
Kõik (siin näidatud) tooted ei pruugi poes saadaval olla. Lisateabe saamiseks pöördu personali poole või vaata 
veebilehte www.IKEA.ee. Üksikasjalikumat tooteteavet leiad hinnasildilt ja Internetist. Kõik üksused vajavad 
monteerimist. 

Ilus hoiustamismööbel imekaunisse elutuppa
BESTÅ on loodud spetsiaalselt kõigi sinu hoiustamisvajaduste eest 
hoolitsemiseks – ja see näeb väga ilus välja. Selle abil saad muuta oma 
elutoa nii ilusaks kui ka praktiliseks. See annab sulle palju ruumi tele-
viisori, mängukonsoolide ja helisüsteemi, DVD-de ja raamatute jaoks. 
Saad valida kõrge, madala või seinale kinnitatava kombinatsiooni 
vahel. Võid valida paneeluste kombinatsiooni, et pudi-padi oleks silma 
alt ära, või klaasuksed, et panna oma lemmikasjad nähtavale kohale.
BESTÅ on saadaval paljudes erinevates värvides ja viimistlusmaterjali-
des, nii et saad valida just endale sobiva.

Tee seda ise või luba meil aidata
Kuigi saad kõike ise teha, pole see kohustuslik. Luba meil muuta sinu 
BESTÅ mööblilahendus reaalsuseks teenustega nagu toodete vali-
mine, koju toimetamine, kokku panemine, finantseerimine ja palju 
muud. Lisateavet leiad veebilehelt www.IKEA.ee/xx

Ostujuhend

Hea teada
Karastatud klaasi tuleb käsitseda 
ettevaatlikult! Kahjustatud serva 
või kriimustatud pinna pärast 
võib klaas järsku puruneda. 
Väldi külgkokkupõrkeid – just nii 
puruneb klaas kõige kergemini.

Ohutus
Kui mööbel asetatakse põrandale, 
tuleb see kinnitada komplektis 
oleva kinnituse abil seina külge. 
Erinevad seinamaterjalid vajavad 
erinevat tüüpi kinnitusseadmeid. 
Kasuta oma kodu seinte jaoks 
sobivaid kinnitusseadmeid 
(ei kuulu komplekti). 

BESTÅ
Hoiustamismööbel elutoas
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Pane kokku oma BESTÅ

BESTÅ süsteem on loodud nii, et see oleks kohandatav ja paind-
lik. Saad valida sellise BESTÅ mööbli, mis sobib sinu konkreetse 
ruumi, elustiili ja maitsega.

Poes ja IKEA.ee lehel on lai valik eelprojekteeritud BESTÅ kom-
binatsioone. Kui sa ei leia endale meeldivat kombinatsiooni või 
soovid seda muuta, kasuta meie BESTÅ planeerijat.

BESTÅ planeerija abil saad kohandada eelprojekteeritud BESTÅ 
kombinatsioone endale sobivaks või luua täiesti uue kombinat-
siooni!

Planeerijaga saad mängida raamide, uste, riiulite, nuppude, 
värvide ja muu sellisega, et luua täiuslik hoiustamislahendus, 
mis sobib sinu konkreetsete vajaduste ja maitsega.

Kui oled oma BESTÅ kombinatsiooni valmis saanud, aitab 
planeerija sul hinda arvutada ning võimaldab sul printida või 
salvestada toodete nimekirja, mille saad tuua IKEA poodi või 
mida saad kasutada toodete veebist ostmiseks.

IKEA poe BESTÅ piirkonnas leiate planeerimisjaamad, kus saad 
kasutada BESTÅ planeerijat. Võid ka külastada veebilehe 
www.IKEA.ee/xx elutoa kategooriat ja kasutada BESTÅ planeeri-
jat seal.
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Ukse- ja sahtlilahendused

Kombineeri oma kapilahendus uste ja sahtlitega. Laiema valiku 
BESTÅ ukse- ja sahtlilahenduste jaoks külasta BESTÅ planeerijat 
aadressil www.IKEA.ee. 

Üle 64 cm kõrged riiulid tuleb alati seina külge kinnitada.

Sahtli esiosa

Sahtli esiosa 
60×38 cm 

Uksed

Uks 60×38 cm Uks 60×64 cm Sahtli esiosa 
60×26 cm (käepidemeid müüakse eraldi)
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Kombinatsioonid

Üldine suurus: 180×40×48 cm
Kombinatsiooni hind: 187 € (391.889.11)

BESTÅ telerialus 180×40×38 cm, valge 602.945.04 1 tk
BESTÅ riiul 56×36 cm, valge 002.955.54 1 tk
BESTÅ sahtli raam 60×15×40 cm, valge 703.515.13 1 tk
BESTÅ sahtliliugur 2 tk 003.487.17 1 tk
SELSVIKEN sahtli esiosa 60×26 cm, kõrgläikega valge 102.916.35 1 tk
GLASSVIK klaasuks 60×38 cm, valge/mattklaas 702.916.56 2 tk
NANNARP jalg, valge 2 tk 202.935.92 2 tk
BESTÅ toetav jalg 10 hall 502.936.04 2 tk
BESTÅ pehmelt sulguva ukse hing 2 tk 802.612.58 2 tk
BESTÅ klaasriiul 56×36 cm, klaas 602.955.32 2 tk

Üldine suurus: 120×40×74 cm
Kombinatsiooni hind: 128 € (390.683.29)

BESTÅ telerialus 120×40×64 cm, must-pruun 402.998.85 1 tk
BESTÅ riiul 56×36 cm, must-pruun 402.955.28 4 tk
BESTÅ pehmelt sulguva ukse hing, 2-pakk 802.612.58 2 tk
LAPPVIKEN uks/sahtli esiosa 60×38 cm, must-pruun 402.916.67 2 tk
STUBBARP jalg must-pruun, 2-pakk 602..93566 2 tk
BESTÅ toetav jalg, 10 cm, hall 502.936.04 1 tk

Üldine suurus: 120×40×42 cm 
Kombinatsiooni hind: 108 € (791.882.97)

BESTÅ telerialus 120×40×38 cm, valge 802.945.03 1 tk
BESTÅ riiul 56×36 cm, valge 002.955.54 2 tk
BESTÅ sahtli raam 60×15×40 cm, valge 703.515.13 2 tk
BESTÅ pehmelt sulguv sahtliliugur, 2-pakk 403.487.15 2 tk
LAPPVIKEN sahtli esiosa 60×26 cm, valge 102.916.78 2 tk
STUBBARP jalg, valge, 2-pakk 102.935.64 2 tk
BESTÅ toetav jalg, 10 cm, hall 502.936.04 1 tk

Üldine suurus: 180×40×38 cm
Kombinatsiooni hind: 132 € (391.983.64)

BESTÅ telerialus 180×40×38 cm, valge 602.945.04 1 tk
BESTÅ riiul 56×36 cm, valge 002.955.54 3 tk
BESTÅ sahtli raam 60×15×40 cm, valge 703.515.13 2 tk
BESTÅ sahtliliugur, 2-pakk 003.487.17 2 tk
LAPPVIKEN uks/sahtli esiosa 60×38 cm, helehall 103.640.66 1 tk
LAPPVIKEN sahtli esiosa 60×26 cm, helehall 503.640.69 2 tk
BESTÅ pehmelt sulguva ukse hing, 2-pakk 802.612.58 1 tk
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Kombinatsioonid

Üldine suurus: 180×40×192 cm
Kombinatsiooni hind: 295 € (191.944.80)

BESTÅ telerialus 180×40×64 cm, must-pruun 802.998.74 1 tk
BESTÅ raam 120×40×38 cm, must-pruun 702.459.52 1 tk
BESTÅ raam 60×40×38 cm, must-pruun 602.459.62 1 tk
BESTÅ riiul 56×36 cm, must-pruun 402.955.28 6 tk
BESTÅ klaasriiul 56×36 cm, klaas 602.955.32 3 tk
BESTÅ sahtli raam 60×25×40 cm, must-pruun 003.512.48 1 tk
BESTÅ sahtliliugur, 2-pakk 003.487.17 1 tk
LAPPVIKEN uks/sahtli esiosa 60×38 cm 402.916.67 3 tk
SINDVIK klaasuks 60×38 cm, must-pruun/läbipaistev klaas 402.963.11 3 tk
BESTÅ riputussiin 60 cm, hõbedane 302.848.46 3 tk
BESTÅ pehmelt sulguva ukse hing, 2-pakk 802.612.58 5 tk

Üldine suurus 240×40×128 cm
Kombinatsiooni hind: 231 € (791.894.90)

BESTÅ telerialus 180×40×38 cm, valge 602.945.04 1 tk

BESTÅ raam 60×40×128 cm, valge 402.458.40 1 tk

BESTÅ riiul 56×36 cm, valge 002.955.54 4 tk

BESTÅ klaasriiul 56×36 cm, klaas 602.955.32 1 tk

BESTÅ sahtli raam 60×25×40 cm, valge 803.515.17 2 tk

BESTÅ sahtliliugur 2-p 003.487.17 2 tk

SELSVIKEN uks/sahtli esiosa 60×38 cm, valge 202.916.30 2 tk

SELSVIKEN uks 60×64 cm, valge 802.916.32 1 tk

GLASSVIK klaasuks 60×64 cm, valge /läbipaistev klaas 502.916.62 1 tk

BESTÅ pehmelt sulguva ukse hing, 2-pakk 802.612.58 2 tk

Üldine suurus: 300×20/40×211 cm
Kombinatsiooni hind: 381 € (692.021.52)

BESTÅ telerialus 180×40×38 cm, valge 602.945.04 1 tk
BESTÅ raam 60×20×38 cm, valge 002.459.17 3 tk
BESTÅ raam 60×20×64 cm, valge 602.459.19 2 tk
BESTÅ raam 60×40×64 cm, valge 302.458.50 1 tk
BESTÅ riiul 56×36 cm, valge 002.955.54 5 tk
BESTÅ klaasriiul 56×16 cm, klaas 002.955.30 2 tk
BESTÅ sahtli raam 60×15×40 cm, valge 703.515.13 3 tk

BESTÅ sahtliliugur, 2-pakk 403.487.15 3 tk
BESTÅ pehmelt sulguva ukse hing, 2-pakk 802.612.58 6 tk
LAPPVIKEN sahtli esiosa 60×26 cm, helehall 503.640.69 3 tk
SINDVIK klaasuks 60×64 cm, helehall 103.639.91 2 tk
LAPPVIKEN uks/sahtli esiosa 60×38 cm, helehall 103.640.66 3 tk
LAPPVIKEN uks 60×64 cm, helehall 403.640.60 1 tk
BESTÅ riputussiin 60 cm, hõbedane 302.848.46 5 tk

Üldine suurus: 120×40×192 cm
Kombinatsiooni hind: 250 € (790.592.62)

BESTÅ raam 60×40×192 cm, must-pruun 902.459.46 2 tk

BESTÅ riiul 56×36 cm, must-pruun 402.955.28 8 tk

BESTÅ klaasriiul 56×36 cm, klaas 602.955.32 2 tk

SINDVIK klaasuks 60×64 cm, must-pruun/läbipaistev klaas 002.963.13 2 tk

LAPPVIKEN uks 60×64 cm, must-pruun 802.916.70 4 tk

BESTÅ pehmelt sulguva ukse hing, 2-pakk 802.612.58 6 tk
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Kombinatsioonid

Üldine suurus: 180×40×74 cm
Kombinatsiooni hind: 161 € (891.398.19)

BESTÅ raam 120×40×64 cm, valge 102.458.46 1 tk

BESTÅ raam 60×40×64 cm, valge 302.458.50 1 tk

BESTÅ riiul 56×36 cm, valge 002.955.54 6 tk

BESTÅ pehmelt sulguva ukse hing, 2-pakk 802.612.58 3 tk

SELSVIKEN uks 60×64 cm, valge 802.916.32 3 tk

STUBBARP jalg valge, 2-pakk 102.935.64 4 tk

Üldine suurus: 120×40×74 cm
Kombinatsiooni hind: 143 € (892.669.49)

BESTÅ raam 120×40×64, valge 102.458.46 1 tk
BESTÅ riiul 56×36, valge 002.955.54 4 tk
BESTÅ pehmelt sulguva ukse hing 2-pakk 802.612.58 2 tk
BESTÅ toetav jalg, hall 502.936.04 1 tk
SULARP jalg kroomitud 403.907.66 2 tk
VASSVIKEN uks 60×64 valge 004.142.55 2 tk
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Raamid

BESTÅ raam 60×40×192 cm. Ohutuse tagamiseks ei tohi 
seda riiulit seina külge riputada. Võib kombineerida 
BESTÅ jalgadega, 4 tk, ning BESTÅ sisustusmööbliga, mida 
müüakse eraldi. Raami maksimaalne koormus on 20 kg 
pinna kohta.

Valge toonitud tamme efekt 002.473.70 45 €
Must-pruun 902.459.46 45 €

Valge 002.458.42 45 €

BESTÅ raam 60×40×128 cm. Ohutuse tagamiseks ei tohi 
seda riiulit seina külge riputada. Võib kombineerida 
BESTÅ jalgadega, 4 tk, ning BESTÅ sisustusmööbliga, mida 
müüakse eraldi. Raami maksimaalne koormus on 20 kg 
pinna kohta.

Valge toonitud tamme efekt 602.473.67 40 €
Must-pruun 402.459.44 40 €
Valge 402.458.40 40 €

BESTÅ raam 60×40×64 cm. Põrandapinna vabastamiseks 
võid raami põrandale asetada või seinale kinnitada. Kui 
soovid raami seinale kinnitada, tuleb see paigaldada BESTÅ 
riputussiiniga. Selle raami jaoks on vaja üht riputussiini, 
mida müüakse eraldi. Võib kombineerida BESTÅ jalgadega, 
4 tk, ning BESTÅ sisustusmööbliga, mida müüakse eraldi. 
Raami maksimaalne koormus on 20 kg pinna kohta, kui see 
põrandale panna. Seinale kinnitatava raami maksimaalne 
koormus sõltub seina materjalist.

Valge toonitud tamme efekt 102.473.79 20 €
Must-pruun 202.459.64 20 €
Valge 302.458.50 20 €

BESTÅ raam 120×40×64 cm. Põrandapinna vabastamiseks 
võid raami põrandale asetada või seinale kinnitada. Kui 
soovid raami seinale kinnitada, tuleb see paigaldada BESTÅ 
riputussiiniga. Selle raami jaoks on vaja 2 riputussiini, mida 
müüakse eraldi. Võib kombineerida BESTÅ jalgadega, mida 
müüakse eraldi. See raam vajab 4 jalga ja ühte BESTÅ toeta-
vat jalga. Saab kombineerida BESTÅ sisustusmööbliga, mida 
müüakse eraldi. Raami maksimaalne koormus on 20 kg 
pinna kohta, kui see põrandale panna. Seinale kinnitatava 
raami maksimaalne koormus sõltub seina materjalist.

Valge toonitud tamme efekt 902.473.75 40 €
Must-pruun 502.459.53 40 €
Valge 102.458.46 40 €

BESTÅ raam 60×40×38 cm. Põrandapinna vabastamiseks 
võid raami põrandale asetada või seinale kinnitada. Kui 
soovid raami seinale kinnitada, tuleb see paigaldada BESTÅ 
riputussiiniga. Selle raami jaoks on vaja 1 riputussiini, mida 
müüakse eraldi. Võib kombineerida BESTÅ jalgadega, 4 
tk, ning BESTÅ sisustusmööbliga, mida müüakse eraldi. 
Raami maksimaalne koormus on 20 kg pinna kohta, kui see 
põrandale panna. Seinale kinnitatava raami maksimaalne 
koormus sõltub seina materjalist.

Valge toonitud tamme efekt 502.473.77 20 €
Must-pruun 602.459.62 20 €
Valge 702.458.48 20 €

BESTÅ raam 120×40×38 cm. Põrandapinna vabastamiseks 
võid raami põrandale asetada või seinale kinnitada. Kui 
soovid raami seinale kinnitada, tuleb see paigaldada BESTÅ 
riputussiiniga. Selle raami jaoks on vaja 2 riputussiini, 
mida müüakse eraldi. Võib kombineerida BESTÅ jalgadega, 
mida müüakse eraldi. See raam vajab 4 jalga ja ühte BESTÅ 
toetavat jalga. Saab kombineerida sisustusmööbliga, mida 
müüakse eraldi. Raami maksimaalne koormus on 20 kg 
pinna kohta, kui see põrandale panna. Seinale kinnitatava 
raami maksimaalne koormus sõltub seina materjalist.

Valge toonitud tamme efekt 402.473.73 30 €
Must-pruun 702.459.52 30 €
Valge 602.458.44 30 €

BESTÅ raam 60×20×38 cm. Põrandapinna vabastamiseks 
võid raami põrandale asetada või seinale kinnitada. Kui 
soovid raami seinale kinnitada, tuleb see paigaldada BESTÅ 
riputussiiniga. Selle raami jaoks on vaja üht riputussiini, 
mida müüakse eraldi. Võib kombineerida BESTÅ jalgadega, 
4 tk, ning BESTÅ sisustusmööbliga, mida müüakse eraldi. 
Raami maksimaalne koormus on 20 kg pinna kohta, kui see 
põrandale panna. Seinale kinnitatava raami maksimaalne 
koormus sõltub seina materjalist.

Valge toonitud tamme efekt 802.474.08 15 €
Must-pruun 602.459.57 15 €
Valge 002.459.17 15 €

BESTÅ raam 60×20×64 cm. Põrandapinna vabastamiseks 
võid raami põrandale asetada või seinale kinnitada. Kui 
soovid raami seinale kinnitada, tuleb see paigaldada BESTÅ 
riputussiiniga. Selle raami jaoks on vaja 1 riputussiini, mida 
müüakse eraldi. Võib kombineerida BESTÅ jalgadega, 4 tk 
ning kombineerida BESTÅ sisustusmööbliga, mida müüakse 
eraldi. Raami maksimaalne koormus on 20 kg pinna kohta, 
kui see põrandale panna. Seinale kinnitatava raami maksi-
maalne koormus sõltub seina materjalist. 

Valge toonitud tamme efekt 802.474.13 17 €
Must-pruun 202.459.59 17 €
Valge 602.459.19 17 €

Laius × sügavus × kõrgus. BESTÅ raamide seinale kinnitamiseks on vaja riputussiini. Põrandal seisev mööbel tuleb seina külge kinnitada kaasasoleva seinakinnitusega.
Erinevad seinamaterjalid vajavad erinevat tüüpi kinnitusseadmeid. Kasuta oma seinte jaoks sobivaid kinnitusseadmeid, mida müüakse eraldi.

BESTÅ raamide seinale kinnitamiseks vajad riputussiini. 
Riputussiin töötab tugevdusena ning muudab BESTÅ raami 
paigaldamise lihtsamaks ja ohutumaks. Riputussiin kruvitak-
se sõrestikseina külge ja selles on palju auke, mis tähendab, 
et saad raami kindlalt seinale kinnitada.

Tänu komplekti kuuluvale konnektorile saad hõlpsalt ripu-
tada mitu raami üksteise kõrvale ja joondada need täpselt 
samale kõrgusele. Veendu, et raami ülaosa ja lae vahel oleks 
vähemalt 5 cm. See on vajalik, et saaksid raami riputussiini 
külge kinnitada.

Kuidas seinale raami paigaldada BESTÅ riputussiin, hõbedane. 60 cm laiuste raamide jaoks 
on vaja üht BESTÅ riputussiini. 120 cm laiuste raamide jaoks 
on vaja 2 BESTÅ riputussiini. Riputussiini ei saa kasutada 
BESTÅ telerialustega. Veendu, et raami ülaosa ja lae vahel 
oleks vähemalt 5 cm. See on vajalik, et saaksid raami ripu-
tussiinile kinnitada. Kõigi seinale kinnitatavate kombinat-
sioonide hulka kuulub BESTÅ riputussiin.

60 cm 302.848.46 5 €

NB! Riputussiini ei saa kasutada BESTÅ 
telerialustega.
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BESTÅ telerialused

BESTÅ jalad

Laius × sügavus × kõrgus. Põrandal seisev mööbel tuleb seina külge kinnitada kaasasoleva seinakinnitusega. Erinevad seinamaterjalid vajavad erinevat tüüpi kinnitusseadmeid. 
Kasuta oma seinte jaoks sobivaid kinnitusseadmeid, mida müüakse eraldi.

BESTÅ telerialus 180×40×64 cm. Ohutuse tagamiseks ei tohi 
seda alust seina külge riputada. Võib kombineerida sisustus-
mööbliga, mida müüakse eraldi. Sellel telerialusel on vaja 4 
jalga ja 2 BESTÅ toetavat jalga. Maksimaalne raskus: 50 kg.

Valge toonitud tamme efekt 702.998.84 79 €
Must-pruun 802.998.74 79 €
Valge 702.998.79 79 €

BESTÅ telerialus 180×40×38 cm. Põrandapinna vabasta-
miseks võid telerialuse põrandale asetada või seinale kin-
nitada. Lisaseadmed seinale kinnitamiseks on komplektis. 
Võib kombineerida sisustusmööbliga, mida müüakse eraldi. 
Sellel telerialusel on vaja 4 jalga ja 2 BESTÅ toetavat jalga. 
Telerialuse maksimaalne koormus on põrandale asetades 
50 kg. Seinale riputatud telerialuse maksimaalne koormus 
sõltub seina materjalist. 

Valge toonitud tamme efekt 902.945.07 69 €
Must-pruun 702.945.08 69 €
Valge 602.945.04 69 €

BESTÅ telerialus 120×40×64 cm. Ohutuse tagamiseks ei tohi 
seda alust seina külge riputada. Võib kombineerida sisustus-
mööbliga, mida müüakse eraldi. Sellel telerialusel on vaja 4 
jalga ja 1 BESTÅ toetavat jalga. Maksimaalne raskus: 50 kg.

Valge toonitud tamme efekt 302.998.95 69 €
Must-pruun 402.998.85 69 €
Valge 402.998.90 69 €

BESTÅ telerialus 120×40×38 cm. Põrandapinna vabasta-
miseks võid telerialuse põrandale asetada või seinale kin-
nitada. Lisaseadmed seinale kinnitamiseks on komplektis. 
Võib kombineerida sisustusmööbliga, mida müüakse eraldi. 
Sellel telerialusel on vaja 4 jalga ja 1 BESTÅ toetavat jalga. 
Telerialuse maksimaalne koormus on põrandale asetades 
50 kg. Seinale riputatud telerialuse maksimaalne koormus 
sõltub seina materjalist. 

Valge toonitud tamme efekt 702.945.13 49 €
Must-pruun 902.945.12 49 €
Valge 802.945.03 49 €

STUBBARP jalg, kõrgus 10 cm, reguleeritav 2-pakk. 
Reguleeritavad jalad; kapp seisab ühtlaselt ka ebatasasel 
põrandal. Komplekti kuuluva ühendusplaadi abil saad kaks 
raami ühendada nii, et nende vahel on ainult üks jalg, mis 
näeb ilusam välja.
Valge-toonitud tamme efekt 202.935.68 5 €
Must-pruun 602.935.66 5 €
Valge 102.935.64 5 €

STALLARP jalg, kõrgus 10 cm, 2-pakk. 

Kroomitud 203.905.74 10 €

STALLARP jalg, kõrgus 10 cm, 1 tk.

Kroomitud 403.907.66 10 €

NANNARP jalg, kõrgus 10 cm, 2-pakk.

Must 102.935.97 10 €
Valge 202.935.92 10 €
Alumiinium 502.935.95 10 €

BESTÅ tugijalg, kõrgus 10 cm, kohandatav, 1tk. Tugijalg 
kinnitatakse BESTÅ raami/telerialuse alla, et tagada BESTÅ 
mööblile stabiilsus nii, et tugijalga eest näha poleks.
Hall 502.936.04 5 €

BESTÅ jalad tõstavad sinu BESTÅ mööbli põrandast kõrgemale, et su tuba oleks kaunis ja põrandat oleks hõlbus puhastada.
60 cm laiuste raamide jaoks on vaja 2 jalga (SULARP) või 4 jalga (STUBBARP, NANNARP, STALLARP).
120 cm laiuste raamide ja telerialuste jaoks on vaja 2 jalga (SULARP) või 4 jalga (STUBBARP, NANNARP, STALLARP) ja ühte BESTÅ tugijalga.
180 cm laiuste raamide ja telerialuste jaoks on vaja 2 jalga (SULARP) või 4 jalga (STUBBARP, NANNARP, STALLARP) ja 2 BESTÅ tugijalga.

Kinnitusdetailid on pakendis. Telerialuse seina kül-
ge riputamiseks järgi lihtsalt paigaldusjuhendit.

Seina kinnitusseadmed ei kuulu komplekti, kuna 
erinevad seinamaterjalid vajavad erinevat tüüpi 
kinnitusseadmeid. Kasuta oma kodu jaoks sobivaid 
kinnitusvahendeid.

Sobivate kinnitussüsteemide kohta küsi nõu kohali-
kult spetsialiseeritud edasimüüjalt.

Kuidas paigaldada telerialus seinale

NB! Kinnitusdetailid seina jaoks on 
komplektis olemas.
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BESTÅ uksed ja sahtli esiosad
Laius × kõrgus. Uksed ja sahtli esiosad hoiavad sinu asjad peidus ja tolmuvabad. 

LAPPVIKEN
LAPPVIKEN uks 60×64 cm. Tuleb kasutada BESTÅ hingede-
ga, 1 pakk. Müüakse eraldi. Võib kombineerida nuppude või 
käepidemetega.
Valge-toonitud tamme efekt 402.916.91 10 €
Must-pruun 802.916.70 10 €
Valge 502.916.76 7 €
Helehall 403.640.60 10 €

LAPPVIKEN uks/sahtli esiosa  60×38 cm. Võib kasutada 
uksena või sahtli esiosana. Kasuta BESTÅ hingedega, kui 
kasutad detaili uksena. Müüakse eraldi. Kasuta BESTÅ saht-
liraamiga 60×25×40 cm ja BESTÅ sahtliliuguriga, kui kasutad 
detaili sahtli esiosana. Müüakse eraldi. Võib kombineerida 
nuppude või käepidemetega.
Valge-toonitud tamme efekt 902.916.84 7 €
Must-pruun 402.916.67 7 €
Valge 002.916.74 5 €
Helehall 103.640.66 7 €

LAPPVIKEN sahtli esiosa 60×26 cm. Kasuta BESTÅ sahtliraa-
miga 60×15×40 cm ja BESTÅ sahtliliuguriga. Võib komplek-
teerida nuppude või käepidemetega.
Valge-toonitud tamme efekt 302.916.96 5 €
Must-pruun 402.916.72 5 €
Valge 102.916.78 4 €
Helehall 503.640.69 5 €

NOTVIKEN
NOTVIKEN uks 60×64 cm. Tuleb kombineerida BESTÅ hinge-
dega, 1 pakk. Müüakse eraldi. Võib kombineerida nuppude 
või käepidemetega.
Sinine 904.436.25 15 €
Hall-roheline 204.415.78 15 €

NOTVIKEN uks/sahtli esiosa 60×38 cm. Võib kasutada 
uksena või sahtli esiosana. Kasuta BESTÅ hingi, kui kasutad 
detaili uksena. Müüakse eraldi. 
Kasuta BESTÅ sahtliraami 60×25×40 cm ja BESTÅ sahtliliugu-
rit, kui kasutad detaili sahtli esiosana. Müüakse eraldi. Võib 
kombineerida nuppude või käepidemetega.
Sinine 904.436.25 15 €
Hall-roheline 204.415.78 15 €

NOTVIKEN sahtli esiosa 60×26 cm. Komplekteeritakse 
BESTÅ sahtliraamiga 60×15×40 cm ja BESTÅ sahtliliuguriga. 
Võib kombineerida nuppude või käepidemetega.
Sinine 504.436.27 9 €
Hall-roheline 604.415.81 9 €

HANVIKEN
HANVIKEN uks 60×64 cm. Tuleb kombineerida BESTÅ 
hingedega, 1 pakk. Müüakse eraldi. Võib kombineerida 
nuppude või käepidemetega.
Must-pruun 502.947.93 15 €
Valge 602.918.45 15 €

HANVIKEN uks/sahtli esiosa 60×38 cm. Võib kasutada 
uksena või sahtli esiosana. Kui kasutad uksena, kasuta 
BESTÅ hingi. Müüakse eraldi. Kui kasutad sahtli esiosana, 
kasuta BESTÅ sahtliraami 60×25×40 cm ja BESTÅ sahtliliu-
guriga. Müüakse eraldi. Võib kombineerida nuppude või 
käepidemetega.
Must-pruun 002.947.95 10 €
Valge 002.918.48 10 €

HANVIKEN sahtli esiosa 60×26 cm. Kasuta BESTÅ sahtliraa-
mi 60×15×40 cm ja BESTÅ sahtliliugurit. Võib kombineerida 
nuppude või käepidemetega.
Must-pruun 602.947.97 8 €
Valge 402.918.51 8 €

TIMMERVIKEN
TIMMERVIKEN uks 60×64 cm. Tuleb kasutada BESTÅ hinge-
dega, 1 pakk. Müüakse eraldi. Võib kombineerida nuppude 
või käepidemetega.
Must 304.415.54 20 €

TIMMERVIKEN uks/sahtli esiosa 60×38 cm. Võib kasutada 
uksena või sahtli esiosana. Vali BESTÅ hingedega, kui 
kasutad seda uksena. Müüakse eraldi. Vali BESTÅ sahtliraam 
60×25×40 cm ja BESTÅ sahtliliugur, kui kasutad seda sahtli 
esiosana. Müüakse eraldi. Võib kombineerida nuppude või 
käepidemetega.
Must 804.415.56 15 €

TIMMERVIKEN sahtli esiosa 60×26 cm. Kasuta BESTÅ 
sahtliraamiga 60×15×40 cm ja BESTÅ sahtliliuguriga. Võib 
kombineerida nuppude või käepidemetega.
Must 604.415.62 10 €

SELSVIKEN
SELSVIKEN uks 60×64 cm. Tuleb kombineerida BESTÅ hinge-
dega, 1 pakk. Müüakse eraldi. Võib kombineerida nuppude 
või käepidemetega.
Kõrgläikega must 002.916.26 20 €
Kõrgläikega helehall-roheline 303.640.51 20 €
Kõrgläikega valge 802.916. 32 12 €
Kõrgläikega beež 602.981.11 20 €
Mustriga kõrgläikega pruun 702.963.43 20 €

SELSVIKEN uks/sahtli esiosa 60×38 cm. Võib kasutada 
uksena või sahtli esiosana. Kasuta BESTÅ hingedega, kui 
kasutad detaili uksena. Müüakse eraldi. Kasuta BESTÅ saht-
liraamiga 60×25×40 cm ja BESTÅ sahtliliuguriga, kui kasutad 
detaili sahtli esiosana. Müüakse eraldi. Võib kombineerida 
nuppude või käepidemetega.
Kõrgläikega must 502.916.24 12 €
Kõrgläikega helehall-roheline 703.640.54 12 €
Kõrgläikega valge 202.916.30 10 €
Mustriga kõrgläikega pruun 802.963.47 12 €

SELSVIKEN sahtli esiosa 60×26 cm. Tuleb komplekteerida 
BESTÅ hingedega, 1 pakk. Müüakse eraldi. Võib komplektee-
rida nuppude või käepidemetega.
Kõrgläikega must 402.916.29 10 €
Kõrgläikega helehall-roheline 003.640.57 5,99 €
Kõrgläikega valge 102.916.35 10 €
Kõrgläikega beež 702.981.20 10 €
Mustriga kõrgläikega pruun 002.963.51 10 €
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RIKSVIKEN
RIKSVIKEN uks 60×64 cm. Tuleb kombineerida BESTÅ hinge-
dega, 1 pakk. Müüakse eraldi. Võib kombineerida nuppude 
või käepidemetega.
Hele pronks 704.415.66 35 €

VASSVIKEN
VASSVIKEN uks 60×64 cm. Tekstuuritud pind loob efekti 
kuusnurkse mustriga. Tuleb kombineerida BESTÅ hingede-
ga, 1 pakk. Müüakse eraldi. Võib kombineerida nuppude 
või käepidemetega.
Valge 004.142.55 24 €

VASSVIKEN uks/sahtli esiosa 60×38 cm. Tekstuuritud pind 
loob efekti kuusnurkse mustriga. Võib kasutada uksena või 
sahtli esiosana. Kui kasutad uksena, kasuta BESTÅ hingi. 
Müüakse eraldi. Kui kasutad sahtli esiosana, kasuta BESTÅ 
sahtliraami 60×25×40 cm ja BESTÅ sahtliliugurit. Müüakse 
eraldi. Võib kombineerida nuppude või käepidemetega.
Valge 804.142.56 17 €

VASSVIKEN sahtli esiosa 60×26 cm. Tekstuuritud pind 
loob efekti kuusnurkse mustriga. Kasuta BESTÅ sahtliraa-
miga 60×25×40 cm ja BESTÅ sahtliliuguriga. Võib kombi-
neerida nuppude või käepidemetega.
Valge 604.142.57 12 €

LAXVIKEN
LAXVIKEN uks 60×64 cm. Tekstuuritud pind loob efekti 
varjude ja valguse mustritega. Tuleb kombineerida BESTÅ 
hingedega, 1 pakk. Müüakse eraldi.

Valge 902.916.98 30 €

KALLVIKEN
KALLVIKEN uks 60×64 cm. Kergelt tekstuuritud pind loob 
betooni efekti. Tuleb kombineerida BESTÅ hingedega, 
1 pakk. Müüakse eraldi. Võib kombineerida nuppude või 
käepidemetega.
Tumehall 103.645.23 30 €

KALLVIKEN uks/sahtli esiosa 60×38 cm.  
Kergelt krobeline pind loob betooni efekti. Võib kasutada 
nii uksena kui ka sahtli esiosana. Kui kasutad uksena, vali 
BESTÅ hinged. Müüakse eraldi. Kui kasutad SEDA sahtli 
esiosana, vali BESTÅ sahtliraam 60×25×40 cm ja BESTÅ 
sahtliliugur. Müüakse eraldi. Võib kombineerida nuppude 
või käepidemetega.
Tumehall 504.259.87 20 €

KALLVIKEN sahtli esiosa 60×26 cm. Kergelt tekstuuritud 
pind loob betooni efekti. Kombineeri BESTÅ sahtliraamiga 
60×15×40 cm ja BESTÅ sahtliliuguriga. Müüakse eraldi. Võib 
kombineerida nuppude või käepidemetega.
Tumehall 304.259.88 15 €

STOCKVIKEN 
STOCKVIKEN uks 60×64 cm. BESTÅ pehmelt sulguva ukse 
hinge müüakse eraldi. 
Antratsiit 104.415.69 35 €

GLASSVIK
GLASSVIK klaasuks 60×64 cm. Kaugjuhtimispult töötab 
läbi klaasi, seega saad oma elektroonilisi seadmeid juhtida 
suletud uksega. Komplekteeri BESTÅ hingedega, 1 pakk. 
Müüakse eraldi. Käepidemed on komplektis.
Handles included.
Valge/läbipaistev klaas 502.916.62 25 €
Valge/mattklaas 802.916.65 25 €
Must/läbipaistev klaas 302.916.58 25 €
Must/suitsutatud klaas 902.916.60 25 €
Helehall-roheline/läbipaistev klaas 803.639.97 25 €

 

GLASSVIK klaasuks 60×38 cm. Kaugjuhtimispult töötab 
läbi klaasi, seega saad oma elektroonilisi seadmeid juhtida 
suletud uksega. Komplekteeri BESTÅ hingedega, 1 pakk. 
Müüakse eraldi. Käepidemed on komplektis.
Valge/läbipaistev klaas 202.916.54 20  €
Valge/mattklaas 702.916.56 20  €
Must/läbipaistev klaas 002.916.50 20  €
Must/suitsutatud klaas 602.916.52 20  €
Helehall-roheline/läbipaistev klaas 203.639.95 20  €

SINDVIK
SINDVIK klaasuks 60×64 cm. Kaugjuhtimispult töötab 
läbi klaasi, seega saad oma elektroonilisi seadmeid juhtida 
suletud uksega. Komplekteeri BESTÅ hingedega, 1 pakk. 
Müüakse eraldi. Käepidemed on komplektis. Võib kombi-
neerida nuppude või käepidemetega.
Valge toonitud tamme efekt 102.963.17 20  €
Must-pruun 002.963.13 20  €
Valge 902.918.58 20  €
Helehall 103.639.91 20  €

SINDVIK klaasuks 60×38 cm. Kaugjuhtimispult töötab 
läbi klaasi, seega saad oma elektroonilisi seadmeid juhtida 
suletud uksega. Komplekteeri BESTÅ hingedega, 1 pakk. 
Müüakse eraldi. Käepidemed on komplektis. Võib kombi-
neerida nuppude või käepidemetega.
Valge toonitud tamme efekt 502.963.15 15 €
Must-pruun 402.963.11 15 €
Valge 802.918.54 15 €
Helehall 503.639.89 15 €

BESTÅ uksed ja sahtli esiosad
Laius × kõrgus. Uksed ja sahtli esiosad hoiavad sinu asjad peidus ja tolmuvabad.
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BESTÅ aksessuaarid

BESTÅ riputussiin 60 cm. BESTÅ raamide seinale kin-
nitamiseks on vaja riputussiini. Riputussiin töötab tugevdu-
sena ning teeb BESTÅ raami seinale kinnitamise lihtsaks ja 
ohutuks. Siin tuleb kinnitada sõrestikseina külge, milles on 
palju auke, mis tähendab, et saad oma BESTÅ raami kindlalt 
sobivale kohale seinal kinnitada. Kaasasoleva konnektor abil 
on lihtne riputada mitu raami üksteise kõrvale ja joondada 
need täpselt samale kõrgusele. 60 cm laiuste raamide jaoks 
on vaja 1 BESTÅ riputussiini. 120 cm laiuste raamide jaoks on 
vaja 2 BESTÅ riputussiini. 

NB! Riputussiini ei saa kasutada BESTÅ telerialustega. 
Veendu, et raami ülaosa ja lae vahel oleks vähemalt 5 cm. 
See on vajalik, et saaks raami riputussiinile kinnitada.

Alumiinium 302.848.46 5 €

BESTÅ ülemine paneel 60×40 cm, karastatud klaas. 
Klaaspaneel kaitseb riiuli ülaosa ja annab sellele teistsuguse 
ilme. Komplektis ohutusdetailid.
Must 202.707.22 10 €
Valge 802.707.24 10 €

BESTÅ ülemine paneel 120×40 cm, karastatud klaas. 
Klaaspaneel kaitseb riiuli ülaosa ja annab sellele teistsuguse 
ilme. Komplektis ohutusdetailid.
Must 501.965.37 20 €
Valge 301.965.38 20 €

BESTÅ ülemine paneel 180×40 cm, karastatud klaas. 
Klaaspaneel kaitseb riiuli ülaosa ja annab sellele teistsuguse 
ilme. Komplektis ohutusdetailid.
Must 901.965.35 30 €
Valge 201.965.29 30 €

BESTÅ telerialuse ülemine paneel 120×40 cm, 
karastatud klaas. Klaaspaneel kaitseb riiuli ülaosa ja annab 
sellele teistsuguse ilme. Komplektis ohutusdetailid.

Must klaas 802.953.00 20 €
Valge klaas 402.953.02 20 €

BESTÅ telerialuse ülemine paneel 180×40 cm, 
karastatud klaas. Klaaspaneel kaitseb riiuli ülaosa ja annab 
sellele teistsuguse ilme. Komplektis ohutusdetailid.

Must klaas 002.953.04 30 €
Valge klaas 502.953.06 30 €

BESTÅ telerialuse ülemine paneel 120×42 cm, 
betooni efekt. BESTÅ helehall ülemine paneel on peene 
tekstuuriga ja betooniefektiga. See annab sinu kodule 
kaasaegse ja stiilse ilme ning kaitseb samal ajal BESTÅ 
kappi. 

Helehall 604.436.22 30 €

BESTÅ telerialuse ülemine paneel 180×42 cm, 
betooni efekt. BESTÅ helehall ülemine paneel on peene 
viimistlusega ja betooniefektiga. See annab sinu kodule 
kaasaegse ja stiilse ilme ning kaitseb samal ajal BESTÅ 
kappi.

Helehall 204.436.24 40 €

BESTÅ pehmelt sulguva ukse hing, 2-pakk. Hinged, 
millega saad õrnalt uksele vajutades selle avada ning uks 
sulgub aeglaselt, vaikselt ja pehmelt. Saad ukse avada 
komplektis oleva avaja abil või lisades oma BESTÅ uksele 
nupu või käepideme. Nuppe või käepidemeid müüakse 
eraldi.

802.612.58 5 €

 

UPPLEVA seinakinnitus, fikseeritud. VESA-ühilduv. 
Sobib enamikele lameekraaniga teleritele vahemikus 19–32” 
ja 37–55”.

37–55” 902.267.97 24,99 €

UPPLEVA telerikinnitus, pööratav. Sobib enamikule 
37–55” lameekraaniga teleritele. Sobib BESTÅ, MOSTORP ja 
RAMSÄTRA telerialustega.
37-55” 203.305.99 59 €

NUPUD JA KÄEPIDEMED
BAGGANÄS käepide, 143 mm. 2-pakk.

Must 803.384.13 4,79 €
Messingivärv 003.384.07 4,79 €
Roostevaba teras 703.384.18 4,79 €

 

BAGGANÄS käepide, 335 mm. 2-pakk.

Must 603.384.14 8,29 €
Messingivärv 203.384.11 8,29 €
Roostevaba teras 503.384.19 8,29 €

 

BAGGANÄS nupp, 13 mm. 2-pakk.

Must 303.384.15 2,79 €
Messingivärv 603.384.09 2,79 €
Roostevaba teras 303.384.20 2,79 €

BAGGANÄS nupp, 20 mm. 2-pakk.

Must 103.384.16 3,79 €
Messingivärv 803.384.08 3,79 €
Roostevaba teras 103.384.21 3,79 €

 

BAGGANÄS nupp, 21 mm. 2-pakk.

Must 903.384.17 3,79 €
Messingivärv 003.384.12 3,79 €
Roostevaba teras 903.384.22 3,79 €

ÖSTERNÄS käepide, 19 mm. 2-pakk.

Pargitud nahk 203.488.96 6,99 €

ÖSTERNÄS nahast käepide, 153 mm, 2-pakk.

Pargitud nahk 403.488.95 9,99 €

BERGHALLA käepide, 56 mm. 2-pakk.

Hall 603.228.56 2,99 €
Valge 803.228.55 2,99 €

BERGHALLA käepide, 235 mm, 2-pakk.

Hall 103.228.54 5,29 €
Valge 503.228.52 5,29 €
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BESTÅ sisustusmööbel

BESTÅ sahtli raam, 60×15×40 cm. Kasuta sahtli esiosaga 
(60×26 cm) BESTÅ süsteemist. Kasuta koos BESTÅ saht-
liliuguriga, mida müüakse eraldi. Sahtlit ei saa kasutada 
hingedega uste taga. Maksimaalne koormus 10 kg.

Valge-toonitud tamme efekt 503.515.14 8 €

Must-pruun 403.512.46 8 €

Valge 703.515.13 8 €

BESTÅ sahtli raam, 60×25×40 cm. Kasuta sahtli 
esiosaga (60×38 cm) BESTÅ süsteemist. Kasuta koos BESTÅ 
sahtliliuguriga, mida müüakse eraldi. Sahtlit ei saa kasutada 
hingedega uste taga. Maksimaalne koormus 10 kg.

Valge-toonitud tamme efekt 603.515.18 10 €

Must-pruun 003.512.48 10 €

Valge 803.515.17 10 €

BESTÅ sahtliliugur, pehmelt sulguv. Sahtliliuguriga sul-
gub sahtel aeglaselt, vaikselt ja pehmelt. Lisa sahtlile nupud 
või käepidemed.

2 tk 403.487.15 5 €

BESTÅ sahtliliugur, lükates avanev. Sahtliliuguritel on 
integreeritud vajutades avanevad hinged, mistõttu ei pea 
sa juurde ostma nuppe ega käepidemeid – lihtsalt vajuta 
kergelt uksele, et see avada.

2 tk 003.487.17 5 €

BESTÅ riiul, 56×16 cm. Maksimaalne koormus 13 kg. 
Sobib BESTÅ riiulikomplektidega, mille sügavus on 20 cm.

Valge-toonitud tamme efekt 202.955.48 4 €

Must-pruun 802.955.26 4 €

Valge 402.955.52 4 €

Klaas (maksimaalne koormus 5 kg) 002.955.30 4 €

BESTÅ riiul 56×36 cm. Maksimaalne koormus 20 kg. 
Sobib BESTÅ riiulikomplektidega, mille sügavus on 20 cm.

Valge-toonitud tamme efekt 002.955.49 5 €

Must-pruun 402.955.28 5 €

Valge 002.955.54 5 €

Klaas (maksimaalne koormus 10 kg) 602.955.32 5 €
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Integreeritud valgustus

Tavaline või ühendatud IKEA nutikas valgustus?
Hea valgustus muudab elu lihtsamaks ja aitab sul õiget mee-
leolu luua. Siinsed valikud on tehtud BESTÅ tootesarja jaoks. 
Nendega saad valgustada oma lemmikpilte ja -kollektsioone 
ning nautida hubast valgust. Lisaks muudab valgustus asjade 
leidmise lihtsamaks riiulitel või isegi kappide sees. TRÅDFRI 
LED-käituriga saad VAXMYRA, NORRFLY, URSHULT ja LINDSHULT 
valgustid muuta nutikaks ning need TRÅDFRI kaugjuhtimispul-
diga ühendada, et neid juhtmevabalt kontrollida. 

TRÅDFRI süsteemiga saad IKEA kodu nutirakendusest juhtida 
TRÅDFRI süsteemiga ühendatud valgusteid erinevatel viisidel. 
Lisaks saad reguleerida teisi TRÅDFRI valgusteid. Kõik meie 
valgustid on energiasäästlike LED-pirnidega, et su elektriarved 
oleks väiksemad. 

VAXMYRA LED kohtvalgusti 2 tk, Ø6.8 cm. VAXMYRA 
kohtvalgustid valgustavad sinu kapi sisemist. Tänu komplekti 
kuuluvale kleeplindile on seda lihtne klaasile või metallile 
paigaldada või integreerida puidust riiulitesse. Kasuta koos 
eraldi müüdava ANSLUTA LED-käituriga, IKEA mudel L1737. 
*Nendes valgustites on sisseehitatud A++ kuni A energia-
klassi LED-lambid. Lampe ei saa valgustis vahetada.

Alumiiniumi tooni* 304.218.86 12,99 €
Valge* 104.218.68 12,99 €

NORRFLY LED valgusriba. Alumiiniumitooni. NORRFLY 
valguskaablil on liikumisandur: tuli lülitub kapi avamisel 
ja sulgumisel ise automaatselt sisse ja välja. Kasuta koos 
TRÅDFRI LED-käituri ja FÖRNIMMA toitejuhtmega, mida 
müüakse eraldi. Juhi kaablit TRÅDFRI kaugjuhtimispuldi ja 
TRÅDFRI süsteemiga, mida müüakse eraldi. IKEA mudel L1613. 
Selles valgustis on sisseehitatud A++ kuni A energiaklassi 
LED-lambid. Lampe ei saa valgustis vahetada.

55 cm 403.322.53 14 €

URSHULT LED kapivalgustus. Loob sinu toas pehme ja 
hubase meeleoluvalguse. Kasuta koos TRÅDFRI LED-käituri ja 
FÖRNIMMA toitejuhtmega. Juhi valgustit TRÅDFRI kaugjuhti-
mispuldi ja TRÅDFRI süsteemiga, mida müüakse eraldi. IKEA 
mudel L1305 Urshult. Nendes valgustites on sisseehitatud 
A++ kuni A energiaklassi LED-lambid. Lampe ei saa valgustis 
vahetada.

Nikeldatud* 302.604.02 14,99 €

LINDSHULT LED kapivalgustus. Loob sinu toas pehme 
ja hubase meeleoluvalguse. Kasuta koos TRÅDFRI LED-käituri 
ja FÖRNIMMA toitejuhtmega. Juhi valgustit TRÅDFRI kaugjuh-
timispuldi ja TRÅDFRI süsteemiga, mida müüakse eraldi. IKEA 
mudel L1304 Lindshult. Nendes valgustites on sisseehitatud 
A++ kuni A energiaklassi LED-lambid. Lampe ei saa valgustis 
vahetada.
Nikeldatud 102.604.36 15,99 €

ANSLUTA LED käitur. Kasuta ANSLUTA LED-käiturit 
VAXMYRA LED kohtvalgustiga tavapäraseks sisse- ja väljalüli-
tamise funktsiooni jaoks. Kuni 19W.
19W 804.058.41 10 €

TRÅDFRI LED-käitur. Kasuta koos FÖRNIMMA toite-
juhtmega, mida müüakse eraldi. Saad kasutada TRÅDFRI 
kaugjuhtimispuldi ja TRÅDFRI süsteemiga.
Kuni 10W,
kuni 3 üksust. 503.561.87 15 €
Kuni 30W, 
kuni 9 üksust. 603.426.56 25 €

FÖRNIMMA toitejuhe. TRÅDFRI käituriga ühendamiseks – 
lülita lambid sisse ja välja ühe lüliti abil.
3.5 m 503.946.98 5 €

FÖRNIMMA vaheühendusjuhe. Saab kasutada otsese 
ühendusena TRÅDFRI LED-käiturite vahel, nt. seinakappide 
kahe sektsiooni vahel (ühe ühendusega vooluvõrku).
0.7 m 903.947.00 4 €
2 m 303.946.99 5 €



Lisatarvikud

BESTÅ karp 25×15×31 cm. Ideaalne kõige hoiusta-
miseks: alustades ajakirjade ja kaugjuhtimispultidega ja 
lõpetades DVD-de, mänguasjade ja hobitarvetega. Lihtne 
välja tõmmata ja tõsta, kuna karbil on väljalõigatud käepide-
med. Pehme vilt kaitseb sinu asju ja hoiab need ilusti omal 
kohal. Sobib BESTÅ riiulitesse ja BESTÅ sahtlitesse. Kaks 
kasti mahuvad ideaalselt BESTÅ riiulile või BESTÅ sahtlisse. 
Maksimaalne koormus 2,5 kg.

Hall 003.075.52 9,99 €

Kollane 503.098.41 9,99 €

BESTÅ karp 32×51×21 cm. Ideaalne kõige hoiustami-
seks: alustades ajakirjade ja kaugjuhtimispultidega ja lõpe-
tades DVD-de, mänguasjade ja hobitarvetega. Lihtne välja 
tõmmata ja tõsta, kuna karbil on väljalõigatud käepidemed. 
Pehme vilt kaitseb sinu asju ja hoiab need ilusti omal kohal, 
et need kasti liigutades ei libiseks. Sobib BESTÅ riiulitesse. 
Maksimaalne koormus 5 kg.

Hall 803.075.53 16,99 €

BESTÅ sahtli jagaja. Näed kõike ja leiad kõik kiiresti ja 
hõlpsalt, kuna sahtli jagajal on sahtli korrastamiseks erine-
vad sektsioonid. Pehme vilt kaitseb sinu asju ja hoiab neid 
kenasti paigal. Sobib BESTÅ sahtlitele.

Hall 403.075.50 7,99 €

BESTÅ sahtlipõhja matt. Pehme vilt kaitseb sinu asju ja 
hoiab neid kenasti paigal.

Hall 203.075.51 3,49 €

RAGGISAR, kolmeosaline komplekt. Saad korvi kõrguse 
ise otsustada, keerates servad kokku. Volditud serv teeb ka 
korvi väljatõmbamise mugavamaks.

Helehall 903.480.15 3,99 €

RAGGISAR korv. Tumehall. Saad hoiustusruumi tõhusalt 
kasutada, kui asetad erineva suurusega korvid üksteise 
peale.

20×30 cm 303.480.18 4,99 €

30×40 cm 103.480.19 7,99 €

TJENA hoiukarp kaanega 25×35×10 cm. Madal 
hoiukarp sobib ideaalselt kõigeks, alates paberitest ja 
kollektsioneeritavatest esemetest ning lõpetades rätikute 
ja lipsudega.

Valge 903.954.22 3,49 €

TJENA hoiukarp kaanega 18×25×15 cm. Seda karpi 
saab kasutada väiksemate asjade, näiteks kaablite, lindi või 
nööri hoiustamiseks.

Valge 103.954.21 2,49 €

Roheline, täppidega 304.340.54 2,49 €

TJENA hoiukarp kaanega, 25×35×20 cm. Karbi 
suurus sobib ideaalselt kõigeks, alates paberitest ja 
kollektsioneeritavatest esemetest ning lõpetades kingade 
ja riietega.

Valge 603.954.28 3,99 €

Must 303.954.77 3,99 €

Roheline, täppidega 604.340.57 3,99 €

TJENA ajakirjade hoidja 2-pakk, 10×25×30 cm.

Valge 103.954.16 3,99 €

Must 003.954.74 3,99 €

KUGGIS kaanega kast, valge, KUGGIS seeria karbid 
hõlbustavad korra loomist ning võimaldavad nii suured kui 
ka väikesed asjad silma alt ära peita, kuid hoiavad need 
sinu jaoks siiski käepärast. Saad erineva suurusega kastid 
üksteise peale asetada.

18×26×8 cm 202.802.07 3,49 €

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 16,99 €

KUGGIS eraldi riiul 8 sektsiooniga. Sektsioonid anna-
vad sulle hea ülevaate ja aitavad sul leida seda, mida vajad, 
kui seda vajad. Kui tahad hoiustada nii väiksemaid kui ka 
suuremaid esemeid ühes karbis, vali riiul KUGGIS karbiga.

53×36×6 cm 002.802.08 7,99 €

GNABBAS korv, 32x35x32 cm.

Must 604.002.98 8,99 €
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