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Šviestuvai 40 p.

Dėžutės ir kiti priedai 45 p.

Išskirtinumo deriniams teikiančios rankenėlės, kojelės, viršutinės plokštės 36 p.
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Susipažinkite – modulinė
daiktų laikymo sistema BESTÅ
Modulinė daiktų laikymo sistema BESTÅ – aukštos
kokybės ir šiuolaikiška. Galite susikurti pačių įvairiausių
derinių pagal savo poreikius, skonį ir galimybes.
Nuo televizoriaus staliuko iki funkcionalaus spintelių
komplekto nuotraukų albumams, žaislams, interjero
dekoracijoms ir kitiems daiktams laikyti.
Savo BESTÅ derinį galite susikurti pagal turimą vietą
namuose, o pasikeitus aplinkybėms ar poreikiams –
padidinti, sumažinti, performuoti. Spintelių rėmai
parduodami atskirai nuo fasadų, todėl turite laisvę

rinktis tuos, kurie jums gražiausi. Taip pat galite
rinktis, ar baldai bus su rankenėlėmis (kokiomis, taip
pat sprendžiate jūs) ar atidaromi spustelėjus (turime
specialių mechanizmų), su kojelėmis, su viršutinėmis
plokštėmis ar be jų.
Gražūs ir praktiški baldai BESTÅ sukurti taip, kad padėtų
spręsti daiktų laikymo iššūkius namuose, todėl tinka ne
tik svetainėje, bet ir prieškambaryje ar miegamajame.
Juos lengva derinti su kitais baldais.

BESTÅ
TV baldų derinys.
P240×G42×A190 cm.
Balti spintelių rėmai;
balti fasadai LAPPVIKEN;
stikliniai fasadai SINDVIK.
Atidarymas spustelėjus.
993.026.21 Švelnus
uždarymas. 193.026.15

268 €

Televizoriaus
staliukas BESTÅ –
daugiau nei tik staliukas.
Jo stalčiuose ir
spintelėse patogu laikyti
įkroviklius, nuotolinio
valdymo įtaisus, žaislus,
žaidimus, įrangos laidus
ir kitus panašius daiktus.
Jis gražiai dera su
sieninėmis spintelėmis
BESTÅ.
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BESTÅ
spintelių derinys su stiklinėmis
durelėmis. P120×G42×A240 cm.
Balti spintelių rėmai; balti fasadai
HANVIKEN; kojelės STUBBARP.
Atidarymas spustelėjus. 593.017.94
Švelnus uždarymas. 293.018.99

287 €
Toks spintelių
derinys idealiai tinka
valgomajam, nes
vienus daiktus, tokius
kaip dailios taurės ir
lėkštės, galima laikyti
už permatomų (atvirai,
tačiau saugiai nuo
dulkių), o kitus – už
aklinų durelių. Jei norisi,
spintelėje su stiklinėmis
durimis galima įtaisyti
šviestuvų – funkcionalu ir
teikia jaukumo.

BESTÅ
spintelių derinys. P180×G42×A74 cm.
Tamsiai rudi spintelių rėmai; antracito
spalvos fasadai STOCKVIKEN; kojelės
STUBBARP. 893.025.70

230 €

Šis spintelių derinys
gali būti nuostabia
indauja. Vietos daiktams
laikyti yra ne tik viduje,
bet ir ant viršaus.
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Televizorių staliukai ir kiti
garso bei vaizdo sistemų
laikymo sprendimai
Tvarka namuose leidžia mėgautis poilsiu ir pramogomis
Turint televizoriaus baldų derinį BESTÅ, paprasta visą savo dėmesį skirti mėgstamoms
laidoms bei filmams, nes aplink vyrauja tvarka – daiktai sudėti į spinteles ir stalčius,
todėl jų nematyti. Tyliai darinėjamos durelės slepia viską, ko jūsų akys nenori regėti.

BESTÅ TV baldų derinys su stiklinėmis
durelėmis. P240×G42×A231 cm.
Tamsiai rudi spintelių rėmai; tamsiai
rudi fasadai LAPPVIKEN, stikliniai
fasadai SINDVIK. Atidarymas
spustelėjus. 791.948.73 Švelnus
uždarymas. 991.949.66

426 €
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Televizoriaus staliuko nugarėlėje yra anga laidams tvarkingai nutiesti.
Ir nesvarbu, staliukas su kojelėmis ir stovi ant grindų ar pakabintas ant
sienos – laidus lengvai pasieksite.

Stiklinės durelės saugo prietaisus nuo dulkių, o nuotolinio valdymo
įtaisai veikia ir per stiklą.

Stalčiuose galite įrengti apšvietimą – šviesos diodų juostas. Šviesa
įsijungs ir išsijungs automatiškai, juos darinėjant.

Perkeliamos lentynos – puikus dalykas, nes spintelėse telpa įvairaus
dydžio daiktų. Žaislus rekomenduojame laikyti vaikams pasiekiamame
aukštyje, kad ne tik lengvai patys paimtų, bet ir pažaidę padėtų atgal.

Apšviestose spintelėse lengviau rasti reikiamus daiktus, be to
spintelių šviestuvų skleidžiama šviesa teikia jaukumo visam kambariui,
mažina kontrastą tarp televizoriaus skleidžiamos mėlynosios šviesos ir
prieblandos.

Talpiuose stalčiuose užteks vietos visos šeimos daiktams. Stalčiai gali
būti su jūsų pasirinktomis rankenėlėmis arba atidaromi spustelėjus
(turime tam skirtų mechanizmų).
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TV baldų deriniai

Televizorių staliukai
Išmaniajam televizoriui – šiuolaikiško dizaino, funkcionalus televizoriaus
staliukas BESTÅ. Daug vietos daiktams, tvarkyklė laidams ir džiaugsmas
akims.

BESTÅ TV staliukas su stalčiais ir durelėmis.
P180×G42×A39 cm. Baltas rėmas; pilkai žali
fasadai NOTVIKEN.
Atidarymas spustelėjus 292.986.70 145 €
Švelnus uždarymas

BESTÅ TV staliukas su durelėmis. P180×G42×A38 cm.
Baltas rėmas; balti fasadai VASSVIKEN.
092.991.90
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150 €

BESTÅ TV staliukas su durelėmis. P120×G42×A74 cm.
Tamsiai rudas rėmas; tamsiai pilki betono rašto
fasadai KALLVIKEN; kojelės STUBBARP.
692.766.47

154 €

692.986.73 145 €

BESTÅ TV staliukas su stalčiumi ir durelėmis.
P180×G42×A48 cm. Baltas rėmas; blizgus baltas
fasadas SELSVIKEN; matinio stiklo fasadai GLASSVIK;
kojelės NANNARP.
Atidarymas spustelėjus

391.889.11

187 €

Švelnus uždarymas

891.890.03

187 €

TV baldų deriniai

BESTÅ TV staliukas. P120×G40×A48 cm. Tamsiai rudas.
490.612.28

74 €

BESTÅ TV staliukas su stalčiais.
P120×G42×A48 cm. Baltas rėmas; balti fasadai
LAPPVIKEN, kojelės STUBBARP.

BESTÅ TV staliukas su durelėmis ir stalčiais.
P240×G42×A74 cm. Baltas rėmas; mėlyni fasadai
NOTVIKEN, kojelės STUBBARP.

Atidarymas spustelėjus

391.882.23

108 €

Atidarymas spustelėjus

392.975.52

248 €

Švelnus uždarymas

791.882.97

180 €

Švelnus uždarymas

092.975.39

248 €

Prekybos vietose bei interneto svetainėje www.IKEA.lt
galite matyti gausybę jau paruoštų derinių BESTÅ.
Jei tinkamo tarp jų nėra, greitai ir lengvai susikursite savitą
derinį, naudodamiesi nemokama internetine planavimo
programa BESTÅ.

BESTÅ TV staliukas su stalčiais ir stiklinėmis
durelėmis. P180×G42×A74 cm. Tamsiai
rudas rėmas; tamsiai rudi fasadai
HANVIKEN, stikliniai fasadai SINDVIK,
kojelės STUBBARP.
Atidarymas spustelėjus 791.940.00 154 €
Švelnus uždarymas

692.766.47 154 €
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TV baldų deriniai

TV baldų deriniai
Televizorius, susijusi garso bei vaizdo technika bei kiti svetainės daiktai nuo šiol
turės nuolatinę vietą. Vienus iš jų galėsite išdidžiai eksponuoti, kitus – laikyti stalčiuose ir
spintelėse. Jeigu ten ir bus netvarka, apie ją žinosite tik jūs.

BESTÅ TV baldų derinys su stiklinėmis
durelėmis. P300×G20/42×A211 cm.
Balti spintelių rėmai; šviesiai pilki fasadai
LAPPVIKEN, stikliniai fasadai SINDVIK.
Atidarymas spustelėjus 992.021.41
Švelnus uždarymas

BESTÅ TV baldų derinys su stiklinėmis durelėmis.
P240×G42×A190 cm. Balti spintelių rėmai; pilkai žali
fasadai NOTVIKEN; balti fasadai LAPPVIKEN; stikliniai
fasadai SINDVIK.

BESTÅ TV baldų derinys su stiklinėmis durelėmis.
P240×G42×A231 cm. Balti spintelių rėmai; balti
fasadai SELSVIKEN, matinio stiklo fasadai GLASSVIK.

BESTÅ TV baldų derinys su stiklinėmis durelėmis.
P300×G42×A231 cm. Tamsiai rudi spintelių rėmai;
šviesiai pilki fasadai LAPPVIKEN, stikliniai fasadai
SINDVIK.

Atidarymas spustelėjus

393.026.43

302 €

Atidarymas spustelėjus

691.948.97

465 €

Atidarymas spustelėjus

992.032.54

560 €

Švelnus uždarymas

993.026.40

302 €

Švelnus uždarymas

991.949.90

465 €

Švelnus uždarymas

592.032.65

560 €
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381 €

692.021.52 381 €

TV baldų deriniai

BESTÅ TV baldų derinys su stiklinėmis durelėmis.
P240×G42×A129 cm. Balti spintelių rėmai; balti
fasadai LAPPVIKEN, stikliniai fasadai SINDVIK.

BESTÅ TV baldų derinys su stiklinėmis durelėmis.
P300×G42×A193 cm. Tamsiai rudi spintelių rėmai;
tamsiai rudi fasadai HANVIKEN; stikliniai fasadai
SINDVIK.

BESTÅ TV baldų derinys. P240×G42×A230 cm.
Balti spintelių rėmai; balti fasadai HANVIKEN,
kojelės STUBBARP.

Atidarymas spustelėjus

291.899.06

211 €

Atidarymas spustelėjus

592.993.81

387 €

Atidarymas spustelėjus

293.029.45

396 €

Švelnus uždarymas

191.900.00

211 €

Švelnus uždarymas

192.993.78

387 €

Švelnus uždarymas

993.029.42

396 €

Prekybos vietose bei interneto svetainėje www.IKEA.lt
galite matyti gausybę jau paruoštų derinių BESTÅ.
Jei tinkamo tarp jų nėra, greitai ir lengvai susikursite savitą
derinį, naudodamiesi nemokama internetine planavimo
programa BESTÅ.

BESTÅ TV baldų derinys su stiklinėmis
durelėmis. P180×G42×A192 cm.
Tamsiai rudi spintelių rėmai; tamsiai
rudi fasadai LAPPVIKEN, stikliniai fasadai
SINDVIK.
Atidarymas spustelėjus 191.944.80 295 €
Švelnus uždarymas

991.945.65 295 €
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Spintelių deriniai
Matoma – nematoma
Atėję į svečius, iš asmeninių bei šeimos daiktų
netrunkame susidaryti įspūdį apie tuose namuose
gyvenančius žmones, jų pomėgius, požiūrį į grožį
ir tvarką. Moduliniai baldai BESTÅ puikūs tuo, kad

vienus daiktus galima laikyti uždarytus stalčiuose bei
spintelėse, o kitus – atvirai už stiklinių durelių ir ant
spintelių. Taigi patys galite nuspręsti, ką apie save
atskleisti.

Perkeliamos lentynos – paprasta pritaikyti
spinteles turimiems daiktams.

BESTÅ spintelių derinys.
P180×G42×A64 cm. Balti spintelių
rėmai; šviesiai bronzinės spalvos
fasadai RIKSVIKEN. 193.017.34

210 €

Apgalvotomis daiktų kompozicijomis ant
spintelių galite kurti jaukumą ir išreikšti save.
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Jaukią šviesą skleidžiantys minimalistinio
dizaino šviestuvai privers jūsų indus
suspindėti. Spintelėse su stiklinėmis durimis
rekomenduojame įrengti stiklinių lentynų,
kad visa spintelė būtų vienodai apšviesta.

BESTÅ spintelių ir stalčių
derinys su stiklinėmis durelėmis.
P60×G42×A193 cm. Baltai
beicuoto ąžuolo rašto spintelių
rėmai; baltai beicuoto ąžuolo
rašto fasadai LAPPVIKEN, stikliniai
fasadai SINDVIK. Atidarymas
spustelėjus. 193.008.57 Švelnus
uždarymas. 593.008.60

155 €
Prireikus surasti vieną ar kitą daiktą stalčiuje,
nereikės jungti bendrosios šviesos – šviesos
diodų LED juosta apšvies stalčiaus turinį vos
jį atidarysite.
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Spintelių deriniai

Spintelių deriniai
Funkcionalumas ir stilius viename. Deriniai BESTÅ gali būti aukšti, žemi,
sieniniai ir grindiniai, subtilūs, kad neužgožtų kitų baldų ir mylimų daiktų,
arba ryškūs, išsiskiriantys aplinkoje.

BESTÅ spintelių derinys. P60×G22×A202 cm. Tamsiai
rudi spintelių rėmai; stikliniai fasadai SINDVIK.
193.019.27

BESTÅ spintelių ir stalčių derinys. P120×G42×A240 cm.
Baltai beicuoto ąžuolo rašto spintelių rėmai; baltai
beicuoto ąžuolo rašto fasadai LAPPVIKEN, stikliniai
fasadai SINDVIK, kojelės STUBBARP.
Atidarymas spustelėjus

193.017.91

271 €

Švelnus uždarymas

593.018.93

271 €
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BESTÅ spintelių derinys. P120×G42×A193 cm.
Balti spintelių rėmai; balti fasadai VASSVIKEN.

992.666.56

158 €

BESTÅ spintelių ir lentynų derinys.
P120×G42×A202 cm. Balti spintelių rėmai; tamsiai pilki
betono rašto fasadai KALLVIKEN, kojelės STUBBARP.
302 €

093.050.68

260 €

Spintelių deriniai

BESTÅ spintelių derinys. P120×G42×A74 cm. Tamsiai
rudi spintelių rėmai; antracito spalvos fasadai
STOCKVIKEN, kojelės STALLARP.
493.027.27

165 €

BESTÅ spintelių ir stalčių derinys.
P180×G42×A74 cm. Balti spintelių rėmai; balti
fasadai LAPPVIKEN, stikliniai fasadai SINDVIK,
kojelės STUBBARP.

BESTÅ spintelių derinys.
P180×G42×A74 cm. Tamsiai rudi spintelių rėmai;
šviesios bronzinės spalvos fasadai RIKSVIKEN, kojelės
STUBBARP.

Atidarymas spustelėjus

193.026.82

177 €

Švelnus uždarymas

493.026.85

177 €

293.025.73

230 €

Prekybos vietose bei interneto svetainėje www.IKEA.lt
galite matyti gausybę jau paruoštų derinių BESTÅ.
Jei tinkamo tarp jų nėra, greitai ir lengvai susikursite savitą
derinį, naudodamiesi nemokama internetine planavimo
programa BESTÅ.

BESTÅ spintelių ir stalčių derinys. P120×G42×A74 cm.
Baltai beicuoto ąžuolo rašto spintelių rėmai; šviesiai
pilki fasadai LAPPVIKEN, kojelės STUBBARP.
Atidarymas spustelėjus

392.048.93

125 €

Švelnus uždarymas

492.049.01

125 €
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Kaip susiprojektuoti savo BESTÅ?
1

2

3

4

Svetainė – ideali vieta funkcionaliam ir stilingam daiktų laikymo
deriniui BESTÅ. Galite nuspręsti, kokio jis bus dydžio, kokios spalvos
ir formos, kad tiktų jūsų namams ir talpintų tiek daiktų, kiek manote
esant reikalinga. Individualų derinį BESTÅ lengvai suprojektuosite,
naudodamiesi nemokama internetine planavimo programa arba
galite rinktis iš gausybės jau paruoštų derinių. Taip pat galite
pradėti nuo čia aprašytų keturių žingsnių.

3
2
1

Pasinaudokite nemokama planavimo programa BESTÅ
internete www.IKEA.lt/besta-planavimo-programa arba
nuskaitę QR kodą.
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Derinių BESTÅ projektavimas

1

2
Išsirinkite spintelių rėmus.

Papildykite juos vidinėmis dalimis.

Montavimo prie sienos informacija 23 p.

Stalčių rėmams skirti bėgeliai 25 p.

3

4
Priderinkite fasadus.

Suteikite deriniui individualumo.

Kartu su fasadais išsirinkite lankstų, žr. 32 p.

Įsigykite rankenėlių, kojelių, viršutinių plokščių,
žr. 35 p.
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1

2

3

4

TV staliukų rėmai
Galite rinktis iš daugybės TV staliukų ir kitų rėmų BESTÅ. Vienus iš
jų reikia statyti ant grindų, o kitus galima statyti ant grindų bei kabinti
ant sienos. Visi TV staliukai turi laidų tvarkykles ir gražiai dera su
kitomis spintelėmis BESTÅ, todėl paprasta susikurti norimą derinį.
Naudinga žinoti
Jei televizoriaus staliukas bus laikomas ant grindų, pritvirtinkite jį
prie sienos, kad nenuvirstų, naudodami rinkinyje esančius laikiklius.
Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės, todėl jų
rinkinyje nėra (reikia įsigyti atskirai).

Grindiniai TV staliukų rėmai

BESTÅ TV staliuko rėmas, P120×G40×A64 cm.
Nepritaikytas kabinti ant sienos – nesaugu. Šiam rėmui reikia 4 kojelių ir
atraminės kojos BESTÅ. Didž. apkrova – 50 kg.

BESTÅ TV staliuko rėmas, P180×G40×A64 cm.
Nepritaikytas kabinti ant sienos – nesaugu. Šiam rėmui reikia 4 kojelių ir
2 atraminių kojų BESTÅ. Didž. apkrova – 50 kg.

Baltas

402.998.90

69 €

Baltas

702.998.79

79 €

Tamsiai rudas

402.998.90

69 €

Tamsiai rudas

802.998.74

79 €

Baltai beicuotas ąžuolo raštas

302.998.95

69 €

Baltai beicuotas ąžuolo raštas

702.998.84

79 €

Galimi deriniai:
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Galimi deriniai:

Derinių BESTÅ projektavimas – TV staliukai ir jų rėmai

Grindiniai-sieniniai TV staliukų rėmai

BESTÅ TV staliuko rėmas, P120×G40×A38 cm.
Rinkinyje yra sieninių tvirtinimo laikiklių, bet galite naudoti su kojelėmis (reikia
4 įprastų kojelių ir atraminės kojos, parduodamos atskirai). Didž. apkrova, kai
stovi ant grindų – 50 kg. Didž. apkrova, kai kabo ant sienos – priklauso nuo
sienos.

BESTÅ TV staliuko rėmas, P180×G40×A38 cm.
Rinkinyje yra sieninių tvirtinimo laikiklių, bet galite naudoti su kojelėmis (reikia
4 įprastų kojelių ir 2 atraminių kojų, parduodamos atskirai). Didž. apkrova, kai
stovi ant grindų – 50 kg. Didž. apkrova, kai kabo ant sienos – priklauso nuo
sienos.

Baltas

802.945.03

49 €

Baltas

602.945.04

69 €

Tamsiai rudas

902.945.12

49 €

Tamsiai rudas

702.945.08

69 €

Baltai beicuotas ąžuolo raštas

702.945.13

49 €

Baltai beicuotas ąžuolo raštas

902.945.07

69 €

Galimi deriniai:

Galimi deriniai:

TV staliuko montavimas prie
sienos
Rinkinyje su baldu rasite laikiklius
jam pritvirtinti prie sienos. Laikykitės
instrukcijų ir jums viskas pavyks.
Rinkinyje nėra tvirtinimo detalių,
nes jas būtina parinkti atsižvelgiant į
namų sienų tipą. Skirtingoms sienoms
reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės,
todėl jų įsigykite atskirai specializuotoje
parduotuvėje. Ten pat galėsite pasitarti
dėl montavimo, jei turėsite klausimų.

DĖMESIO! Rinkinyje su baldu rasite
laikiklių jam pritvirtinti prie sienos.
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Derinių BESTÅ projektavimas – TV staliukai ir jų rėmai

Laidų tvarkyklė
Su BESTÅ netvarkingai išvedžioti, bet kaip susukti laidai
liks praeityje. Televizoriaus staliuko nugarėlėje padaryta
kiaurymė jiems tvarkingai per viršų nutiesti.

Laidus lengvai pasieksite, net kai staliukas bus
pritvirtintas prie sienos.

Televizorių laikikliai ir laidų kanalas UPPLEVA
Galite rinktis sukiojamą arba stacionarų televizoriaus
laikiklį UPPLEVA.

Laidų kanalas UPPLEVA skirtas ant sienos pakabinto
televizoriaus laidams paslėpti. Jį galite trumpinti,
nudažyti sienų spalvos dažais ar užtapetuoti, kad
neišsiskirtų interjere.

UPPLEVA sukiojamas televizoriaus laikiklis. Tinka daugeliui
plokščiaekranių televizorių, kurių įstrižainė 37-55”.

UPPLEVA laidų kanalas.

203.305.99

59 €

UPPLEVA fiksuotas sieninis televizoriaus laikiklis. Tinka daugeliui
plokščiaekranių televizorių, kurių įstrižainė yra 37–55”.
902.267.97
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24,99 €

Baltas, 75 cm ilgio

802.248.93

7€

Derinių BESTÅ projektavimas – TV staliukai ir jų rėmai

Kartais gražiausia būna tada, kai nesimato. Šiuo atveju, kai laidai tvarkingai
nutiesti ir paslėpti.
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Derinių BESTÅ projektavimas – TV staliukai ir jų rėmai

Grindiniai spintelių rėmai

BESTÅ spintelės rėmas, P60×G40×A192 cm.
Nepritaikytas kabinti ant sienos – nesaugu. Papildomai galite įsigyti kojelių
BESTÅ (reikia 4 vnt.). Didž. apkrova – 20 kg.

BESTÅ spintelės rėmas, P60×G40×A128 cm.
Nepritaikytas kabinti ant sienos – nesaugu. Papildomai galite įsigyti kojelių
BESTÅ (reikia 4 vnt.). Didž. apkrova – 20 kg.

Baltas

002.458.42

45 €

Baltas

402.458.40

40 €

Tamsiai rudas

902.459.46

45 €

Tamsiai rudas

402.459.44

40 €

Baltai beicuotas ąžuolo raštas

002.473.70

45 €

Baltai beicuotas ąžuolo raštas

602.473.67

40 €

Galimi deriniai:

Galimi deriniai:

Grindiniai-sieniniai spintelių rėmai

BESTÅ spintelės rėmas, P120×G40×A38 cm. Rėmui ant sienos pakabinti reikia 2
sieninių profilių BESTÅ. Šiam rėmui reikia 4 kojelių ir atraminės kojos BESTÅ, jei
bus laikomas ant grindų. Didž. apkrova, kai stovi ant grindų – 20 kg.
Didž. apkrova, kai kabo ant sienos – priklauso nuo sienos.
Baltas

602.458.44

30 €

Tamsiai rudas

702.459.52

30 €

Baltai beicuotas ąžuolo raštas

402.473.73

30 €

Galimi deriniai:
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BESTÅ spintelės rėmas, P120×G40×A64 cm.
Rėmui ant sienos pakabinti reikia 2 sieninių profilių BESTÅ. Šiam rėmui reikia
4 kojelių ir atraminės kojos BESTÅ, jei bus laikomas ant grindų. Didž. apkrova,
kai stovi ant grindų – 20 kg. Didž. apkrova, kai kabo ant sienos – priklauso nuo
sienos.
Baltas

102.458.46

40 €

Tamsiai rudas

502.459.53

40 €

Baltai beicuotas ąžuolo raštas

902.473.75

40 €

Galimi deriniai:

Derinių BESTÅ projektavimas – TV staliukai ir jų rėmai

Grindiniai-sieniniai spintelių rėmai

BESTÅ spintelės rėmas, P60×G20×A64 cm. Rėmui ant sienos pakabinti reikia
sieninio profilio BESTÅ. Kartu įsigykite 4 kojeles BESTÅ, jei bus laikomas ant
grindų. Didž. apkrova, kai stovi ant grindų – 20 kg. Didž. apkrova, kai kabo ant
sienos – priklauso nuo sienos.

BESTÅ spintelės rėmas, P60×G40×A64 cm. Rėmui ant sienos pakabinti reikia
sieninio profilio BESTÅ. Kartu įsigykite 4 kojeles BESTÅ, jei bus laikomas ant
grindų. Didž. apkrova, kai stovi ant grindų – 20 kg. Didž. apkrova, kai kabo ant
sienos – priklauso nuo sienos.

Baltas

602.459.19

17 €

Baltas

302.458.50

20 €

Tamsiai rudas

202.459.59

17 €

Tamsiai rudas

202.459.64

20 €

Baltai beicuotas ąžuolo raštas

802.474.13

17 €

Baltai beicuotas ąžuolo raštas

102.473.79

20 €

Galimi deriniai:

Galimi deriniai:

BESTÅ spintelės rėmas, P60×G20×A38 cm. Rėmui ant sienos pakabinti reikia
sieninio profilio BESTÅ. Papildomai galite įsigyti kojelių BESTÅ (reikia 4 vnt.).
Didž. apkrova, kai stovi ant grindų – 20 kg. Didž. apkrova, kai kabo ant sienos –
priklauso nuo sienos.

BESTÅ spintelės rėmas, P60×G40×A38 cm. Rėmui ant sienos pakabinti reikia
sieninio profilio BESTÅ. Kartu įsigykite 4 kojeles BESTÅ, jei bus laikomas ant
grindų. Didž. apkrova, kai stovi ant grindų – 20 kg. Didž. apkrova, kai kabo ant
sienos – priklauso nuo sienos.

Baltas

002.459.17

15 €

Baltas

702.458.48

20 €

Tamsiai rudas

602.459.57

15 €

Tamsiai rudas

602.459.62

20 €

Baltai beicuotas ąžuolo raštas

802.474.08

15 €

Baltai beicuotas ąžuolo raštas

502.473.77

20 €

Galimi deriniai:

Galimi deriniai:

Spintelių montavimas prie sienos
Spintelėms BESTÅ pakabinti ant sienos
naudokite sieninius tvirtinimo profilius.
Jie sutvirtins visą derinį, palengvins darbą,
užtikrins saugumą. Sieniniai profiliai tvirtinami
varžtais, todėl juose iš anksto išgręžta daug
kiaurymių.

Lygiai pakabinti keletą rėmų vieną šalia kito
tame pačiame aukštyje bus paprasta, naudojant
rinkinyje esančią jungiamąją detalę.
Norint tinkamai pakabinti spintelės rėmą ant
profilio palubėje, svarbu palikti mažiausiai 5 cm
tarpą tarp rėmo viršaus ir lubų.

BESTÅ sieninis tvirtinimo profilis, sidabrinės spalvos. Spintelės
rėmui, kurio plotis 60 cm, pakabinti reikia vieno, o tam, kurio plotis
120 cm – dviejų sieninio tvirtinimo profilių BESTÅ. Šių profilių negalima
naudoti TV staliukams BESTÅ tvirtinti. Montuojant palubėje, būtina palikti
5 cm tarpą tarp spintelės viršaus ir lubų, kad pavyktų tinkamai pakabinti
spintelę ant profilio.
60 cm

302.848.46

5€

Dėmesio! Nenaudokite televizorių
staliukams BESTÅ montuoti prie sienos.
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Funkcionaliosios vidinės dalys
Baldų funkcionalumą lemia ir apgalvotas vidus. Lentynos, stalčiai,
stalčių bėgeliai – tai mažesnės, bet ne mažiau svarbios visumos dalys.
Jų dėka patogiai susidėsite tiek smulkmenas, tokias kaip statulėlės ir
vazos, tiek didesnius daiktus, pavyzdžiui, vaiko žaislus.

Lentynos
Galime pasiūlyti dviejų gylių, trijų spalvų lentynų.
Tiek prie rėmų derančio dizaino, tiek stiklinių. Visos
reguliuojamos, kad spintelėse tilptų skirtingo dydžio
daiktų.

BESTÅ lentyna, P56×G16 cm. Telpa 20 cm gylio spintelėse BESTÅ.
Didž. apkrova – 13 kg.
Stiklinė

002.955.30

4€

Balta

402.955.52

4€

Tamsiai ruda

802.955.26

4€

Baltai beicuotas ąžuolo raštas

202.955.48

4€

BESTÅ lentyna, P56×G36 cm. Telpa 40 cm gylio spintelėse BESTÅ.
Didž. apkrova – 20 kg.
Stiklinė

602.955.32

5€

Balta

002.955.54

5€

Tamsiai ruda

402.955.28

5€

Baltai beicuotas ąžuolo raštas

002.955.49

5€
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Derinių BESTÅ projektavimas – vidinės dalys

Stalčių rėmai
Dviejų aukščių, su vienoda apdaila išorėje ir
viduje. Gali būti su švelnaus uždarymo bėgeliais
ir rankenėlėmis arba atidaromi spustelėjus
(specialūs mechanizmai, nereikia rankenėlių).

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

703.515.13

8€

Tamsiai rudas

403.512.46

8€

Baltai beicuotas ąžuolo raštas

503.515.14

8€

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

803.515.17

10 €

Tamsiai rudas

003.512.48

10 €

Baltai beicuotas ąžuolo raštas

603.515.18

10 €

Stalčių bėgeliai

BESTÅ bėgeliai su atidarymo spustelėjus funkcija.
Stalčių atidarysite lengvu paspaudimu, nereikia
rankenėlių.
2 vnt.

003.487.17

5€

Naudinga žinoti

Įrengus atidarymo spustelėjus mechanizmą,
tarp rėmo ir stalčiaus lieka nedidelis tarpas.
Jis reikalingas mechanizmui tinkamai veikti ir
nėra kokybės trūkumas.

BESTÅ bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija.
Stalčiai užsidarys tyliai ir švelniai (reikia rankenėlių).
2 vnt.

Naudinga žinoti

403.487.15

5€

Jei renkatės spinteles ir (ar) stalčius
BESTÅ su švelnaus uždarymo funkcija,
rekomenduojame kartu išsirinkti rankenėlių,
kad spinteles ir stalčius būtų patogu darinėti.

Norisi be rankenėlių? Rekomenduojame
rinktis stalčius su atidarymo spustelėjus
mechanizmais.

Gražiau su rankenėlėmis? Jums patiks stalčiai
su švelnaus uždarymo funkcija. Jiems darinėti
reikia rankenėlių.
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Fasadai
Atraskite savo stilių! Pas mus rasite didelį spintelių fasadų pasirinkimą.
Turime blizgių ir matinių, medienos rašto ir spalvotų, subtilių ir
krentančių į akis durelių bei stalčių priekių ir, žinoma, aibę derančių
rankenėlių.

Įrengimas
Durelės. Reikia dviejų lankstų BESTÅ (1 pak.),
parduodami atskirai.

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

Durelės-stalčiaus priekis. Tinka tiek spintelės,
tiek stalčiaus rėmui. Reikia dviejų lankstų BESTÅ
(1 pak.) norint įrengti kaip dureles.
Tinka P60×G40×A25 cm stalčiaus rėmui BESTÅ
su bėgeliais BESTÅ, parduodami atskirai.
Stalčiaus priekis. Tinka P60×G40×A15 cm
stalčiaus rėmui BESTÅ su bėgeliais BESTÅ,
parduodami atskirai.

26

2 vnt.

802.612.58

5€

Stalčių rėmai ir bėgeliai 25 p.

Naudinga žinoti
Jei renkatės spinteles ir (ar) stalčius BESTÅ su švelnaus uždarymo funkcija,
rekomenduojame kartu išsirinkti rankenėlių, kad spinteles ir stalčius būtų
patogu darinėti.

Derinių BESTÅ projektavimas – fasadai

Fasadai

LAPPVIKEN
Spalva / dizainas: balta.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė, popierine
plėvele dengti paviršiai.

LAPPVIKEN
Spalva / dizainas: šviesiai pilka.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė, popierine plėvele
dengti paviršiai.

Paprasti, šiuolaikiški, skleidžiantys gaivą – tokie yra
baltos spalvos fasadai LAPPVIKEN. Puikus žemos
kainos už gerą kokybę pavyzdys.

Paprasto, detalių neperkrauto dizaino šviesiai pilki
fasadai LAPPVIKEN yra puikus žemos kainos už
gerą kokybę pavyzdys.

Durys

60×64 cm

Durys / stalčiaus
priekis

60×38 cm

Stalčiaus priekis

60×26 cm

7€

Durys

60×64 cm

403.640.60

10 €

002.916.74

5€

Durys / stalčiaus
priekis

60×38 cm

103.640.66

7€

102.916.78

4€

Stalčiaus priekis

60×26 cm

503.640.69

5€

502.916.76

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.

LAPPVIKEN
Spalva / dizainas: tamsiai ruda.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė, popierine
plėvele dengti paviršiai.

LAPPVIKEN
Spalva / dizainas: baltai beicuotas ąžuolo raštas.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė, popierine
plėvele dengti paviršiai.

Šiuolaikiški tamsiai rudi medienos rašto fasadai
LAPPVIKEN yra puikus žemos kainos už gerą kokybę
pavyzdys.

Baltai beicuoto ąžuolo rašto fasadai LAPPVIKEN žavi
paprastumu ir dideliu panašumu į natūralią ąžuolo
medieną. Tai puikus žemos kainos už gerą kokybę
pavyzdys.

Durys

60×64 cm

802.916.70

10 €

Durys / stalčiaus
priekis

60×38 cm

402.916.67

7€

Stalčiaus priekis

60×26 cm

402.916.72

5€

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.

Durys

60×64 cm

402.916.91

10 €

Durys / stalčiaus
priekis

60×38 cm

902.916.84

7€

Stalčiaus priekis

60×26 cm

302.916.96

5€

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.
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Fasadai

NOTVIKEN
Spalva / dizainas: pilkai žalia.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė, plastikine
plėvele dengti paviršiai.

NOTVIKEN
Spalva / dizainas: mėlyna.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė, plastikine
plėvele dengti paviršiai.

Pilkšvai žali fasadai NOTVIKEN tarsi aptraukti
natūraliu lininiu audiniu – toks įspūdis susidaro
žiūrint ir juos liečiant. Jie suteiks spalvų ir
šiuolaikiškos elegancijos jūsų namams.
Durys

60×64 cm

204.415.78

15 €

Tamsiai mėlyni fasadai NOTVIKEN tarsi aptraukti
lininiu audiniu – toks įspūdis susidaro žiūrint ir
juos liečiant. Jie suteiks spalvų ir šiuolaikiškos
elegancijos jūsų namams. Spalviškai dera prie
tamsiai mėlynų spintos durų HOKKSUND ir
HAMNÅS.

Durys / stalčiaus
priekis

60×38 cm

004.415.79

12 €

Durys

60×64 cm

904.436.25

15 €

Stalčiaus priekis

60×26 cm

604.415.81

9€

Durys / stalčiaus
priekis

60×38 cm

704.436.26

12 €

Stalčiaus priekis

60×26 cm

504.436.27

9€

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.

HANVIKEN
Spalva / dizainas: balta.
Medžiagos: medienos plaušų plokštė, popierine plėvele
dengti paviršiai.

HANVIKEN
Spalva / dizainas: tamsiai ruda.
Medžiagos: medienos plaušų plokštė, popierine plėvele
dengti paviršiai.

Tradicinio stiliaus balti fasadai HANVIKEN.
Gražiai atrodo derinyje su stiklinėmis durimis
SINDVIK.

Tamsiai rudi medienos rašto fasadai HANVIKEN yra
tradicinio stiliaus, subtilūs, skleidžiantys jaukumą.

Durys

60×64 cm

602.918.45

15 €

Durys / stalčiaus
priekis

60×38 cm

002.918.48

10 €

Stalčiaus priekis

60×26 cm

402.918.51

8€

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.
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Durys

60×64 cm

502.947.93

15 €

Durys / stalčiaus
priekis

60×38 cm

002.947.95

10 €

Stalčiaus priekis

60×26 cm

602.947.97

8€

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.

Derinių BESTÅ projektavimas – fasadai

SELSVIKEN
Spalva / dizainas: blizgi balta.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė ir plėvele dengti
paviršiai.

SELSVIKEN
Spalva / dizainas: blizgi smėlinė.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė ir plėvele dengti
paviršiai.

Blizgūs balti fasadai SELSVIKEN yra patvarūs,
juos lengva valyti. Su jais baldas atrodys gaiviau,
šiuolaikiškiau.

Blizgūs smėliniai fasadai SELSVIKEN – šiuolaikiški,
patvarūs, lengvai valomi.
Durys

60×64 cm

602.981.11

20 €

Durys

60×64 cm

802.916.32

20 €

Durys / stalčiaus
priekis

Durys / stalčiaus
priekis

60×38 cm

902.948.66

12 €

60×38 cm

202.916.30

12 €

Stalčiaus priekis

60×26 cm

702.948.67

10 €

Stalčiaus priekis

60×26 cm

102.916.35

10 €

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.

SELSVIKEN
Spalva / dizainas: blizgi ruda, su raštu.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė ir plėvele dengti
paviršiai.

SELSVIKEN
Spalva / dizainas: blizgi juoda.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė ir plėvele dengti
paviršiai.

Blizgūs raštuoti rudos spalvos fasadai SELSVIKEN –
ekspresyvūs, šiuolaikiški, patvarūs, lengvai valomi.

Blizgūs juodi fasadai SELSVIKEN – elegantiški,
šiuolaikiški, patvarūs, lengvai valomi.

Durys

60×64 cm

Durys / stalčiaus
priekis

60×38 cm

Stalčiaus priekis

60×26 cm

20 €

Durys

60×64 cm

002.916.26

20 €

802.963.47

12 €

Durys / stalčiaus
priekis

60×38 cm

502.916.24

12 €

002.963.51

10 €

Stalčiaus priekis

60×26 cm

402.916.29

10 €

702.963.43

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.
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Fasadai

VASSVIKEN
Spalva / dizainas: balta, šešiakampių raštas.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė.
Balti fasadai VASSVIKEN su šešiakampių raštu atrodo
šiuolaikiškai ir nestandartiškai.

KALLVIKEN
Spalva / dizainas: tamsiai pilka, betono raštas.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė ir laminuoti
paviršiai.

Durys

60×64 cm

004.142.55

22 €

Tamsiai pilki fasadai KALLVIKEN pasižymi subtilia
faktūra ir betoną imituojančiu raštu. Jie ypač tiks
moderniu, industriniu stiliumi įrengtuose namuose.

Durys / stalčiaus
priekis

60×38 cm

804.142.56

17 €

Durys

Stalčiaus priekis

60×26 cm

604.142.57

12 €

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.

TIMMERVIKEN
Spalva / dizainas: juoda, medienos raštas.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė.
Juodi fasadai reljefiniu paviršiumi TIMMERVIKEN
skleidžia natūralumą ir kaimišką grožį, o nesenstantis
dizainas ir medienos raštas iš karto krinta į akis.
Durys

60×64 cm

304.415.54

20 €

Durys / stalčiaus
priekis

60×38 cm

804.415.56

15 €

Stalčiaus priekis

60×26 cm

604.415.62

10 €

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.
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60×64 cm

103.645.23

30 €

Durys / stalčiaus
priekis

60×38 cm

504.259.87

20 €

Stalčiaus priekis

60×26 cm

304.259.88

15 €

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.

Derinių BESTÅ projektavimas – fasadai

Išskirtinio dizaino fasadai
Išskirtinio dizaino durelės paįvairins baldų derinį,
suteiks jam unikalumo, spalvų, žaismingumo.
Vieno dydžio, nes skirtos tik baldams BESTÅ.

LAXVIKEN
Spalva / dizainas: balta, 3D efektas.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė, plėvele dengti paviršiai.
Balti, išskirtinio dizaino fasadai LAXVIKEN. Jų trimatį efektą turintis
paviršius tarsi išaustas, dinamiškas, žavintis šešėlių ir šviesos žaismu.
Durys

60×64 cm

902.916.98

30 €

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.

RIKSVIKEN
Spalva / dizainas: šviesi bronzinė.
Medžiagos: medienos drožlių plokštė, plėvele dengti paviršiai.
Šviesi bronzinė spalva ir metalo žvilgesys išskiria
fasadus RIKSVIKEN iš kitų.
Durys

60×64 cm

704.415.66

35 €

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.

STOCKVIKEN
Spalva / dizainas: antracito spalva.
Medžiagos: medienos plaušų plokštė, perdirbta plastikine plėvele dengti
paviršiai.
Išskirtinio dizaino fasadai STOCKVIKEN turi rankų darbo fasadams būdingą
išvaizdą. Jie laminuoti plėvele, pagaminta iš perdirbtų plastikinių butelių.
Durys

60×64 cm

104.415.69

35 €

Derinkite su stiklinėmis
durelėmis SINDVIK, žr. 32 p.

31

Derinių BESTÅ projektavimas – fasadai

Stiklinės durelės
Įrengimas
Durelės. Reikia dviejų lankstų BESTÅ (1 pak.),
parduodami atskirai.

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

Durelės. Reikia dviejų lankstų BESTÅ (1 pak.),
parduodami atskirai.

2 vnt.

802.612.58

5€

Naudinga žinoti
Naudoti atsargiai! Stiklas gali staiga dūžti pažeidus kraštą ar dėl
įskilimo. Grūdintas stiklas dūžta į mažas neaštrias šukes. Saugokite
kraštus nuo sutrenkimo – ten stiklas pažeidžiamiausias.

SINDVIK
Spalva / dizainas: balta, skaidrus stiklas.
Medžiagos: medienos plaušų plokštė, plėvele dengti paviršiai, grūdintas stiklas.

SINDVIK
Spalva / dizainas: tamsiai ruda, skaidrus stiklas.
Medžiagos: medienos plaušų plokštė, plėvele dengti paviršiai, grūdintas stiklas.

Baltos durelės su stiklu SINDVIK idealiai tinka tokios pačios spalvos spintelių
rėmams BESTÅ ir dera su kitais tradicinio ar modernaus stiliaus fasadais.

Tamsiai rudos durelės su stiklu SINDVIK idealiai tinka tamsiai rudiems spintelių
rėmams BESTÅ. Tiesios linijos ir paprastas dizainas padės atskleisti už durelių
laikomų daiktų grožį. Jos dera su modernaus ir tradicinio stiliaus fasadais.

Durelės su stiklu
Durelės su stiklu

60×64 cm
60×38 cm

902.918.58
802.918.54

20 €
15 €

Durelės su stiklu
Durelės su stiklu

60×64 cm
60×38 cm

002.963.13
402.963.11

20 €
15 €

SINDVIK
Spalva / dizainas: šviesiai pilka, skaidrus stiklas.
Medžiagos: medienos plaušų plokštė, plėvele dengti paviršiai, grūdintas stiklas.

SINDVIK
Spalva / dizainas: baltai beicuotas ąžuolo raštas, skaidrus stiklas.
Medžiagos: medienos plaušų plokštė, plėvele dengti paviršiai, grūdintas stiklas.

Šviesiai pilkos durelės su stiklu SINDVIK idealiai tinka šviesiai pilkiems spintelių
rėmams LAPPVIKEN ir dera su kitais tradicinio ar modernaus stiliaus fasadais.

Baltai beicuoto ąžuolo rašto durelės su stiklu SINDVIK idealiai tinka tokios pačios
spalvos ir rašto spintelių rėmams BESTÅ ir dera su kitais tradicinio ar modernaus
stiliaus fasadais.

Durelės su stiklu
Durelės su stiklu
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60×64 cm
60×38 cm

103.639.91
503.639.89

20 €
15 €

Durelės su stiklu

60×64 cm

102.963.17

20 €

Durelės su stiklu

60×38 cm

502.963.15

15 €
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GLASSVIK
Spalva / dizainas: balta, matinis stiklas.
Medžiagos: grūdintas stiklas ir aliuminis.
Baltus fasadus su matiniu stiklu GLASSVIK lengva derinti prie blizgių ir išskirtinio
dizaino fasadų. Modernaus stiliaus, su rankenėlėmis.
Durelės su stiklu
Durelės su stiklu

60×64 cm
60×38 cm

802.916.65
702.916.56

25 €
20 €

GLASSVIK
Spalva / dizainas: juoda, dūminis stiklas.
Medžiagos: grūdintas stiklas ir aliuminis.

GLASSVIK
Spalva / dizainas: balta, skaidrus stiklas.
Medžiagos: grūdintas stiklas ir aliuminis.

Šiuolaikiška elegancija jūsų namams – juodos durelės su dūminiu stiklu
GLASSVIK. Gražiai atrodo deriniuose su blizgiais bei išskirtinio dizaino fasadais.
Su rankenėlėmis.

Baltos durelės su stiklu GLASSVIK subtiliai įsilies į blizgių ir išskirtinio dizaino
fasadų gretas. Jie tarsi minimalistinis rėmas, kuris neužgožia, bet padeda
atskleisti kūrinį, šiuo atveju – jūsų gražiuosius indus ar kitus daiktus.
Su rankenėlėmis.

Durelės su stiklu
Durelės su stiklu

60×64 cm
60×38 cm

902.916.60
602.916.52

25 €
20 €

Durelės su stiklu
Durelės su stiklu

60×64 cm
60×38 cm

502.916.62
202.916.54

25 €
20 €

GLASSVIK
Spalva / dizainas: juoda, skaidrus stiklas.
Medžiagos: grūdintas stiklas ir aliuminis.
Juodos durelės su stiklu GLASSVIK gražiai atrodo derinyje su blizgiais bei
netradicinio dizaino baldų fasadais. Tiesių linijų, modernaus dizaino durelės
papuoš erdvę, neužgoždamos daiktų. Su rankenėlėmis.
Durelės su stiklu
Durelės su stiklu

60×64 cm
60×38 cm

302.916.58
002.916.50

25 €
20 €
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Rankenėlės ir kita
Rankenėlės – tarsi vyšnia ant torto. Jos gali nuostabiai papildyti
spintelių derinį arba jį visiškai pakeisti. Rekomenduojame išbandyti
keletą skirtingų variantų, prieš apsisprendžiant.
Naudinga žinoti
Jei nutarsite, kad jūsų spintelių derinys BESTÅ turi turėti rankenėles,
rekomenduojame rinktis dureles su švelnaus uždarymo lankstais ir
stalčius su bėgeliais, kad būtų patogu darinėti.

Šviesiai pilki fasadai LAPPVIKEN, juodos
rankenėlės BAGGANÄS, ilgis 14,3 cm.

Blizgūs balti fasadai SELSVIKEN, odinės rankenėlės ÖSTERNÄS, ilgis 6,5 cm.

34

Tamsiai rudi fasadai HANVIKEN, rankenėlės
ENERYDA, Ø 2,7 cm.

Derinių BESTÅ projektavimas – rankenėlės

Rankenėlės

ENERYDA rankenėlės, juodos.

ENERYDA rankenėlės, žalvario spalvos.

ENERYDA rankenėlės, chromuotos.

Ø 2 cm

303.475.04

3,99 € už 2 vnt.

Ø 2 cm

203.475.09

3,99 € už 2 vnt.

Ø 2 cm

503.475.03

Ø 2,7 cm

803.475.06

3,99 € už 2 vnt.

Ø 2,7 cm

403.475.08

3,99 € už 2 vnt.

Ø 2,7 cm

003.475.10

3,99 € už 2 vnt.

Ø 3,5 cm

003.475.05

4,99 € už 2 vnt.

Ø 3,5 cm

603.475.07

4,99 € už 2 vnt.

Ø 3,5 cm

803.475.11

4,99 € už 2 vnt.

ENERYDA rankenėlės, juodos.
Ilgis 8,9 cm

503.475.17

ENERYDA rankenėlės, žalvario spalvos.
4,99 € už 2 vnt.

ENERYDA rankenėlės, juodos.
Ilgis 11,2 cm

703.475.16

902.652.46

6,99 € už 2 vnt.

HISHULT rankenėlės, baltas porcelianas.
Ø 2,3 cm

202.731.41

2,49 € už 2 vnt.

Ø 3 cm

502.652.48

3,69 € už 2 vnt.

BAGGANÄS rankenėlės, juodos.
Ø 1,3 cm
Ø 2 cm
Ø 2,1 cm

303.384.15
103.384.16
903.384.17

803.384.13
603.384.14

4,99 € už 2 vnt.

Ilgis 11,2 cm

203.475.14

5,99 € už 2 vnt.

MOSSARYD rankenėlės, juodos.
Ilgis 4,9 cm

503.703.53

703.703.52

Ø 1,3 cm
Ø 2 cm
Ø 2,1 cm

603.384.09
803.384.08
003.384.12

4,69 € už 2 vnt.

2,69 € už 2 vnt.
3,69 € už 2 vnt.
3,69 € už 2 vnt.

BAGGANÄS rankenos, žalvario spalvos.
4,69 € už 2 vnt.
7,99 € už 2 vnt.

Ilgis 14,3 cm
Ilgis 33,5 cm

003.384.07
203.384.11

Ilgis 8,9 cm

403.475.13

4,99 € už 2 vnt.

ENERYDA rankenėlės, chromuotos.
Ilgis 11,2 cm

603.475.12

5,99 € už 2 vnt.

Ilgis 10,6 cm

702.652.47

4,69 € už 2 vnt.

MÖLLARP rankenėlės, juodos.

Nerūdijančio plieno spalvos.
Ilgis 4,9 cm

ENERYDA rankenėlės, chromuotos.

MÖLLARP rankenėlės, juodos.
4,69 € už 2 vnt.

BAGGANÄS rankenėlės, žalvario spalvos.
2,69 € už 2 vnt.
3,69 € už 2 vnt.
3,69 € už 2 vnt.

BAGGANÄS rankenos, juodos.
Ilgis 14,3 cm
Ilgis 33,5 cm

903.475.15

ENERYDA rankenėlės, žalvario spalvos.
5,99 € už 2 vnt.

HISHULT rankenėlės, baltas porcelianas.
Ilgis 1,4 cm

Ilgis 8,9 cm

3,99 € už 2 vnt.

4,69 € už 2 vnt.
7,99 € už 2 vnt.

Ø 1,4 cm

102.730.90

2,49 € už 2 vnt.

BAGGANÄS rankenėlės, nerūdijantis plienas.
Ø 1,3 cm
Ø 2 cm
Ø 2,1 cm

303.384.20
103.384.21
903.384.22

2,69 € už 2 vnt.
3,69 € už 2 vnt.
3,69 € už 2 vnt.

BAGGANÄS rankenos, nerūdijantis plienas.
Ilgis 14,3 cm
Ilgis 33,5 cm

703.384.18
503.384.19

4,69 € už 2 vnt.
7,99 € už 2 vnt.
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Rankenėlės

BJÄRRED rankenėlės, nerūdijantis plienas ir juodos
spalvos oda.
Ilgis 17,5 cm

703.488.94

6,99 € už 2 vnt.

BILLSBRO rankenėlės.
Ilgis 4 cm
Ilgis 12 cm
Ilgis 32 cm

203.343.14
503.343.03
603.343.12

2,99 € už 2 vnt.
4,99 € už 2 vnt.
7,99 € už 2 vnt.

HEDRA rankenėlės, antracito spalvos.

EDVALLA rankenėlės.
Juodos
1,8 cm

003.478.88

4,99 € už 2 vnt.

Žalvario spalvos
1,8 cm

403.478.86

4,99 € už 2 vnt.

BILLSBRO rankenėlės, nerūdijančio plieno spalvos.
Ilgis 4 cm
603.235.92
2,99 € už 2 vnt.
Ilgis 12 cm
703.236.00
4,99 € už 2 vnt.

Ø 3,2 cm

Ilgis 11,6 cm

003.364.32

Ilgis 10 cm
Ilgis 30 cm

Ilgis 21,3 cm

503.570.02

4 € už 2 vnt.

GUBBARP rankenėlės, baltos.
Ø 2,1 cm

803.364.33

0,39 € už 2 vnt.

ORRNÄS rankenėlės, nerūdijančio plieno spalvos.
Ilgis 17 cm
Ilgis 23,4 cm
Ilgis 30 cm

702.361.51
802.254.11
402.254.13

6,99 € už 2 vnt.
7,99 € už 2 vnt.
9,99 € už 2 vnt.

ORRNÄS rankenėlės, nerūdijančio plieno spalvos.
Ø 1,7 cm
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302.361.53

3,49 € už 2 vnt.

303.424.79
503.424.78

5,99 € už 2 vnt.
9,99 € už 2 vnt.

HACKÅS rankenėlės, antracito spalvos.

KALLRÖR rankenėlės, nerūdijantis plienas.
0,69 € už 2 vnt.

3,69 € už 2 vnt.

HACKÅS rankenėlės, antracito spalvos.

Ø 1,5 cm

GUBBARP rankenėlės, baltos.

500.461.52

ÖSTERNÄS rankenėlės, tonuota oda.
Ilgis 15,3 cm
Ilgis 6,5 cm

403.488.95
203.488.96

9,99 € už 2 vnt.
6,99 € už 2 vnt.

803.397.90

3,49 € už 2 vnt.

KLACKBERG rankenėlės, sidabrinės spalvos.
Ø 3,5 cm

303.731.64

7,99 € už 2 vnt.
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Viršutinės plokštės
Uždėkite viršutinę plokštę ant spintelės BESTÅ, jei
norite apsaugoti paviršių nuo dėmių bei įbrėžimų ir
kartu ją truputį pakeisti.

BESTÅ televizoriaus staliuko viršutinė plokštė.
Plokštę su specialia krašto išpjova lengva montuoti, o laidus patogu
nutiesti, net jei staliukas pakabintas ant sienos.
Balta
120×40 cm

402.953.02

20 €

180×40 cm

502.953.06

30 €

120×40 cm

802.953.00

20 €

180×40 cm

002.953.04

30 €

Juoda

Plokštė iš grūdinto stiklo yra labai tvirta ir ilgaamžiška.

BESTÅ viršutinė plokštė.
Šviesiai pilka, betono raštas.
120×42 cm

604.436.22

30 €

180×42 cm

204.436.24

40 €

Šviesiai pilka, betono raštu dekoruota plokštė BESTÅ saugo baldą ir
suteikia jam stilingą, modernią išvaizdą.
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Kojelės
Baldinės kojelės yra ir žavus akcentas ir praktiškas elementas,
nes pakėlus baldus nuo grindų, jas lengviau valyti.

NANNARP kojelės, A10 cm, 2 vnt. 60 cm pločio rėmams reikalingos
4 kojelės; 120 cm pločio rėmams ir TV staliukams reikalingos 4 kojelės
ir viena atraminė koja BESTÅ; 180 cm pločio TV staliukams reikalingos
4 kojelės ir 2 atraminės kojos BESTÅ.
Aliumininės

502.935.95

10 €

Baltos

202.935.92

10 €

Juodos

102.935.97

10 €

STALLARP kojelės, A10 cm, 2 vnt., 120 cm pločio rėmams ir TV staliukams
reikalingos 4 kojelės ir viena atraminė koja BESTÅ; 180 cm pločio TV
staliukams reikalingos 4 kojelės ir 2 atraminės kojos BESTÅ.
Chromuotos

203.905.74

10 €

STUBBARP kojelės, A10 cm, reguliuojamos, 2 vnt. 60 cm pločio rėmams
reikalingos 4 kojelės; 120 cm pločio rėmams ir TV staliukams reikalingos
4 kojelės ir viena atraminė koja BESTÅ; 180 cm pločio TV staliukams
reikalingos 4 kojelės ir 2 atraminės kojos BESTÅ. Rinkinyje yra speciali
plokštelė dviem rėmams sujungti. Juos sujungus, pakanka vienos kojelės.
Baltos

102.935.64

5€

Tamsiai rudos

602.935.66

5€

Baltai beicuotas ąžuolo raštas

202.935.68

5€

SULARP kojelė, A10 cm, 1 vnt. 120 cm pločio rėmams ir TV staliukams
reikalingos 4 kojelės ir viena atraminė koja BESTÅ; 180 cm pločio TV
staliukams reikalingos 4 kojelės ir 2 atraminės kojos BESTÅ.
Chromuotos

403.907.66

10 €

BESTÅ atraminė koja, A10–11 cm, reguliuojama, 1 vnt. Atraminė koja
suteikia deriniui BESTÅ stabilumo, žiūrint iš priekio jos nematyti.
Ją rasite rinkiniuose su deriniais BESTÅ, kur reikalinga.
Pilka

502.936.04

5€

Naudinga žinoti
120 cm pločio rėmams ir TV staliukams reikalingos 4 kojelės ir viena
atraminė koja BESTÅ; 180 cm pločio TV staliukams reikalingos 4 kojelės
ir 2 atraminės kojos BESTÅ.
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Kojelėmis galite suteikti spintelių
deriniui BESTÅ lengvumo ir grakštumo,
bus paprasčiau valyti grindis po baldais.
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Šviestuvai
Įprastas ar išmanusis IKEA apšvietimas?
Tinkamas apšvietimas palengvina buitį ir padeda
kurti norimą nuotaiką namuose. Čia matote baldams
BESTÅ tinkančius apšvietimo sprendimus. Ant spintelių
montuojami šviestuvai skleidžia šiltą šviesą, kurios
puikiai užtenka kolekciniams daiktams, paveikslams,
interjero dekoracijoms apšviesti. Spintelėse montuojami
šviestuvai gražiai apšviečia jas iš vidaus.
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Jei dairotės išmanaus sprendimo, išbandykite mūsų
šviestuvus VAXMYRA, NORRFLY, LINDSHULT, URSHULT.
Naudojant kartu su šviesos diodų transformatoriais ir
tinklų sietuvu TRÅDFRI, juos galima valdyti nuotoliniu
būdu per programėles „IKEA Home“, „Apple HomeKit“,
„Amazon Alexa“, „Google Home“.

Šviestuvai

Spintelėse montuojami šviestuvai
Spintelėse galite įrengti taškinių šviestuvų VAXMYRA arba
55 cm šviesos diodų juostų ORRFLY.

VAXMYRA taškiniai LED šviestuvai, 2 vnt., Ø 6,8 cm. Taškiniai šviestuvai
VAXMYRA idealiai tinka spintelėms ir knygų spintoms. Juos galite tvirtinti
varžtais arba prilipinti dvipuse lipniąja juosta. Papildomai reikia įsigyti
šviesos diodų transformatorių ir maitinimo laidą. Valdymui nuotoliniu būdu
reikalingi nuotolinio valdymo įtaisas ir tinklų sietuvas TRÅDFRI (parduodami
atskirai). Šviesos diodų energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo A++ iki A
(įmontuoti ir nekeičiami).
Aliuminio spalvos

304.218.86

11,99 €

Juodi

004.218.78

11,99 €

Balti

104.218.68

11,99 €

NORRFLY šviesos diodų LED juosta, aliuminio spalvos. Su judesio jutikliu,
todėl šviesa automatiškai įsijungia ir išsijungia varstant dureles. Papildomai
reikia įsigyti šviesos diodų transformatorių ir maitinimo laidą. Valdymui
nuotoliniu būdu reikalingi nuotolinio valdymo įtaisas ir tinklų sietuvas TRÅDFRI
(parduodami atskirai). Šviesos diodų energijos vartojimo efektyvumo klasė yra
nuo A++ iki A (įmontuoti ir nekeičiami).
55 cm

403.322.53

14 €

Ant spintelių montuojami šviestuvai
Šviestuvai URSHULT bei LINDSHULT apšviečia spinteles ir jų
turinį iš viršaus, skleidžia jaukumą kambaryje.

URSHULT spintelės LED šviestuvas. Puikiai apšviečia nedidelius plotus.
Papildomai reikia įsigyti šviesos diodų transformatorių ir maitinimo laidą.
Valdymui nuotoliniu būdu reikalingi nuotolinio valdymo įtaisas ir tinklų
sietuvas TRÅDFRI (parduodami atskirai). Šviesos diodų energijos vartojimo
efektyvumo klasė yra nuo A++ iki A (įmontuoti ir nekeičiami).
Nikeliuotas

302.604.02

14,99 €

LINDSHULT spintelės LED šviestuvas. Puikiai apšviečia nedidelius plotus.
Papildomai reikia įsigyti šviesos diodų transformatorių ir maitinimo laidą.
Valdymui nuotoliniu būdu reikalingi nuotolinio valdymo įtaisas ir tinklų
sietuvas TRÅDFRI (parduodami atskirai). Šviesos diodų energijos vartojimo
efektyvumo klasė yra nuo A++ iki A (įmontuoti ir nekeičiami).
Nikeliuotas

102.604.36

14,99 €
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Šviestuvai

Stalčių šviestuvai
Rekomenduojame 32 cm arba 52 cm ilgio, baterijomis
veikiančius šviesos diodų šviestuvus STÖTTA.

STÖTTA šviesos diodų juosta, veikia baterijomis, balta šviesa automatiškai
įsijungia ir išsijungia darinėjant stalčių. Baterijos parduodamos atskirai (reikia
4 vnt. AA tipo). Rekomenduojame naudoti įkraunamąsias baterijas LADDA.
32 cm

103.600.87

9,99 €

52 cm

503.600.90

11,99 €

LADDA įkraunamosios baterijos HR6 AA 1,2 V, 4 vnt.
Baterijos talpa – 2450 mAh. Galėsite įkrauti apytiksliai
500 kartų.
703.038.76

8,99 €

Transformatoriai

ANSLUTA LED transformatorius su laidu, 19 W,
baltas.
19 W

804.058.41

10 €

TRÅDFRI LED transformatorius belaidžiam
valdymui, 10 W arba 30 W, pilkas. Skirtas IKEA’os
montuojamiesiems šviestuvams prijungti, kad būtų
galima juos įjungti, išjungti, keisti skleidžiamos
šviesos ryškumą belaidžiu būdu.
10 W

503.561.87

15 €

FÖRNIMMA maitinimo laidas.

30 W

603.426.56

25 €

3,5 m

Kiti apšvietimo reikmenys

TRÅDFRI tinklų sietuvas. Tinklų sietuvu ir
išmaniąja programėle TRÅDFRI galėsite valdyti
kiekvieną šviesos šaltinį atskirai, kurti apšvietimo
nustatymus, reguliuoti šviesą nuotoliniu būdu:
įjungti, išjungti, keisti šviesos ryškumą ir spalvos
spektrą.
403.378.06
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34,99 €

TRÅDFRI nuotolinio valdymo įtaisas. Turėdami
nuotolinio valdymo įtaisą TRÅDFRI, galėsite reguliuoti
apšvietimą nuotoliniu būdu. Rinkinyje yra baterija,
veikianti apytiksliai dvejus metus.

104.607.51

11,99 €

503.946.98

5€

Rekomenduojame 32 cm arba 52 cm ilgio, baterijomis
veikiančius šviesos diodų šviestuvus STÖTTA.
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Stalčių ir spintelių priedai
Stilius ir tvarka viduje
Kur kas lengviau išlaikyti tvarką ir rasti reikiamus
daiktus spintelėse bei stalčiuose, naudojant tam
skirtus priedus. Dėžutėse BESTÅ galite laikyti viską
nuo nuotolinio valdymo įtaisų ir DVD diskų iki vaiko
žaislų. Jos turi rankenėles, todėl bus patogu išimti ir
padėti atgal. Dėžės su dangčiais KUGGIS ir TJENA tinka
dokumentams, rašikliams ir kitiems kanceliariniams
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reikmenims, žaidimų priedams, laidams, USB raktams
sudėti. Į didžiausią dėžę KUGGIS įdėjus įdėklą su
skyreliais KUGGIS, paprasta tvarkingai susidėti įvairius
mažmožius. Skirtingų dydžių dėžes KUGGIS galima dėti
vieną ant kitos, kad užimtų mažiau vietos. Jos, kaip
ir dėžės TJENA, tinka patiems įvairiausiems daiktams
laikyti.

Stalčių ir spintelių priedai

Daiktams laikyti spintelėse

KUGGIS dėžė su dangčiu, balta.

KUGGIS įdėklas su 8 skyreliais.

TJENA dėžė su dangčiu, 25×35×10 cm.

502.823.04

5,99 €

Balta

603.954.28

3,99 €

26×35×15 cm

602.802.05

7,99 €

Juoda

303.954.77

3,99 €

37×54×21 cm

102.802.03

14,99 €

Geltona

304.341.34

3,99 €

TJENA dėžė su dangčiu, 18×25×15 cm.

Baltas

002.802.08 7,99 €

TJENA žurnalų dėklai, 2 vnt.

103.954.21

2,49 €

Balti

103.954.16

3,99 €

Geltona

904.341.31

2,49 €

Juodi

003.954.74

3,99 €

Rausvi

104.340.50

3,99 €

Jūržolės

FJÄLLA dėžė su dangčiu,
25×36×20 cm.

12,99 €

201.105.40

Balta

603.956.83

903.954.22

BULLIG dėžė, 32×35×33 cm.

Balta

KNIPSA krepšys, 32×33×32 cm.

Balta

3,49 €

TJENA dėžė su dangčiu, 25×35×20 cm.

26×35×8 cm

Juoda

104.096.25

GNABBAS krepšys, 32×35×32 cm
14,99 €

RAGGISAR padėklas, tamsiai pilkas.
6,49 €

604.002.98 8,99 €

BESTÅ dėžė, 25×31×15 cm.

20×30 cm

303.480.18

4,99 €

Pilkas vidus

003.075.52

9,99 €

40×30 cm

103.480.19

7,99 €

Geltonas vidus

503.098.41

9,99 €

BESTÅ dėžė, 32×51×21 cm.
Pilka

803.075.53

14,99 €

Daiktams laikyti stalčiuose

KUGGIS dėžė su dangčiu, balta.
18×26×8 cm

202.802.07

3,49 €

BESTÅ stalčiaus kilimėlis, 32×51 cm.
Pilkas

203.075.51

BESTÅ stalčiaus skirtukas.

BESTÅ dėžė, 25×31×15 cm.

3,49 €

Pilkas vidus

003.075.52

9,99 €

Geltonas vidus

503.098.41

9,99 €

KOMPLEMENT dėžės, 2 vnt.,
25×27×12 cm.
Šviesiai pilkos

404.057.77

Pilkas

403.075.50

STUK dėžė su skyriais, 20×51×10 cm.
7,99 €

Baltos ir pilkos
spalvos

403.095.49

2,49 €

STUK dėžė su skyriais, 20×51×18 cm.
10 €

Baltos ir pilkos
spalvos

203.095.88 3,99 €
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Planavimo programa BESTÅ

Nemokama planavimo
programa BESTÅ
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 derinius BESTÅ nuo
nulio arba savaip perdaryti pasirinktą komplektą:
pakeisti fasadus, uždėti arba nuimti rankenėles,
pridėti daugiau spintelių, kelias pašalinti, ir pan.
Šia programa galite naudotis ir prekybos vietose,
apsilankę Svetainės baldų skyriuje.

Norite skaityti pirkėjo gidą telefone,
planšetėje ar kompiuteryje?
Galite atsisiųsti jo elektroninę
versiją internetu, apsilankę
www.IKEA.lt.

BESTÅ spintelės
Pirkėjo gidas 2019

BESTÅ spintelės

BESTÅ spintelės

Pirkėjo gidas 2019

Pirkėjo gidas 2019

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.

BESTÅ spintelės
Pirkėjo gidas 2019

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.

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.

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.
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Paslaugos

Galite patys, tačiau
neprivalote
Jei taupote savo laiką ir norite gauti kvalifikuotą
pagalbą, pasinaudokite mūsų teikiamomis
paslaugomis.

Daugiau apie IKEA
paslaugas sužinosite,
nuskaitę QR kodą
arba internete apsilankę
www.IKEA.lt/paslaugos.

Štai kelios iš mūsų paslaugų. Daugiau www.IKEA.lt.

Užsakymo paruošimas ir pristatymas

Baldų surinkimas

Pateikite pirkinių sąrašą, mes paruošime ir pristatysime
jūsų užsakymą į namus.

Surinksime jūsų įsigytus baldus.

Kaina nuo

36,90€

Kaina nuo

87 €

Prekių pristatymas

Pirkimas išsimokėtinai

Atvešime jūsų pirkinius į namus arba biurą.

Parduotuvėje IKEA pirkimo išsimokėtinai paslaugą
teikia „General Financing“. Išsimokėtinai atsiskaityti
galite už prekes, kurių vertė nuo 50 iki 15 000 €.

Kaina nuo

19,90€
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BESTÅ TV baldų derinys. P240×G42×A230 cm.
Baltai beicuoto ąžuolo rašto spintelių rėmai; pilkai žali fasadai
NOTVIKEN, baltai beicuoto ąžuolo rašto fasadai LAPPVIKEN,
kojelės STUBBARP. Atidarymas spustelėjus. 593.029.63
Švelnus uždarymas. 193.029.60

390 €

