikia, galime pristatyti pirkinius į 
jūsų namus ar biurą už papildomą mokestį. Paslaugos kainų  
teiraukitės Pirkėjų aptarnavimo skyriuje.

IKEA prekės sukurtos taip, kad galėtumėte parsivežti ir surinkti jas patys.  
Jei reikia pagalbos, pasinaudokite mūsų teikiamomis paslaugomis. Daugiau  
informacijos apie paslaugas ir jų kainas teiraukitės IKEA parduotuvėje arba  
apsilankykite interneto svetainėje www.IKEA.lt.

BALDŲ SURINKIMAS
IKEA baldus paprasta surinkti patiems. Jei pageidausite,  
už papildomą mokestį galėsime surinkti įsigytus baldus  
jūsų namuose ar biure. Paslaugos kainos teiraukitės Pirkėjų  
aptarnavimo skyriuje.
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