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Stalčių derinys BESTÅ
P180×G40×A48 cm. 
Balti rėmai, balti fasadai  
LAPPVIKEN, kojelės 
STUBBARP.  
Atidarymas spustelėjus. 
691.953.78
Švelnus uždarymas. 
991.954.52

120 €

Dvidurė sieninė   
spintelė BESTÅ
P60×G20×A128 cm. 
Balti rėmai, balti fasadai  
VASSVIKEN. 592.666.15

122 €
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Daiktų laikymo sistema BESTÅ – tai stilingi, kokybiški 
baldai, kuriuos lengvai pritaikysite individualiems 
poreikiams. Galite rinktis norimo dydžio ir formos 
derinį iš mūsų siūlomų arba susikurti savo. Šie 
baldai puikiai tiks nuotraukoms ir kitoms grožybėms 
demonstruoti, televizoriui apgyvendinti ir patiems 
įvairiausiems daiktams laikyti: nuo nuotolinio valdymo 
pultelio iki vaikų žaislų. Pasikeitus poreikiams – 
pagausėjus šeimai, žurnalų kolekcijai ar dėl kitų 
priežasčių – turimą baldų komplektą BESTÅ galėsite 
performuoti, papildyti naujomis dalimis, sumažinti. 
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TV baldų derinys BESTÅ  
P240×G20/40×A166 cm.  
Tamsiai rudi rėmai, tamsiai rudi fasadai  
LAPPVIKEN, stikliniai fasadai SINDVIK.  
Atidarymas spustelėjus. 591.904.61  
Švelnus uždarymas. 691.907.95

247 €
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Spintelėse BESTÅ lengva rasti vietos viskam ir išlaikyti 
tvarką. Metas atsisveikinti su daiktų maišalyne! 
Durelės užsidaro tyliai, todėl kartu su tvarka į namus 
atkeliaus ir daugiau ramybės.

Su BESTÅ išspręsite klausimą, ką daryti su prietaisų 
laidais. Spintelėse įrengėme angų laidams nutiesti, 
tad jų nesimatys, bet bus lengva pasiekti, kai prireiks. 
Angos yra spintelių viršuje, kad laidus būtų patogu 
nutiesti net pritvirtinus baldą prie sienos.

Stalčiai BESTÅ gali būti su rankenomis arba atidarymo 
spustelėjus mechanizmais. Rinkitės kaip patogiau, tik
prisiminkite, kad rankenos keičia baldų išvaizdą, 
stalčiai tuomet darinėjami truputį švelniau, tyliau.
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TV staliukas su stalčiais BESTÅ 
P120×G40×A48 cm. Tamsiai rudas rėmas, 
tamsiai pilki fasadai GRUNDSVIKEN, kojelės 
STUBBARP.

Atidarymas spustelėjus 391.983.21 130 €
Švelnus uždarymas 691.982.87 130 €

TV staliukas su stalčiais ir spintele 
BESTÅ 
P180×G40×A48 cm. Baltas rėmas, balti 
fasadai VASSVIKEN, stiklinis fasadas 
SINDVIK, kojelės STUBBARP.
Atidarymas spustelėjus 192.664.53 154 €
Švelnus uždarymas 792.664.74 154 €

TV staliukas su stalčiais ir spintele 
BESTÅ  
P180×G40×A38 cm. Baltas rėmas, uosio 
lukštu padengti fasadai INVIKEN.

Atidarymas spustelėjus 791.982.77 145 €
Švelnus uždarymas 092.009.95 145 €

TV staliukas su stalčiais BESTÅ 
P180×G40×A48 cm. Baltai beicuoto ąžuolo 
rašto rėmas, tamsiai rudi fasadai INVIKEN, 
kojelės STUBBARP.

Atidarymas spustelėjus 892.058.47 188 €
Švelnus uždarymas 192.058.55 188 €

TV staliukas su stalčiais BESTÅ 
P180×G40×A48 cm. Tamsiai rudas rėmas, 
blizgūs pilkšvai žalsvi fasadai SELSVIKEN, 
kojelės STALLARP.

Atidarymas spustelėjus 392.675.12 163 €
Švelnus uždarymas 492.675.83 163 €

TELEVIZORIŲ STALIUKAI

TV staliukai BESTÅ pasirūpins jūsų televizoriumi ir jo 
priedais, galėsite nutiesti laidus taip, kad jų nesimatys. 

Juk mėgautis vaizdais ekrane kur kas maloniau, kai 
dėmesio neblaško netvarka.  
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TV staliukas su stalčiais ir spintelėmis 
BESTÅ 
P180×G40×A64 cm. Tamsiai rudas rėmas, 
blizgūs pilkšvai žalsvi fasadai SELSVIKEN, 
stikliniai fasadai GLASSVIK.

Atidarymas spustelėjus 892.030.56 268 €
Švelnus uždarymas 592.030.67 268 €

TV staliukas su stalčiais ir spintelėmis 
BESTÅ 
P180×G40×A48 cm. Baltas rėmas, balti 
fasadai LAPPVIKEN, stikliniai fasadai 
SINDVIK, kojelės STUBBARP.

Atidarymas spustelėjus 091.889.84 141 €
Švelnus uždarymas 191.888.94 141 €

TV staliukas su stalčiais BESTÅ 
P120×G40×A74 cm. Baltas rėmas, tamsiai 
pilki fasadai GRUNDSVIKEN, kojelės 
STUBBARP.

Atidarymas spustelėjus 092.027.39 206 €
Švelnus uždarymas 792.027.50 206 €

TV staliukas su stalčiais BESTÅ 
P120×G40×A48 cm. Tamsiai rudas rėmas, 
pilkšvos turkio spalvos fasadai VALVIKEN, 
kojelės STUBBARP.

Atidarymas spustelėjus 991.881.97 118 €
Švelnus uždarymas 091.882.72 118 €

TV staliukas su stalčiais BESTÅ 
P180×G40×A74 cm. Baltas rėmas, blizgūs 
balti fasadai SELSVIKEN, matinio stiklo 
fasadai GLASSVIK, kojelės STALLARP.

Atidarymas spustelėjus 492.683.56 224 €
Švelnus uždarymas 792.683.93 224 €
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TV baldų derinys BESTÅ 
P120×G20/40×A166 cm. Balti rėmai, uosio 
lukštu padengti fasadai INVIKEN, stikliniai 
fasadai SINDVIK.

Atidarymas spustelėjus 992.066.67 189 €
Švelnus uždarymas 192.066.71 189 €

TV baldų derinys BESTÅ 
P180×G20/40×A166 cm. Tamsiai rudi rėmai, 
tamsiai rudi fasadai LAPPVIKEN, stikliniai 
fasadai SELSVIKEN, kojelės STUBBARP.
Atidarymas spustelėjus 391.905.13 282 €
Švelnus uždarymas 691.905.16 282 €

TV BALDŲ DERINIAI

Svetainėje įrengus daiktų laikymo derinį BESTÅ, bus 
lengviau organizuoti daiktus, namuose atsiras daugiau 
tvarkos. Čia pakaks vietos ne tik televizoriui ir jo

priedams, bet ir širdžiai mieliems daiktams, kuriais 
norite kasdien grožėtis.

TV baldų derinys BESTÅ 
P240×G20/40×A166 cm. Baltai beicuoto 
ąžuolo rašto rėmai, baltai beicuoto ąžuolo 
rašto fasadai LAPPVIKEN, stikliniai fasadai 
SINDVIK.
Atidarymas spustelėjus 891.904.69 247 €
Švelnus uždarymas 691.908.04 247 €

TV baldų derinys BESTÅ
P240×G40×A128 cm. Tamsiai rudi rėmai, 
blizgūs juodi fasadai SELSVIKEN, stikliniai 
fasadai GLASSVIK.

Atidarymas spustelėjus 191.961.39 283 €
Švelnus uždarymas 791.961.84 283 €
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TV baldų derinys BESTÅ 
P240×G20/40×A204 cm. Balti rėmai, balti 
fasadai VASSVIKEN.
Atidarymas spustelėjus 792.664.93 400 €
Švelnus uždarymas 392.665.17 400 €

TV baldų derinys BESTÅ 
P300×G20/40×A211 cm. Tamsiai rudi rėmai, šviesiai 
pilki fasadai LAPPVIKEN, stikliniai fasadai SINDVIK.
Atidarymas spustelėjus 992.021.36 378 €
Švelnus uždarymas 692.021.47 378 €

TV baldų derinys BESTÅ  
P240×G40×A230 cm. Balti rėmai, tamsiai mėlyni 
fasadai VALVIKEN, stikliniai fasadai SINDVIK.

Atidarymas spustelėjus 492.032.37 437 €
Švelnus uždarymas 192.032.48 437 €

TV baldų derinys BESTÅ  
P300×G40×A230 cm. Balti rėmai, blizgūs balti 
fasadai SELSVIKEN, stikliniai fasadai GLASSVIK.

Atidarymas spustelėjus 891.947.02 563 €
Švelnus uždarymas 291.947.95 563 €
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INDIVIDUALŪS DERINIAI 

Galite rinktis aukštus ir žemus grindinius arba sieninius 
derinius BESTÅ pagal savo skonį ir poreikius. Fasadai 
suteikia jiems išskirtinumo ir atlieka dvejopą funkciją: 

Spintelių ir stalčių derinys BESTÅ 
P120×G40×A192 cm. Balti rėmai, blizgūs 
pilkšvai žalsvi fasadai SELSVIKEN, stikliniai 
fasadai GLASSVIK.
Atidarymas spustelėjus 692.077.53 330 €
Švelnus uždarymas 392.077.64 330 €

Spintelių derinys BESTÅ
P120×G40×A192 cm. Balti rėmai, balti 
fasadai VASSVIKEN.
Švelnus uždarymas /
atidarymas spustelėjus

992.666.56 330 €

Spintelių ir stalčių derinys BESTÅ 
P180×G40/42×A128 cm. Balti rėmai, tamsiai 
pilki fasadai KALLVIKEN, uosio lukštu 
padengti fasadai INVIKEN.

Atidarymas spustelėjus 892.777.40 254 €

stikliniai leidžia grožėtis daiktais, o plokštiniai slepia 
netvarką, kai tokia atsiranda. Gražus ir praktiškas 
sprendimas.

Spintelių ir stalčių derinys BESTÅ 
P120×G40×A128 cm. Tamsiai rudi rėmai, 
tamsiai pilki fasadai GRUNDSVIKEN, stikliniai 
fasadai SINDVIK.

Atidarymas spustelėjus 792.053.48 276 €
Švelnus uždarymas 092.053.56 276 €

Spintelių derinys BESTÅ 
P180×G40×A112 cm. Balti rėmai, blizgūs 
balti fasadai SELSVIKEN, matinio stiklo 
fasadai GLASSVIK, kojelės STUBBARP.

Švelnus uždarymas /
atidarymas spustelėjus

892.081.91 281 €
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Spintelių derinys BESTÅ
P120×G40×A74 cm. Tamsiai rudi rėmai, 
tamsiai pilki fasadai KALLVIKEN, kojelės 
SULARP.
Švelnus uždarymas /
atidarymas spustelėjus

092.670.33 155 €

Stalčių derinys BESTÅ  
P180×G40×A48 cm. Balti rėmai, uosio 
lukštu padengti fasadai INVIKEN, kojelės 
STUBBARP.
Atidarymas spustelėjus 892.062.72 165 €
Švelnus uždarymas 992.062.76 165 €

Spintelių derinys BESTÅ 
P180×G40×A74 cm. Tamsiai rudi rėmai, 
tamsiai pilki fasadai GRUNDSVIKEN, kojelės 
STUBBARP.

Švelnus uždarymas /
atidarymas spustelėjus

492.059.67 200 €

Spintelių ir stalčių derinys BESTÅ 
P180×G40×A74 cm. Tamsiai rudi rėmai, 
pilkšvos turkio spalvos fasadai VALVIKEN, 
kojelės STUBBARP.

Atidarymas spustelėjus 191.955.02 181 €
Švelnus uždarymas 191.956.01 181 €

Spintelių ir stalčių derinys BESTÅ 
P120×G40×A74 cm. Balti rėmai, tamsiai 
mėlyni fasadai VALVIKEN, kojelės STUBBARP.

Atidarymas spustelėjus 292.060.86 129 €
Švelnus uždarymas 692.060.94 129 €



SUSIKURKITE SAVO DERINĮ „BESTÅ“

Šiame gide galite apžiūrėti jau paruoštus daiktų 
laikymo derinius BESTÅ. Jei nerandate tokio, kuris 
atitiktų jūsų poreikius ir skonį, susikurkite savo. 
Keiskite baldų fasadus, derinkite skirtingas spalvas ir 
praplėskite turimą derinį įsigiję dar spintelių ar stalčių. 
Visiška laisvė vaizduotei, nes galimybės beribės! 

TV baldų derinys BESTÅ
P120×G20/40×A166 cm.
Balti rėmai, blizgūs pilkšvai žalsvi fasadai 
SELSVIKEN, stikliniai fasadai GLASSVIK.
Atidarymas spustelėjus. 992.011.13
Švelnus uždarymas. 692.011.24

189 €
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Stalčiai: būna dviejų aukščių, jų 
vidinė apdaila atitinka išorinę. 
Papildomai reikia įsigyti atidarymo 
spustelėjus mechanizmų arba 
stalčių bėgelių su švelnaus 
uždarymo funkcija. 

Viršutinės plokštės: stiklinės 
plokštės saugo baldų paviršius, 
dailiai žvilga. 

Lentynėlės: dviejų skirtingų gylių,
trijų spalvų, kad derėtų su įvairiais
spintelių rėmais. Turime ir stiklinių. 
Įrengiamos pasirinktame aukštyje.

Spintelių šviestuvai: puikiai 
apšviečia nedidelius plotus, todėl 
lengviau rasti daiktus spintelėse. 

Įmontuotasis apšvietimas: 
gražiai apšviečia daiktus, suteikia 
kambariui jaukumo. Siūlome keletą 
sumanių sprendimų – rinkitės pagal 
poreikį.

Baldų fasadai: turime įvairių 
spalvų ir raštų. Papildomai reikia 
įsigyti rankenėlių arba atidarymo 
spustelėjus mechanizmų. 

Spintelių rėmai: dviejų skirtingų 
gylių, keturių aukščių, trijų spalvų. 
Taip pat turime spintelių, skirtų 
televizoriams ir jų priedams. Keletą 
iš jų galima kabinti ant sienos.

Daiktadėžės ir skirtukai: 
ypač patogu susidėti spintelėse ir 
stalčiuose laikomus daiktus: juos
lengviau rasite, greičiau 
susitvarkysite.  

Kojelės: pakėlus baldus nuo 
grindų, jie atrodys grakštesni ir 
lengvesni. Yra ir praktiškoji šio 
sprendimo pusė – kai baldai virš 
grindų, jas lengviau valyti.
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SELSVIKEN blizgi balta. 

Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 102.916.35 10 €

Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38cm 202.916.30 10 €

Durelės
P60×A64 cm 802.916.32 12 €

LAPPVIKEN balta.

Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 102.916.78 4 €

Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38 cm 002.916.74 5 €

Durelės
P60×A64 cm 502.916.76 7 €

VALVIKEN tamsiai ruda. 

Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 303.277.56 9 €

Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38 cm 703.296.02 10 €

Durelės
P60×A64 cm 903.296.01 17 €

SELSVIKEN blizgi ruda, 
medienos raštas. 
Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 002.963.51 10 €

Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38 cm 802.963.47 12 €

Durelės
P60×A64 cm 702.963.43 20 €

LAPPVIKEN baltai beicuoto 
ąžuolo raštas.
Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 302.916.96 5 €

Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38 cm 902.916.84 6 €

Durelės
P60×A64 cm 402.916.91 10 €

LAPPVIKEN šviesiai pilka.

Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 503.640.69 5 €

Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38 cm 103.640.66 6 €

Durelės
P60×A64 cm 403.640.60 10 €

INVIKEN uosio lukštas.    

Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 703.691.22 15 €

Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38 cm 403.639.56 20 €

Durelės
P60×A64 cm 103.639.53 25 €

FASADAI

Štai koks didelis durelių ir stalčių priekių pasirinkimas: 
blizgūs, matiniai, laminuoti, padengti medienos lukštu, 
ryškių spalvų ar pasteliniai, ir visi savaip puikūs.  

Kartu galite įsigyti prie pasirinktų fasadų derančių 
rankenėlių.
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LAPPVIKEN tamsiai ruda.

Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 402.916.72 5 €

Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38 cm 402.916.67 6 €

Durelės
P60×A64 cm 802.916.70 10 €

SELSVIKEN blizgi juoda.

Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 402.916.29 10 €

Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38 cm 502.916.24 12 €

Durelės
P60×A64 cm 002.916.26 20 €

INVIKEN tamsiai ruda, medienos 
lukštas.    

Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 503.691.18 15 €

Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38 cm 803.639.59 20 €

Durelės
P60×A64 cm 603.605.70 25 €

VALVIKEN pilkšva turkio spalva. 

Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 003.296.05 9 €

Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38 cm 103.277.57 10 €

Durelės
P60×A64 cm 503.296.03 17 €

VALVIKEN tamsiai mėlyna.

Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 103.639.86 9 €

Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38 cm 803.639.83 10 €

Durelės
P60×A64 cm 403.639.80 17 €

GRUNDSVIKEN tamsiai pilka.

Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 103.691.20 15 €

Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38 cm 203.639.62 20 €

Durelės
P60×A64 cm 703.639.50 25 €

SELSVIKEN blizgi pilkšvai 
žalsva.
Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 003.640.57 10 €

Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38 cm 703.640.54 12 €

Durelės
P60×A64 cm 303.640.51 20 €

SELSVIKEN blizgi smėlinė.   

Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 702.948.67 10 €

Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38 cm 902.948.66 12 €

Durelės
P60×A64 cm 602.981.11 20 €

ĮRENGIMAS

Durelės: papildomai reikia 
įsigyti lankstų BESTÅ.

Stalčiaus fasadas: 
montuojamas prie 
P60×G40×A15 cm stalčiaus 
rėmo BESTÅ cm su bėgeliais 
BESTÅ (parduodami 
atskirai).

Durelės / stalčiaus 
fasadas: tinka spintelių 
ir stalčių rėmams BESTÅ. 
Papildomai reikia įsigyti 
lankstų BESTÅ arba 
P60×G40×A25 cm stalčiaus 
rėmą BESTÅ su bėgeliais.

SELSVIKEN blizgi šviesiai pilka.   

Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 403.610.85 10 €

Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38 cm 003.610.87 12 €

Durelės
P60×A64 cm 603.610.89 20 €

SELSVIKEN blizgi pilka.   

Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 702.981.20 10 €

Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38 cm 902.981.19 12 €

Durelės
P60×A64 cm 502.981.16 20 €
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STIKLINĖS IR IŠSKIRTINIO DIZAINO DURELĖS 

SINDVIK tamsiai ruda, skaidrus 
stiklas. 

Durelės
P60×A38 cm 402.963.11 15 €
P60×A64 cm 002.963.13 20 €

SINDVIK balta, skaidrus stiklas.

Durelės
P60×A38 cm 802.918.54 15 €
P60×A64 cm 902.918.58 20 €

SINDVIK šviesiai pilka, skaidrus 
stiklas.

Durelės
P60×A38 cm 503.639.89 15 €
P60×A64 cm 103.639.91 20 €

SINDVIK baltai beicuoto ąžuolo 
raštas, skaidrus stiklas.

Durelės
P60×A38 cm 502.963.15 15 €
P60×A64 cm 102.963.17 20 €

GLASSVIK juoda, tamsintas 
stiklas.

Durelės
P60×A38 cm 602.916.52 20 €
P60×A64 cm 902.916.60 25 €

GLASSVIK balta, matinis stiklas.

Durelės
P60×A38 cm 702.916.56 20 €
P60×A64 cm 802.916.65 25 €

GLASSVIK pilkšvai žalsva, 
skaidrus stiklas.

Durelės
P60×A38 cm 203.639.95 20 €
P60×A64 cm 803.639.97 25 €

GLASSVIK juoda, skaidrus 
stiklas.

Durelės
P60×A38 cm 002.916.50 20 €
P60×A64 cm 302.916.58 25 €

GLASSVIK balta, skaidrus 
stiklas.

Durelės
P60×A38 cm 202.916.54 20 €
P60×A64 cm 502.916.62 25 €

SURTE durelės su šviesos diodų 
apšvietimu, belaidis valdymas. 
Baltos šviesos spektras.

P60×A38 cm 803.160.86 79,99€

VASSVIKEN balta, šešiakampių 
raštas.

Stalčiaus fasadas
P60×A26 cm 604.142.57 12 €
Durelės / stalčiaus fasadas
P60×A38 cm 804.142.56 15 €
Durelės
P60×A64 cm 004.142.55 30 €

LAXVIKEN balta.

Durelės
P60×A64 cm 902.916.98 30 €

KALLVIKEN tamsiai pilka, betono 
raštas.

Durelės
P60×A64 cm 103.645.23 30 €
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KOJELĖS IR VIRŠUTINĖS PLOKŠTĖS

Viršutinė televizoriaus staliuko plokštė 
BESTÅ 
Su angomis laidams nutiesti (net jei baldas 
pakabintas ant sienos).
120×40 cm
Juoda 802.953.00 20 €
Balta 402.953.02 20 €

180×40 cm

Juoda 002.953.04 30 €
Balta 502.953.06 30 €

Kojelė SULARP, A10 cm. 120 cm pločio 
rėmui ir TV staliukui reikia dviejų kojelių 
ir atraminės kojos BESTÅ. 180 cm pločio 
TV staliukui reikia keturių kojelių ir dviejų 
atraminių kojų BESTÅ.

Chromuota 403.907.66 10 €

Atraminė koja BESTÅ, A10–11 cm. 
Sutvirtina derinį BESTÅ, žiūrint iš priekio jos 
nesimato. Pridedama prie derinių BESTÅ, kai 
reikalinga.

Pilka 502.936.04 5 €

Viršutinė plokštė BESTÅ

120×40 cm

Juoda 501.965.37 20 €
Balta 301.965.38 20 €

180×40 cm

Juoda 901.965.35 30 €
Balta 201.965.29 30 €

60×40 cm

Juoda 202.707.22 10 €
Balta 802.707.24 10 €

Kojelės STUBBARP, 2 vnt., A10 cm.  
60 cm pločio rėmui reikia keturių kojelių; 
120 cm pločio rėmui ir TV staliukui reikia 
keturių kojelių ir atraminės kojos BESTÅ; 
180 cm pločio TV staliukui reikia keturių 
kojelių ir dviejų atraminių kojų BESTÅ. 
Rinkinyje esančia jungiamąja plokšte galite 
sujungti du rėmus ir pritaisyti tik vieną 
kojelę. 

Tamsiai rudos 602.935.66 5 €
Baltos 102.935.64 5 €
Baltai beicuoto  
ąžuolo raštas 202.935.68 5 €

Kojelės STALLARP, 2 vnt., A10 cm.  
120 cm pločio rėmui ir TV staliukui reikia 
keturių kojelių ir atraminės kojos BESTÅ; 
180 cm pločio TV staliukui reikia keturių 
kojelių ir dviejų atraminių kojų BESTÅ.

Chromuotos 203.905.74 10 €

Kojelės NANNARP, 2 vnt., A10 cm.  
60 cm pločio rėmui reikia keturių kojelių; 
120 cm pločio rėmui ir TV staliukui reikia 
keturių kojelių ir atraminės kojos BESTÅ; 
180 cm pločio TV staliukui reikia keturių 
kojelių ir dviejų atraminių kojų BESTÅ.

Juodos 102.935.97 10 €
Baltos 202.935.92 10 €
Aliumininės 502.935.95 10 €

BESTÅ kojelės / 2 vnt.  A6,3 cm. 
Kai baldas su kojelėmis, paprasčiau valyti 
grindis po juo. Būna rinkinyje su baldu 
BESTÅ, kai reikalingos.

Juoda 402.990.22 2 €
Pilka 202.990.37 2 €



SPINTELIŲ RĖMAI

Štai ir jie – spintelių rėmai BESTÅ. Juos galite jungti į 
norimo dydžio ir formos derinius, o prireikus daugiau 
vietos daiktams susidėti – turimą derinį papildyti 
naujais rėmais.
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Spalvų ir raštų 
pasirinkimas

BESTÅ TV staliuko rėmas, 
P120×G40×A38 cm. Rinkinyje yra sieniniai 
tvirtinimo laikikliai. Galima pritaisyti keturias 
kojeles BESTÅ ir vieną atraminę koją.  
Didž. televizorius – 50” įstrižainės.
Tamsiai rudas 902.945.12 49 €
Baltas 802.945.03 35 €
Baltai beicuoto  
ąžuolo raštas 702.945.13 49 €

BESTÅ TV staliuko rėmas, 
P180×G40×A64 cm. Neskirtas kabinti ant 
sienos – nesaugu. Galima pritaisyti keturias 
kojeles BESTÅ ir dvi atramines kojas.  
Didž. televizorius – 70” įstrižainės.
Tamsiai rudas 802.998.74 79 €
Baltas 702.998.79 79 €
Baltai beicuoto  
ąžuolo raštas 702.998.84 79 €

BESTÅ TV staliuko rėmas, 
P120×G40×A64 cm. Neskirtas kabinti ant 
sienos – nesaugu. Galima pritaisyti keturias 
kojeles BESTÅ ir vieną atraminę koją.  
Didž. televizorius – 50” įstrižainės.
Tamsiai rudas 402.998.85 69 €
Baltas 402.998.90 69 €
Baltai beicuoto  
ąžuolo raštas 302.998.95 69 €

BESTÅ TV staliuko rėmas, 
P180×G40×A38 cm. Rinkinyje yra sieniniai 
tvirtinimo laikikliai. Galima pritaisyti keturias 
kojeles BESTÅ ir dvi atramines kojas.  
Didž. televizorius – 70” įstrižainės.
Tamsiai rudas 702.945.08 69 €
Baltas 602.945.04 49 €
Baltai beicuoto  
ąžuolo raštas 902.945.07 69 €

BESTÅ rėmas, P60×G40×A128 cm.
Neskirtas kabinti ant sienos – nesaugu. 
Galima pritaisyti keturias kojeles BESTÅ.
Tamsiai rudas 402.459.44 40 €
Baltas 402.458.40 45 €
Baltai beicuoto  
ąžuolo raštas 602.473.67 40 €

BESTÅ rėmas, P120×G40×A64 cm. 
Tvirtinimui prie sienos reikalingi du tvirtinimo 
profiliai. Galima pritaisyti keturias kojeles 
BESTÅ ir vieną atraminę koją.  
Tamsiai rudas 502.459.53 40 €
Baltas 102.458.46 30 €
Baltai beicuoto  
ąžuolo raštas 902.473.75 40 €

BESTÅ rėmas, P60×G40×A64 cm. 
Tvirtinimui prie sienos reikalingas vienas 
tvirtinimo profilis. Galima pritaisyti keturias 
kojeles BESTÅ.  
Tamsiai rudas 202.459.64 20 €
Baltas 302.458.50 20 €
Baltai beicuoto  
ąžuolo raštas 102.473.79 20 €

BESTÅ rėmas, P60×G40×A192 cm. 
Neskirtas kabinti ant sienos – nesaugu. 
Galima pritaisyti keturias kojeles BESTÅ. 
Tamsiai rudas 902.459.46 45 €
Baltas 002.458.42 33 €
Baltai beicuoto  
ąžuolo raštas 002.473.70 45 €

BESTÅ rėmas, P60×G20×A64 cm. 
Tvirtinimui prie sienos reikalingas vienas 
tvirtinimo profilis. Galima pritaisyti keturias 
kojeles BESTÅ. 
Tamsiai rudas 202.459.59 17 €
Baltas 602.459.19 17 €
Baltai beicuoto  
ąžuolo raštas 802.474.13 17 €

BESTÅ rėmas, P60×G40×A38 cm. 
Tvirtinimui prie sienos reikalingas vienas 
tvirtinimo profilis. Galima pritaisyti keturias 
kojeles BESTÅ.
Tamsiai rudas 602.459.62 20 €
Baltas 702.458.48 15 €
Baltai beicuoto  
ąžuolo raštas 502.473.77 20 €

BESTÅ rėmas, P60×G20×A38 cm. 
Tvirtinimui prie sienos reikalingas vienas 
tvirtinimo profilis. Galima pritaisyti keturias 
kojeles BESTÅ.
Tamsiai rudas 602.459.57 15 €
Baltas 002.459.17 15 €
Baltai beicuoto  
ąžuolo raštas 802.474.08 15 €

BESTÅ rėmas, P120×G40×A38 cm. 
Tvirtinimui prie sienos reikalingi du tvirtinimo 
profiliai. Galima pritaisyti keturias kojeles 
BESTÅ ir vieną atraminę koją.
Tamsiai rudas 702.459.52 30 €
Baltas 602.458.44 25 €
Baltai beicuoto  
ąžuolo raštas 402.473.73 30 €
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LENTYNĖLĖS, STALČIAI, STALČIŲ BĖGELIAI

TVIRTINIMAS PRIE SIENOS

Spintelių rėmams BESTÅ prie sienos pritvirtinti reikia sieninių tvirtinimo 
profilių. Jie užtikrina baldų stabilumą, juos lengviau ir saugiau montuoti. 
Tvirtinimo profilį reikia prisukti prie sienoje esančių sijų.

Sieninis tvirtinimo profilis BESTÅ, 
sidabrinės spalvos. 60 cm pločio rėmui 
pakabinti reikia vieno, o 120 cm pločio 
rėmui – dviejų sieninių tvirtinimo profilių 
BESTÅ. Šių profilių negalima naudoti TV 
staliukams kabinti. Montuojant būtina palikti 
5 cm tarpą tarp lubų ir viršutinės spintelės 
rėmo, kad pavyktų pritvirtinti. Tvirtinimo 
profilis BESTÅ parduodamas rinkinyje su 
visais sieninių spintelių deriniais.

60 cm 302.848.46 5 €

Stalčiaus rėmas BESTÅ, P60×G40×A25 cm. 
Papildomai reikia įsigyti stalčių bėgelių BESTÅ 
ir stalčiaus fasadą BESTÅ, P60×A38 cm.  
Didž. apkrova – 10 kg.

Baltas 803.515.17 10 €
Tamsiai rudas 003.512.48 10 €
Baltai beicuoto ąžuolo 
raštas

603.515.18 10 €

Stalčiaus rėmas BESTÅ, P60×G40×A15 cm. 
Papildomai reikia įsigyti stalčių bėgelių BESTÅ 
ir stalčiaus fasadą BESTÅ, P60×A26 cm.  
Didž. apkrova – 10 kg.

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

503.515.14 8 €

Lentynėlė BESTÅ, P56×G16 cm. Telpa 
20 cm gylio rėmuose BESTÅ. 

Stiklinė 002.955.30 4 €
Balta 402.955.52 4 €
Tamsiai ruda 802.955.26 4 €
Baltai beicuoto ąžuolo 
raštas

202.955.48 4 €

Lentynėlė BESTÅ, P56×G36 cm. Telpa 
40 cm gylio rėmuose BESTÅ.

Stiklinė 602.955.32 5 €
Balta 002.955.54 5 €
Tamsiai ruda 402.955.28 5 €
Baltai beicuoto ąžuolo 
raštas

002.955.49 5 €

Stalčių bėgeliai BESTÅ
Švelnaus uždarymo. Stalčiai su šiais bėgeliais  
užsidarys tyliai, be trinktelėjimo. Papildomai 
reikia įsigyti rankenėlių.
2 vnt. 403.487.15 5 €

Atidarymo spustelėjus. Kai stalčių bėgeliai 
su atidarymo spustelėjus funkcija, nebūtinos 
rankenėlės.
2 vnt. 003.487.17 5 €

Švelnaus uždarymo lankstai ir atidarymo 
spustelėjus mechanizmas BESTÅ 
Durys užsidarys be trinktelėjimo ir nereikės 
rankenėlių, nebent norėsite, kad būtų. Tokiu 
atveju, jas reikės įsigyti atskirai.

2 vnt. 802.612.58 5 €
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Pailgos ar apvalios rankenėlės? Puikiai tiks vienos 
ir kitos. Rekomenduojame rinktis švelnaus uždarymo 
stalčių bėgelius, kad darinėjami stalčiai nekeltų 
nereikalingo triukšmo.

Norisi be rankenų? Rinkitės stalčių bėgelius
su atidarymo spustelėjus funkcija.

RANKENĖLĖS

Rankenėlės BAGGANÄS, 2 vnt., juodos.

Ø 13 mm 303.384.15 2,49 €
Ø 20 mm 103.384.16 2,99 €
Ø 21 mm 903.384.17 2,99 €

Rankenėlės BAGGANÄS, 2 vnt., juodos.

Ilgis 143 mm 803.384.13 3,99 €
Ilgis 335 mm 603.384.14 5,99 €

Rankenėlės BERGHALLA, 2 vnt. 
Pilkos.
Ilgis 56 mm 603.228.56 4,99 €
Ilgis 235 mm 103.228.54 9,99 €

Baltos.

Ilgis 56 mm 803.228.55 4,99 €
Ilgis 235 mm 503.228.52 9,99 €

Rankenėlės BAGGANÄS, 2 vnt.,  
žalvario spalvos.
Ø 13 mm 603.384.09 2,49 €
Ø 20 mm 803.384.08 2,99 €
Ø 21 mm 003.384.12 2,99 €

Rankenėlės BAGGANÄS, 2 vnt.,  
žalvario spalvos.
Ilgis 143 mm 003.384.07 3,99 €
Ilgis 335 mm 203.384.11 5,99 €

Rankenėlės ÖSTERNÄS, 2 vnt., natūrali 
tonuota oda.

Ilgis 65 mm 203.488.96 4,99 €
Ilgis 153 mm 403.488.95 9,99 €

Rankenėlės BAGGANÄS, 2 vnt., 
nerūdijantis plienas.

Ø 13 mm 303.384.20 2,49 €
Ø 20 mm 103.384.21 2,99 €
Ø 21 mm 903.384.22 2,99 €

Rankenėlės BAGGANÄS, 2 vnt., 
nerūdijantis plienas.

Ilgis 143 mm 703.384.18 3,99 €
Ilgis 335 mm 503.384.19 5,99 €



APŠVIETIMAS

Standartinis ar išmanusis apšvietimas?
Tinkamas apšvietimas palengvins kasdienybę ir 
padės sukurti norimą nuotaiką namuose. Čia pateikti 
apšvietimo sprendimai skirti baldams BESTÅ: 
šviestuvai gražiai apšvies paveikslus, interjero detales 
ir, žinoma, spinteles bei lentynas, kad lengviau 
surastumėte jose laikomus daiktus.  

Su šviesos diodų transformatoriumi, tinklų sietuvu ir 
mobiliąja programėle TRÅDFRI šviestuvai OMLOPP, 
NORRFLY, FORMAT, URSHULT, LINDSHULT ir 
MAGLEHULT taps išmanūs. Jų šviesą galėsite reguliuoti 
nuotoliniu būdu: įjungti, išjungti, keisti ryškumą ir 
spalvos spektrą tiesiog mobiliajame telefone.
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Taškiniai šviesos diodų šviestuvai 
VAXMYRA, 2 vnt., Ø 6,8 cm. Jie apšvies 
spinteles iš vidaus. Limpa prie stiklinių 
ir metalinių paviršių, galima įmontuoti 
medinėse lentynose. Papildomai reikia įsigyti 
šviesos diodų transformatorių ANSLUTA.  
*Šviesos diodų energijos vartojimo 
efektyvumo klasė nuo A++ iki A (įmontuoti ir 
nekeičiami).

Aliuminio spalvos* 304.218.86 10 €
Juodi* 004.218.78 10 €
Balti* 104.218.68 10 €

Šviesos diodų juosta NORRFLY, aliuminio 
spalvos. Su judesio jutikliu, įjungiančiu / 
išjungiančiu šviestuvą darinėjant spintelę. 
Papildomai reikia įsigyti šviesos diodų 
transformatorių TRÅDFRI ir maitinimo laidą 
FÖRNIMMA. Šviesos ryškumui reguliuoti 
reikalingi belaidis šviesos ryškumo 
reguliatorius ir tinklų sietuvas TRÅDFRI 
(parduodami atskirai). *Šviesos diodų 
energijos vartojimo efektyvumo klasė nuo 
A++ iki A (įmontuoti ir nekeičiami).

55 cm* 403.322.53 12,99 €

Spintelės-paveikslo šviesos diodų 
šviestuvas MAGLEHULT. Įrenkite virš 
nuotraukos ar paveikslo arba virš spintelės. 
Papildomai reikia įsigyti šviesos diodų 
transformatorių TRÅDFRI ir maitinimo laidą 
FÖRNIMMA. Šviesos ryškumui reguliuoti 
reikalingi belaidis šviesos ryškumo 
reguliatorius ir tinklų sietuvas TRÅDFRI 
(parduodami atskirai). *Šviesos diodų 
energijos vartojimo efektyvumo klasė nuo 
A++ iki A (įmontuoti ir nekeičiami).

Aliuminio spalvos* 302.771.29 15 €

Spintelės šviesos diodų šviestuvas 
FORMAT. Jaukiai apšviečia kambarį. 
Papildomai reikia įsigyti šviesos diodų 
transformatorių TRÅDFRI ir maitinimo 
laidą FÖRNIMMA. Šviesos ryškumui 
reguliuoti reikalingi belaidis šviesos 
ryškumo reguliatorius ir tinklų sietuvas 
TRÅDFRI (parduodami atskirai). Švies apie 
25 000 val. Šviesos diodų energijos vartojimo 
efektyvumo klasė nuo A++ iki A (įmontuoti ir 
nekeičiami).

Nikeliuotas 302.603.84 15 €

Taškiniai šviesos diodų šviestuvai 
OMLOPP, 2 vnt., Ø 6,8 cm. Jie apšvies 
spinteles iš vidaus. Papildomai reikia įsigyti 
šviesos diodų transformatorių TRÅDFRI 
ir maitinimo laidą FÖRNIMMA. Šviesos 
ryškumui reguliuoti reikalingi belaidis šviesos 
ryškumo reguliatorius ir tinklų sietuvas 
TRÅDFRI (parduodami atskirai).  
*Šviesos diodų energijos vartojimo 
efektyvumo klasė nuo A++ iki A (įmontuoti ir 
nekeičiami).

Aliuminio spalvos* 502.329.60 12 €
Juodi* 202.771.82 12 €
Balti* 702.451.79 12 €

Spintelės šviesos diodų šviestuvas 
URSHULT. Puikiai apšviečia nedidelius 
plotus. Papildomai reikia įsigyti šviesos 
diodų transformatorių TRÅDFRI ir maitinimo 
laidą FÖRNIMMA. Šviesos ryškumui 
reguliuoti reikalingi belaidis šviesos ryškumo 
reguliatorius ir tinklų sietuvas TRÅDFRI 
(parduodami atskirai). Šviesos diodai (nuo 
A++ iki A klasės) įmontuoti ir nekeičiami. 
Belaidis šviesos ryškumo reguliavimas.

Nikeliuotas 302.604.02 15 €

Spintelės šviesos diodų šviestuvas 
LINDSHULT. Puikiai apšviečia nedidelius 
plotus. Papildomai reikia įsigyti šviesos 
diodų transformatorių TRÅDFRI ir maitinimo 
laidą FÖRNIMMA. Šviesos ryškumui 
reguliuoti reikalingi belaidis šviesos ryškumo 
reguliatorius ir tinklų sietuvas TRÅDFRI 
(parduodami atskirai). Šviesos diodų 
energijos vartojimo efektyvumo klasė nuo 
A++ iki A (įmontuoti ir nekeičiami).

Nikeliuotas 102.604.36 15 €

Durelės su LED apšvietimu SURTE, 
belaidis šviesos ryškumo reguliavimas, 
baltos šviesos spektras, 60×38 cm. Galite 
keisti šviesos ryškumą pagal nuotaiką ir 
užsiėmimą. Taip pat galite keisti spalvinę 
temperatūrą. Ji gali būti: 2200 kelvinų 
(šilta šviesa), 2700 kelvinų (šilta balta), 
4000 kelvinų (šalta balta). Rinkinyje yra 
nuotolinio valdymo įtaisas ir transformatorius 
TRÅDFRI. Papildomai reikia įsigyti maitinimo 
laidą ANSLUTA. Švelnaus uždarymo-
atidarymo spustelėjus lankstai BESTÅ 
parduodami atskirai. Šviesos diodai (nuo A++ 
iki A klasės) įmontuoti ir nekeičiami. Belaidis 
šviesos ryškumo reguliavimas.

803.160.86 79,99 €



DAIKTADĖŽĖS IR STALČIŲ PRIEDAI

Daugiau tvarkos stalčiuose ir spintelėse BESTÅ su 
dėžėmis ir stalčių priedais: juose tilps nuotoliniai 
valdymo įtaisai, DVD diskai, žaislai, įvairūs mažmožiai 
ir daugelis kitų daiktų. Ne tik tilps, bet ir visada turės 
savo vietą, tad prireikus nesunkiai juos rasite. O dėl 
patogiai iškirstų rankenėlių ištraukti dėžes iš spintelių ir 
įdėti atgal bus ypač lengva. Dėžės TJENA ir KUGGIS turi 
dangčius, tad jose galima laikyti bet ką: dokumentus, 

rašiklius ir kitus kanceliarinius reikmenis, žaidimo 
pultelius, atminties raktus, laidus. Dėžių KUGGIS 
išskirtinumas – sumanus dizainas: į didžiausią dėžę 
galite įdėti skirtuką, kuris padalins ją į keletą skyrių, 
o mažesnes galite dėti ant didesnių ir taip sutaupyti 
vietos. Dėžės TJENA taip pat padeda sutaupyti vietos.
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Stalčiaus kilimėlis BESTÅ, 51×32 cm. 
Telpa stalčiuose BESTÅ.

Pilkas 203.075.51 3,99 €

Stalčiaus įdėklas BESTÅ, 51×32×6 cm. 
Telpa stalčiuose BESTÅ.

Pilkas 403.075.50 7,99 €

Dėžė BESTÅ, 32×51×21 cm. Telpa stalčiuose 
BESTÅ. Didž. apkrova – 5 kg.

Pilka 803.075.53 14,99 €

Dėžė su dangčiu KUGGIS, balta.

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 €

Įdėklas su 8 skyreliais KUGGIS.

Baltas 002.802.08 6,99 €

Dėžė BESTÅ, 25×15×31 cm. Lentynoje ar 
stalčiuje BESTÅ telpa dvi tokios dėžės.

Geltona 503.098.41 9,99 €
Pilka 003.075.52 9,99 €

Dėžė su dangčiu TJENA, 25×35×10 cm.

Balta 903.954.22 2,49 €

Dėžė su dangčiu TJENA, 18×25×15 cm.

Balta 103.954.21 1,99 €
Marga 703.982.14 1,99 €

Dėžė su dangčiu , 25×35×20 cm.

Balta 603.954.28 2,99 €
Marga 403.982.15 2,99 €

Dėžė FJÄLLA, tamsiai pilka.

18×25×15 cm 703.956.73 3,99 €
25×36×20 cm 003.956.76 5,99 €

Krepšys BATTING, 27×35×18 cm. 

Juodas 403.272.37 9,99 €

Dėžės BATTING, 3 vnt. 

Juodos 603.272.36 17,99 €  

Komodėlė su 3 stalčiais PALLRA, 
31×26×31 cm.

Tamsiai pilka 502.724.80 17,99 €

Dėžutės LANKMOJ, 3 vnt.

Juodos, baltos ir 
auksinės spalvos

004.022.62 6,99 €

Padėklas RAGGISAR, tamsiai pilkas.

20×30 cm 303.480.18 6,99 €
40×30 cm 103.480.19 12 €

Krepšeliai RAGGISAR, 3 vnt. 

Pilki 903.480.15 4,99 €

Dėžė su skyriais STUK, baltos ir pilkos sp.

22×34×10 cm 203.640.04 2,99 €
20×51×10 cm 403.095.49 3,99 €
34×51×10 cm 003.095.65 5,99 €
34×51×18 cm 103.095.55 6,99 €

Dėžė su dangčiu TJENA, 30×30×30 cm.

Balta 503.954.19 4,99 €
Marga 203.982.21 4,99 €

Dokumentų dėklai TJENA, 2 vnt.

Balti 103.954.16 2,99 €
Rausvos ir juodos sp. 503.982.10 2,99 €

Krepšys PUDDA.

15×28×10 cm 403.439.11 4,99 €
28×28×23 cm 203.439.12 9,99 €
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IKEA'os prekybos vietose ir interneto svetainėje www.IKEA.lt 
rasite didelį jau paruoštų derinių BESTÅ pasirinkimą, arba galite 
susikomplektuoti derinį patys, naudodami nemokamą internetinę 
planavimo programą BESTÅ.

Šioje programoje galite kurti BESTÅ derinius nuo nulio arba savaip 
perdaryti pasirinktą komplektą iš jau paruoštų: pasirinkti kitus 
fasadus, pridėti ar nuimti rankenėles, pridėti spintelių, kelias 
pašalinti, ir pan.

Programa apskaičiuos galutinę komplekto kainą, jūs galėsite išsaugoti 
prekių sąrašą ir atvykę su juo į IKEA, greičiau bei patogiau apsipirkti.

Šia programa galite pasinaudoti ir prekybos vietose, apsilankę 
Svetainės baldų skyriuje.

PASINAUDOKITE NEMOKAMA PLANAVIMO PROGRAMA

Šviesos diodų juostos LEDBERG, 3 vnt. 
Vienos ilgis – 25 cm. Naudokite pavieniui 
arba sujunkite visas į vieną. Rinkinyje yra 
transformatorius, prie kurio galima prijungti 
visus šviestuvus iš karto, bet tiesia linija. 
*Šviesos diodų energijos vartojimo 
efektyvumo klasė nuo A++ iki A (įmontuoti ir 
nekeičiami).

Baltos* 304.009.35 7,99 €
Margos* 904.009.37 14,99 €

Šviesos diodų transformatorius 
ANSLUTA. Naudokite su šviestuvais 
VAXMYRA (iki 6 šviestuvų, 19 W).

19 W 804.058.41 9,99 €

Belaidis šviesos ryškumo reguliatorius 
TRÅDFRI. Laidiniu būdu įrengtiems ir 
prijungtiems šviestuvams TRÅDFRI valdyti.

Baltas 003.478.31 9,99 €

Šviesos diodų transformatorius 
TRÅDFRI. Papildomai reikia įsigyti maitinimo 
laidą FÖRNIMMA. Galima naudoti su belaidžiu 
šviesos ryškumo reguliatoriumi bei tinklų 
sietuvu TRÅDFRI.
Iki 10 W,
iki 3 šviestuvų. 503.561.87 15 €
Iki 30 W,
iki 9 šviestuvų. 603.426.56 25 €

Tinklų sietuvas TRÅDFRI. Turint tinklų 
sietuvą TRÅDFRI ir išmaniąją programėlę 
TRÅDFRI galima valdyti kiekvieną šviestuvą 
atskirai, kurti apšvietimo nustatymus ir 
reguliuoti apšvietimą nuotolinio valdymo 
įtaisu bei išmaniuoju įrenginiu.

403.378.06 29,99€

Turint tinklų sietuvą TRÅDFRI namų apšvietimą paprasta reguliuoti to 
paties pavadinimo mobiliojoje programėlėje. Be to, spintelėms BESTÅ 
parinkę dureles SURTE su LED apšvietimu vietoj šviestuvų galėsite 
naudoti net savo baldus. Išmanusis valdymo įtaisas leis keisti šviesos 
spalvą nuo šaltos iki šiltos nepakylant nuo sofos, o taupiosios šviesos 
diodų lemputės – sumažinti sąskaitas už elektrą!

Taškinis šviesos diodų šviestuvas 
LEDBERG. Puikiai apšviečia nedidelius 
plotus: spinteles, lentynas, spintas. 
*Šviesos diodų energijos vartojimo 
efektyvumo klasė nuo A++ iki A (įmontuoti ir 
nekeičiami).

1 vnt.* 004.009.27 7,99 €
4 vnt.* 304.009.16 9,99 €

Spintelių derinys BESTÅ  
P120×G40×A192 cm. Balti rėmai, balti fasadai  
VASSVIKEN, stikliniai fasadai SINDVIK.  
592.666.44

310 €
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Spintelių ir stalčių derinys BESTÅ
P240×G40×A192 cm. Balti rėmai, blizgūs pilkšvai 
žalsvi fasadai SELSVIKEN, stikliniai fasadai 
GLASSVIK. 

660 €



GALITE VISKĄ 
DARYTI PATYS, BET 
NEPRIVALOTE
Praverstų pagalba, o gal norite, kad 
visus darbus kas nors atliktų už 
jus? Kviečiame pasinaudoti mūsų 
teikiamomis paslaugomis. Žinoma, kuo 
daugiau darysite patys, tuo žemesnė 
bus kaina, tačiau kuo daugiau darysime 
mes, tuo daugiau laiko galėsite skirti 
poilsiui ir artimiesiems.

Štai keletas paslaugų, kuriomis galite pasinaudoti:

Paslaugos kaina nuo

34 €
Užsakymo paruošimas ir 
pristatymas
Pateikite pirkinių sąrašą, o mes 
paruošime užsakymą ir atvešime 
pirkinius jums į namus arba biurą.

Paslaugos kaina nuo

17 €
Prekių pristatymas
Galime atvežti jūsų pirkinius į namus 
arba biurą.

Paslaugos kaina nuo

87 €
Baldų surinkimas
Surinksime jūsų įsigytus baldus.
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Pasirinkite dureles ir stalčių priekius. Daugiau jų ir BESTÅ derinių pavyzdžių rasite prekybos vietose bei BESTÅ planavimo 
programoje internete www.IKEA.lt. Atminkite, kad aukštesnius nei 64 cm baldus būtina pritvirtinti prie sienos.

DERINIŲ PAVYZDŽIAI

STALČIŲ PRIEKIAI

60×38 cm

DURELĖS 

 60×38 cm 60×64 cm 60×26 cm
(rankenėlės parduodamos atskirai)
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