
Dažas šeit redzamās preces var nebūt pieejamas veikalā – jautā veikala darbiniekiem vai ieskaties 
IKEA.lv. Vairāk par preci uzzināsi cenu zīmē vai tiešsaistē. Visas mēbeles pārdodam nesaliktā veidā.

Elegantas mēbeles ērtai dzīvei
BESTÅ mēbelēm ir elegants dizains, un tajās varēs uzglabāt visas 
vajadzīgās mantas. Dzīvojamās istabas iekārtojums var būt reizē 
praktisks un skaists. BESTÅ pietiks vietas visam – gan televizoram un 
spēļu konsolei, gan audio sistēmai, gan grāmatām. Var izveidot zemu, 
augstu vai pie sienas stiprināmu konstrukciju. Ja vēlies paslēpt mantas, 
izvēlies necaurspīdīgas durvis, bet, ja tu labprāt vienmēr redzētu savas 
skaistākās lietas, piemērotākās būs stikla durvis. BESTÅ mēbeles ir 
dažādās krāsās un ar dažādu apdari, lai ikviens varētu atrast kaut ko 
sev.

Dari pats vai uztici darāmo mums
Tu vari šīs mēbeles vari salikt pats, bet mēs varam to izdarīt tavā 
vietā. Mēs palīdzēsim pārvērst iecerēto BESTÅ kombināciju realitātē. 
Sniedzam visdažādākos pakalpojumus – atradīsim vajadzīgās preces, 
piegādāsim tās un samontēsim. Piedāvājam arī finanšu un citus 
pakalpojumus. Uzzini vairāk IKEA.lv. 

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

NODERĪGA 
INFORMĀCIJA
Ar rūdītā stikla mēbelēm ir 
jāapietas uzmanīgi. Stikls ir trausls 
materiāls – ja tam ir skrāpējumi 
vai bojātas malas, virsma var 
saplaisāt vai pat saplīst. Taču 
rūdītais stikls plīst smalkos 
gabaliņos, nevis asās lauskās. 
Jāizvairās no triecieniem pa 
sānu malām, jo malās stikls ir 
vistrauslākais.

DROŠĪBA
Šī mēbele ir jāpiestiprina pie 
sienas ar komplektā iekļautajiem 
stiprinājumiem.
Skrūves un dībeļi jāizvēlas 
atkarībā no sienas materiāla – 
izmanto sava mājokļa sienai 
piemērotākos (neietilpst 
komplektā).
Izmēri televizora platumu un 
dziļumu. Mēbeles izmēriem 
jābūt lielākiem nekā televizora 
izmēriem. 

BESTÅ
Dzīvojamās istabas mēbeles mantu glabāšanai 
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BESTÅ mēbeles mantu glabāšanai var pielāgot visdažādākajām 
vajadzībām. Izvēlies nepieciešamo un izkārto tā, kā vajag tieši 
tavās mājās.

Veikalā vai tīmekļa vietnē IKEA.lv var izvēlēties kādu no 
gatavajiem BESTÅ piedāvājumiem, bet, ja neviens nešķiet īsti 
piemērots, var izveidot kaut ko pavisam jaunu, ņemot talkā 
BESTÅ plānotāju.

BESTÅ plānotājs būs lielisks palīgs, lai pārveidotu kādu no 
gatavajām BESTÅ kombinācijām vai radītu savējo!

Plānotājā var kombinēt dažādus rāmjus, durvis, plauktus, 
rokturus un krāsas un atrast risinājumu, kas vislabāk der 
konkrētajai telpai un vajadzībām.

Kad būsi pabeidzis veidot savu BESTÅ, plānotājs aprēķinās 
cenu. Preču sarakstu var saglabāt datorā vai izdrukāt un ņemt 
līdzi uz IKEA veikalu.

BESTÅ plānotāju var lietot IKEA veikalā pie datoriem, kas 
atrodas BESTÅ nodaļā, vai arī dzīvojamās istabas preču sadaļā 
tīmekļa vietnē IKEA.lv.

Izveido savu BESTÅ
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Izvēlies durvis un atvilktņu priekšas. Plašāks BESTÅ durvju un 
atvilktņu klāsts ir redzams BESTÅ plānotājā tīmekļa vietnē IKEA.
lv. Visas mēbeles mantu glabāšanai, kas ir augstākas par 64 cm, 
ir jāpiestiprina pie sienas.

DURVIS UN ATVILKTNES

ATVILKTŅU PRIEKŠAS

Atvilktņu priekšas 
60×38 cm 

DURVIS 

Durvis: 60×38 cm Durvis: 60×64 cm Atvilktņu priekšas 
60×26 cm (rokturus var iegādāties atsevišķi)
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KOMBINĀCIJAS

Kopējais izmērs: 180×40×48 cm
Šī kombinācija: 187 € (391.889.11)

BESTÅ TV galdiņš, 180×40×38 cm, balts 602.945.04 1 gab.
BESTÅ plaukts, 56×36 cm, balts 002.955.54 1 gab.
BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×15×40 cm, balts 703.515.13 1 gab.
BESTÅ atv. sliedes, durv. atver. piesp., 2 gab. 003.487.17 1 gab.
SELSVIKEN atvilktnes priekša, 60×26 cm, spīd. balta 102.916.35 1 gab.
GLASSVIK stikla durvis 60×38 cm, baltas/mat. stikls 702.916.56 2 gab.
NANNARP kāja, balta, 2 gab. 202.935.92 2 gab.
BESTÅ balsts, 10, pelēks 502.936.04 2 gab.
BESTÅ eņģes ar amortizatoru, 2 gab. 802.612.58 2 gab.
BESTÅ stikla plaukts, 56×36 cm, stikls 602.955.32 2 gab. 

Kopējais izmērs: 120×40×74 cm
Šī kombinācija: 128 € (390.683.29)

BESTÅ TV galdiņš, 120×40×64 cm, melni brūns 402.998.85 1 gab.
BESTÅ plaukts, 56×36 cm, melni brūns 402.955.28 4 gab.
BESTÅ eņģes ar amortizatoru, 2 gab. 802.612.58 2 gab.
LAPPVIKEN durvis/atvilktņu priekšas 60×38 cm, melni brūnas 402.916.67 2 gab.
STUBBARP kāja, melni brūna, 2 gab. 602.935.66 2 gab.
BESTÅ balsts 10 cm, pelēks 502.936.04 1 gab.

Kopējais izmērs: 120×40×42 cm 
Šī kombinācija: 108 € (791.882.97)

BESTÅ TV galdiņš, 120×40×38 cm, balts 802.945.03 1 gab.
BESTÅ plaukts, 56×36 cm, balts 002.955.54 2 gab.
BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×15×40 cm, balts 703.515.13 2 gab.
BESTÅ atv. sliedes ar amortizatoru, 2 gab. 403.487.15 2 gab.
LAPPVIKEN atvilktnes priekša 60×26 cm, balta 102.916.78 2 gab.
STUBBARP kāja, balta 2 gab. 102.935.64 2 gab.
BESTÅ balsts, 10, pelēks 502.936.04 1 gab.

Kopējais izmērs: 180×40×38 cm
Šī kombinācija: 132 € (391.983.64)

BESTÅ TV galdiņš 180×40×38 cm, balts 602.945.04 1 gab.
BESTÅ plaukts 56×36 cm, balts 002.955.54 3 gab.
BESTÅ atvilktnes rāmis 60×15×40 cm, balts 703.515.13 2 gab.
BESTÅ atv. sliedes, durv. atver. piesp., 2 gab. 003.487.17 2 gab.
LAPPVIKEN durvis/atvilktņu priekšas 60×38 cm, gaiši pelēkas 103.640.66 1 gab.
LAPPVIKEN atvilktņu priekšas 60×26 cm, gaiši pelēkas 503.640.69 2 gab.
BESTÅ eņģes ar amortizatoru, 2 gab. 802.612.58 1 gab.
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KOMBINĀCIJAS

Kopējais izmērs: 300×20/40×211 cm
Šī kombinācija: 381 € (692.021.52)

BESTÅ TV galdiņš, 180×40×38 cm, balts 602.945.04 1 gab.
BESTÅ rāmis, 60×20×38 cm, balts 002.459.17 3 gab.
BESTÅ rāmis, 60×20×64 cm, balts 602.459.19 2 gab.
BESTÅ rāmis, 60×40×64 cm, balts 302.458.50 1 gab.
BESTÅ plaukts, 56×36 cm, balts 002.955.54 5 gab.
BESTÅ stikla plaukts, 56×16 cm, glass 002.955.30 2 gab.
BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×15×40 cm, balts 703.515.13 3 gab.

BESTÅ atvilktņu sliedes ar amortizatoru, 2 gab. 403.487.15 3 gab.
BESTÅ eņģes ar amortizatoru, 2 gab. 802.612.58 6 gab.
LAPPVIKEN atvilktņu priekšas, 60×26 cm, gaiši pelēkas 503.640.69 3 gab.
SINDVIK stikla durvis, 60×64 cm, gaiši pelēkas 103.639.91 2 gab.
LAPPVIKEN durvis/atvilktņu priekšas, 60×38 cm, gaiši pelēkas 103.640.66 3 gab.
LAPPVIKEN durvis, 60×64 cm, gaiši pelēks 403.640.60 1 gab.
BESTÅ montāžas sliede: 60 cm, sudraba krāsā 302.848.46 5 gab.

Kopējais izmērs: 240×20/40×204 cm
Šī kombinācija: 333 € (591.916.39)

BESTÅ TV galdiņš, 120×40×38 cm, balts 802.945.03 1 gab.
BESTÅ rāmis, 120×40×38 cm, balts 602.458.44 1 gab.
BESTÅ rāmis, 60×20×38 cm, balts 002.459.17 5 gab.
BESTÅ plaukts, 56×36 cm, balts 002.955.54 2 gab.
BESTÅ plaukts, 56×16 cm, balts 402.955.52 5 gab.
BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×15×40 cm, balts 703.515.13 2 gab.
BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×25×40 cm, balts 803.515.17 2 gab.
BESTÅ atvilktņu sliedes ar amortizatoru, 2 gab. 403.487.15 4 gab.
LAPPVIKEN atvilktņu priekšas, 60×26 cm, baltas 102.916.78 2 gab.
LAPPVIKEN durvis/atvilktņu priekšas, 60×38 cm, baltas 002.916.74 2 gab.
LAPPVIKEN durvis/atvilktņu priekšas, 60×38 cm, rozā 902.948.71 5 gab.
BESTÅ eņģes ar amortizatoru, 2 gab. 802.612.58 5 gab.
BESTÅ montāžas sliede: 60 cm, sudraba krāsā 302.848.46 5 gab. 
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KOMBINĀCIJAS

Kopējais izmērs: 120×40×128 cm 
Šī kombinācija: 224 € (691.957.26)

LAPPVIKEN durvis/atvilktņu priekšas, 60×38 cm, baltas 002.916.74 2 gab. 
BESTÅ plaukts, 56×36 cm, balts 002.955.54 2 gab. 
BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×15×40 cm, balts 703.515.13 2 gab. 
LAPPVIKEN atvilktņu priekšas, 60×26 cm, baltas 102.916.78 2 gab. 
BESTÅ rāmis, 60×40×128 cm, balts 402.458.40 2 gab. 
BESTÅ atv. sliedes, durv. atver. piesp., 2 gab. 003.487.17 4 gab. 
BESTÅ stikla plaukts, 56×36 cm, stikls 602.955.32 2 gab. 
BESTÅ eņģes ar amortizatoru, 2 gab. 802.612.58 2 gab. 
SINDVIK stikla durvis, 60×64 cm, baltas 902.918.58 2 gab. 
BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×25×40 cm, balts 803.515.17 2 gab. 

Kopējais izmērs: 180×40×48 cm
Šī kombinācija: 166 € (691.968.63)

BESTÅ rāmis, 120×40×38 cm, melni brūns 702.459.52 1 gab.
BESTÅ rāmis, 60×40×38 cm, melni brūns 602.459.62 1 gab.
BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×25×40 cm, melni brūns 003.512.48 3 gab.
BESTÅ atv. sliedes, durv. atver. piesp., 2 gab. 003.487.17 3 gab.
LAPPVIKEN durvis/atvilktņu priekša, 60×38 cm, melni brūnas 402.916.67 3 gab.
STUBBARP kāja, melni brūna, 2 gab. 602.935.66 4 gab.
BESTÅ augšējais panelis, 180×40 cm, melns stikls 901.965.35 1 gab.

Kopējais izmērs: 120×40×192 cm
Šī kombinācija: 310 € (591.959.15)

BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×15×40 cm, melni brūns 403.512.46 2 gab. 
BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×25×40 cm, melni brūns 003.512.48 2 gab. 
BESTÅ atvilktņu sliedes, 2 gab. 003.487.17 4 gab. 
BESTÅ rāmis, 60×40×192 cm, melni brūns 902.459.46 2 gab. 
BESTÅ stikla plaukts, 56×36cm, stikls 602.955.32 4 gab. 
BESTÅ plaukts, 56×36, melni brūns 402.955.28 4 gab.
BESTÅ eņģes ar amortizatoru, 2 gab. 802.612.58 4 gab.
LAPPVIKEN durvis/atvilktņu priekšas, 60×38 cm, melni brūnas 402.916.67 2 gab. 
LAPPVIKEN atvilktņu priekšas, 60×26 cm, melni brūnas 402.916.72 2 gab. 
SINDVIK stikla durvis, 60×64 cm, melni brūnas 002.963.13 4 gab. 
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BESTÅ RĀMJI 

BESTÅ rāmis, 60×40×192 cm. Drošības apsvērumu dēļ šo 
mēbeli nedrīkst karināt pie sienas. Var papildināt ar BESTÅ 
kājām (4 gab.) un ar BESTÅ mantu organizatoriem (pārdod 
atsevišķi). Rāmja maksimālā slodze ir 20 kg vienai virsmai.

Balts 002.458.42 45 €
Balti beicēta ozolkoka imitācija 002.473.70 45 €
Melni brūns 902.459.46 45 €

BESTÅ rāmis, 60×40×128 cm. Drošības apsvērumu dēļ šo 
mēbeli nedrīkst karināt pie sienas. Var papildināt ar BESTÅ 
kājām (4 gab.) un ar BESTÅ mantu organizatoriem (pārdod 
atsevišķi). Rāmja maksimālā slodze ir 20 kg vienai virsmai.

Balti beicēta ozolkoka imitācija 602.473.67 40 €
Melni brūns 402.459.44 40 €
Balts 402.458.40 40 €

BESTÅ rāmis, 60×40×64 cm. Rāmi var likt uz grīdas 
vai piestiprināt pie sienas, lai istabā būtu vairāk brīvas 
vietas. Var papildināt ar BESTÅ montāžas sliedi, ar ko 
rāmi var piestiprināt pie sienas. Šim rāmim nepieciešama 
1 montāžas sliede (pārdod atsevišķi). Var papildināt ar 
BESTÅ kājām (4 gab.) un BESTÅ iekšējām detaļām, ko var 
iegādāties atsevišķi. Liekot uz grīdas, rāmja maksimālā 
slodze ir 20 kg vienai virsmai. Liekot pie sienas, rāmja 
maksimālā slodze ir atkarīga no sienas materiāla. 

Balts 302.458.50 20 €
Balti beicēta ozolkoka imitācija 102.473.79 20 €
Melni brūns 202.459.64 20 €

BESTÅ rāmis, 120×40×64 cm. Rāmi var likt uz grīdas vai 
piestiprināt pie sienas. Stiprinot pie sienas, papildina 
ar BESTÅ montāžas sliedi. Šim rāmim nepieciešamas 2 
montāžas sliedes, ko pārdod atsevišķi. Var papildināt 
ar BESTÅ kājām, ko var iegādāties atsevišķi. Šim rāmim 
vajadzīgas 4 kājas un 1 BESTÅ balsts. Var papildināt ar 
iekšējām detaļām, ko pārdod atsevišķi. Liekot uz grīdas, 
rāmja maksimālā slodze ir 20 kg vienai virsmai. Liekot 
pie sienas, rāmja maksimālā slodze ir atkarīga no sienas 
materiāla.

Balts 102.458.46 40 €
Balti beicēta ozolkoka imitācija 902.473.75 40 €
Melni brūns 502.459.53 40 €

BESTÅ rāmis, 60×40×38 cm. Rāmi var likt uz grīdas 
vai piestiprināt pie sienas ar BESTÅ montāžas sliedi, 
lai uz grīdas paliktu vairāk brīvas vietas. Šim rāmim 
nepieciešama 1 montāžas sliede (pārdod atsevišķi). Var 
papildināt ar BESTÅ kājām (4 gab.) un ar BESTÅ mantu 
organizatoriem (pārdod atsevišķi). Ja rāmi liek uz grīdas, 
maksimālā slodze ir 20 kg vienai virsmai, bet, ja to karina 
pie sienas, maksimālā slodze atkarīga no sienas materiāla.

Balts 702.458.48 20 €
Balti beicēta ozolkoka imitācija 502.473.77 20 €
Melni brūns 602.459.62 20 €

BESTÅ rāmis, 120×40×38 cm. Rāmi var likt uz grīdas 
vai piestiprināt pie sienas ar BESTÅ montāžas sliedi. 
Šim rāmim nepieciešamas 2 montāžas sliedes (pārdod 
atsevišķi). Var papildināt ar BESTÅ kājām (pārdod 
atsevišķi). Šim rāmim nepieciešamas 4 kājas un viens 
BESTÅ balsts. Var papildināt ar mantu organizatoriem 
(pārdod atsevišķi). Ja rāmi liek uz grīdas, maksimālā 
slodze ir 20 kg vienai virsmai, bet, ja to karina pie sienas, 
maksimālā slodze atkarīga no sienas materiāla. 

Balts 602.458.44 30 €
Balti beicēta ozolkoka imitācija 402.473.73 30 €
Melni brūns 702.459.52 30 €

BESTÅ rāmis, 60×20×38 cm. Rāmi var likt uz grīdas 
vai piestiprināt pie sienas ar BESTÅ montāžas sliedi, 
lai uz grīdas paliktu vairāk brīvas vietas. Šim rāmim 
nepieciešama 1 montāžas sliede (pārdod atsevišķi). Var 
papildināt ar BESTÅ kājām (4 gab.) un ar BESTÅ mantu 
organizatoriem (pārdod atsevišķi). Liekot uz grīdas, rāmja 
maksimālā slodze ir 20 kg vienai virsmai. Liekot pie sienas, 
rāmja maksimālā slodze ir atkarīga no sienas materiāla. 

Balti beicēta ozolkoka imitācija 802.474.08 15 €
Melni brūns 602.459.57 15 €
Balts 002.459.17 15 €

BESTÅ rāmis, 60×20×64 cm. Rāmi var likt uz grīdas 
vai piestiprināt pie sienas ar BESTÅ montāžas sliedi, 
lai uz grīdas paliktu vairāk brīvas vietas. Šim rāmim 
nepieciešama 1 montāžas sliede (pārdod atsevišķi). Var 
papildināt ar BESTÅ kājām (4 gab.) un ar BESTÅ mantu 
organizatoriem (pārdod atsevišķi). Ja rāmi liek uz grīdas, 
maksimālā slodze ir 20 kg vienai virsmai, bet, ja to karina 
pie sienas, maksimālā slodze atkarīga no sienas materiāla. 

Balti beicēta ozolkoka imitācija 802.474.13 17 €
Melni brūns 202.459.59 17 €
Balts 602.459.19 17 €

Izmēri: platums × dziļums × augstums. BESTÅ rāmjus piestiprina pie sienas ar montāžas sliedi. Uz grīdas liekamas mēbeles jāpiestiprina ar komplektā iekļautajiem sienas 
stiprinājumiem. Sienas stiprinājumi jāizvēlas atkarībā no sienas materiāla. Izmanto sava mājokļa sienai piemērotas skrūves un dībeļus (var iegādāties atsevišķi).
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BESTÅ TV GALDIŅI
Izmēri: platums × dziļums × augstums. Uz grīdas liekamas mēbeles jāpiestiprina ar komplektā iekļautajiem sienas stiprinājumiem. Sienas stiprinājumi jāizvēlas atkarībā no sienas 
materiāla. Izmanto sava mājokļa sienai piemērotas skrūves un dībeļus (var iegādāties atsevišķi).

BESTÅ TV galdiņš, 180×40×64 cm. Drošībai šo plauktu 
nedrīkst karināt pie sienas. Var papildināt ar iekšējām 
detaļām, ko pārdod atsevišķi. Šim TV galdiņam ir 
nepieciešamas 4 kājas un 2 BESTÅ balsti. Šī TV galdiņa 
maksimālā slodze ir 50 kg. Maksimālais televizora ekrāna 
izmērs: 70".

Balti beicēta ozolkoka imitācija 702.998.84 79 €
Melni brūns 802.998.74 79 €
Balts 702.998.79 79 €

BESTÅ TV galdiņš, 180×40×38 cm. TV galdiņu var likt uz 
grīdas vai piekārt pie sienas, atbrīvojot vietu uz grīdas. 
Iekļauti stiprinājumi piekāršanai pie sienas. Var papildināt 
ar iekšējām detaļām, ko pārdod atsevišķi. Šim TV galdiņam 
ir nepieciešamas 4 kājas un 2 BESTÅ balsti. Maksimālā 
slodze TV galdiņam ir 50 kg. ja to liek uz grīdas. Pie sienas 
piekārta TV galdiņa maksimālā slodze ir atkarīga no sienas 
materiāla. Maksimālais televizora ekrāna izmērs: 70".

Balti beicēta ozolkoka imitācija 604.740.72 69 €
Melni brūns 704.740.62 69 €
Balts 004.740.70 69 €

BESTÅ TV galdiņš, 120×40×64 cm. Drošībai šo plauktu 
nedrīkst karināt pie sienas. Var papildināt ar iekšējām 
detaļām, ko pārdod atsevišķi. Šim TV galdiņam vajag 
4 kājas un vienu BESTÅ balstu. Maksimālā slodze TV 
galdiņam ir 50 kg. Maksimālais televizora ekrāna izmērs: 
50".

Balti beicēta ozolkoka imitācija 302.998.95 69 €
Melni brūns 402.998.85 69 €
Balts 402.998.90 69 €

BESTÅ TV galdiņš, 120×40×38 cm. TV galdiņu var likt uz 
grīdas vai piekārt pie sienas, atbrīvojot vietu uz grīdas. 
Iekļauti stiprinājumi piekāršanai pie sienas. Var papildināt 
ar iekšējām detaļām, ko pārdod atsevišķi. Šim TV galdiņam 
vajag 4 kājas un vienu BESTÅ balstu. Maksimālā slodze TV 
galdiņam ir 50 kg, ja to liek uz grīdas. Pie sienas piekārta TV 
galdiņa maksimālā slodze ir atkarīga no sienas materiāla. 
Maksimālais televizora ekrāna izmērs: 50". 

Balti beicēta ozolkoka imitācija 702.945.13 49 €
Melni brūns 902.945.12 49 €
Balts 802.945.03 49 €

BESTÅ KĀJAS

STUBBARP kāja, regulējama, 2 gab. Regulējamas kājas 
nodrošina stabilitāti arī uz nelīdzenas grīdas. Ar STUBARP 
kājām kombinācija atrodas augstāk virs grīdas, vizuāli 
izskatās vieglāka, un grīdu zem tās ir vieglāk iztīrīt. Var 
izmantot iekļauto savienojumu, lai starp diviem rāmjiem 
varētu likt tikai 1 kāju un radīt askētiskāku, kārtīgāku 
iespaidu. Augstums: 10 cm.

Balti beicēta ozolkoka imitācija 202.935.68 5 €
Melni brūna 602.935.66 5 €
Balta 102.935.64 5 €

STUBBARP kāja, 2gab Ar SULARP kājām var pacelt BESTÅ 
iekārtu augstāk virs grīdas – skapis izskatās vieglāks un 
zem tā ir viegli iztīrīt grīdu.
Hromēta 203.905.74 10 €

NANNARP kāja, regulējama, 2 gab. Regulējamas kājas 
nodrošina stabilitāti arī uz nelīdzenas grīdas. Ar NANNARP 
kājām kombinācija atrodas augstāk virs grīdas, vizuāli 
izskatās vieglāka, un grīdu zem tās ir vieglāk iztīrīt. Var 
izmantot iekļauto savienojumu, lai starp diviem rāmjiem 
varētu likt tikai 1 kāju un radīt askētiskāku, kārtīgāku 
iespaidu. Augstums: 10 cm.

Melna 102.935.97 10 €
Balta 202.935.92 10 €
Alumīnijs 502.935.95 10 €

BESTÅ balsts, regulējams, 1 gab. Balstu stiprina zem 
BESTÅ rāmja/TV galdiņa. Tas padara kombināciju stabilāku, 
bet nav redzams no priekšpuses. Augstums: 10 cm.

Pelēks 502.936.04 5 €

60 cm platiem rāmjiem nepieciešamas 4 BESTÅ kājas. 120 cm platiem rāmjiem un TV galdiņiem nepieciešamas 4 kājas un viens BESTÅ balsts. 180 cm platiem TV galdiņiem 
nepieciešamas 4 kājas un 2 BESTÅ balsti. Uzmanību! BESTÅ balstus var iegādāties atsevišķi.
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BESTÅ DURVIS UN ATVILKTŅU PRIEKŠAS
Platums × augstums. Aiz durvīm un atvilktņu priekšām mantas nebūs redzamas un būs pasargātas no putekļiem. 

LAPPVIKEN

LAPPVIKEN durvis, 60×64 cm. Papildina ar BESTÅ eņģēm, 1 
gab. Var iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar rokturiem. 

Baltas 502.916.76 7 €
Balti beicēta ozolkoka imitācija 402.916.91 10 €
Melni brūnas 802.916.70 10 €
Gaiši pelēkas 403.640.60 10 €

LAPPVIKEN durvis/atvilktņu priekšas, 60×38 cm. Var 
izmantot kā durvis vai kā atvilktņu priekšas. Ja izmanto kā 
durvis, papildina ar BESTÅ eņģēm.
Ja izmanto kā atvilktņu priekšas, papildina ar BESTÅ atvilktnes 
rāmi 60×25×40 cm un BESTÅ atvilktņu priekšām. Var iegādāties 
atsevišķi. Var papildināt ar rokturiem. 

Balti beicēta ozolkoka imitācija 902.916.84 7 €
Melni brūnas 402.916.67 7 €
Baltas 002.916.74 5 €
Gaiši pelēkas 103.640.66 7 €

LAPPVIKEN atvilktņu priekšas, 60×26 cm. Papildina ar BESTÅ 
atvilktnes rāmi 60×15×40 cm un BESTÅ atvilktņu sliedēm. Var 
papildināt ar rokturiem. 

Balti beicēta ozolkoka imitācija 302.916.96 5 €
Melni brūnas 402.916.72 5 €
Baltas 102.916.78 4 €
Gaiši pelēkas 503.640.69 5 €

SELSVIKEN

SELSVIKEN durvis, 60×64 cm. Aiz durvīm mantas nebūs 
redzamas un būs pasargātas no putekļiem. Papildina ar BESTÅ 
eņģēm, 1 gab. Var iegādāties atsevišķi. 
Var papildināt ar rokturiem. 

Spīdīgi baltas 802.916.32 12 €

Spīdīgi tumši sarkanbrūna 904.436.30 22 €

Spīdīgā smilškrāsā 602.981.11 20 €

Spīdīgi brūnas ar rakstu 702.963.43 20 €

SELSVIKEN durvis/atvilktņu priekšas, 60×38 cm. Var izmantot 
kā durvis vai kā atvilktņu priekšas. Ja izmanto kā durvis, 
papildina ar BESTÅ eņģēm. Var iegādāties atsevišķi. Papildina 
ar BESTÅ atvilktnes rāmi 60×25×40 cm un BESTÅ atvilktņu 
sliedēm, ja izmanto kā atvilktņu priekšas. 
Var iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar rokturiem.

Spīdīgi baltas 202.916.30 10 €

Spīdīgi melnas 502.916.24 12 €

Spīdīgi tumši sarkanbrūna 704.436.31 17 €

Spīdīgi brūnas ar rakstu 802.963.47 12 €

SELSVIKEN atvilktņu priekšas, 60×26 cm. Papildina ar BESTÅ 
atvilktnes rāmi 60×15×40 cm un BESTÅ atvilktņu sliedēm. Var 
papildināt ar rokturiem. 

Spīdīgi melnas 402.916.29 10 €

Spīdīgi tumši sarkanbrūna 704.443.48 12 €

Spīdīgi baltas 102.916.35 10 €

Spīdīgā smilškrāsā 702.981.20 10 €

Spīdīgi brūnas ar rakstu 002.963.51 10 €

GRUNDSVIKEN

GRUNDSVIKEN durvis, 60×64 cm. Papildina ar BESTÅ eņģēm, 1 
gab. Var iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar rokturiem.

Tumši pelēkas 703.639.50 25 €

GRUNDSVIKEN atvilktņu priekšas, 60×26 cm. Papildina 
ar BESTÅ atvilktnes rāmi 60×15×40 cm un BESTÅ atvilktņu 
sliedēm. Var papildināt ar rokturiem.

Tumši pelēkas 103.691.20 15 €

BESTÅ LAXVIKEN

LAXVIKEN durvis, 60×64 cm. Fakturētā virsma rada skai-
stu gaismēnu spēli. Papildina ar BESTÅ eņģēm, 1 gab. Var 
iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar BLANKETT rokturiem. 
Citi rokturi šīm durvīm nav ieteicami. 

Baltas 902.916.98 30 €

RIKSVIKEN durvis, 60x64 cm

Gaiša bronza 704.415.66 35 €

STOCKVIKEN durvis, 60x64 cm

Antracīta krāsā 104.415.69 35 €
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GLASSVIK

GLASSVIK stikla durvis, 60×64 cm. Elektroniskās ierīces var 
vadīt, neatverot durvis, jo tālvadības pults darbojas cauri 
stiklam. Papildina ar BESTÅ eņģēm, 1 gab. Var iegādāties 
atsevišķi. Rokturi iekļauti komplektā.

Baltas/caursp. stikls 502.916.62 25 €

Baltas/matēts stikls 802.916.65 25 €

Melnas/caursp. stikls 302.916.58 25 €

Melnas/dūmots stikls 902.916.60 25 €

Tumši sarkanbrūns/caursp. stikls 304.436.28 28 €

GLASSVIK stikla durvis, 60×38 cm. Elektroniskās ierīces var 
vadīt, neatverot durvis, jo tālvadības pults darbojas cauri 
stiklam. Papildina ar BESTÅ eņģēm, 1 gab. Var iegādāties 
atsevišķi. Rokturi iekļauti komplektā.

Baltas/caursp. stikls 202.916.54 20 €

Baltas/matēts stikls 702.916.56 20 €

Melnas/caursp. stikls 002.916.50 20 €

Melnas/dūmots stikls 602.916.52 20 €

Tumši sarkanbrūns/caursp. stikls 104.436.29 24 €

SINDVIK

SINDVIK stikla durvis, 60×64 cm. Elektroniskās ierīces var 
vadīt, neatverot durvis, jo tālvadības pults darbojas cauri 
stiklam. Papildina ar BESTÅ eņģēm, 1 gab. Var iegādāties 
atsevišķi. Var papildināt ar rokturiem.

Balti beicēta ozolkoka imitācija 102.963.17 20 €
Melni brūnas 002.963.13 20 €
Baltas 902.918.58 20 €
Gaiši pelēkas 103.639.91 20 €

SINDVIK stikla durvis, 60×38 cm. Elektroniskās ierīces var 
vadīt, neatverot durvis, jo tālvadības pults darbojas cauri 
stiklam. Papildina ar BESTÅ eņģēm, 1 gab. Var iegādāties 
atsevišķi. Var papildināt ar rokturiem.

Balti beicēta ozolkoka imitācija 502.963.15 15 €
Melni brūnas 402.963.11 15 €
Baltas 802.918.54 15 €
Gaiši pelēkas 503.639.89 15 €

BESTÅ DURVIS UN ATVILKTŅU PRIEKŠAS
Platums × augstums. Aiz durvīm un atvilktņu priekšām mantas nebūs redzamas un būs pasargātas no putekļiem. 

HANVIKEN

HANVIKEN durvis, 60×26 cm

Melni brūnas 602.947.97 8 €
Baltas 402.918.51 8 €

HANVIKEN durvis, 60×38 cm

Melni brūnas 002.947.95 10 €
Baltas 002.918.48 10 €

HANVIKEN durvis, 60×64 cm

Melni brūnas 502.947.93 15 €
Baltas 602.918.45 15 €

NOTVIKEN

NOTVIKEN atvilktnes priekša, 60X26
Pelēkzaļa 604.415.81 9 €
Zilā krāsā 504.436.27 9 €

NOTVIKEN atvilktnes priekša,60x38 cm
Pelēkzaļa 004.415.79 12 €
Zilā krāsā 704.436.26 12 €

NOTVIKEN atvilktnes priekša, 60x64 cm
Pelēkzaļa 204.415.78 15 €
Zilā krāsā 904.436.25 15 €

TIMMERVIKEN
TIMMERVIKEN durvis 60×64 cm. Melnā krāsā.
60x64 cm 304.415.54 20 €
60x38 cm 804.415.56 15 €
60x26 cm 604.415.62 10 €
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BESTÅ PIEDERUMI

BESTÅ montāžas sliede 60 cm. BESTÅ rāmju stiprināšanai 
ir nepieciešamas montāžas sliedes. Ar montāžas sliedēm 
konstrukcija ir izturīgāka, un rāmjus var viegli un droši 
piestiprināt. Sliede ir jāstiprina pie sienas. Tai ir vairāki 
caurumi, lai to varētu piestiprināt īstajā vietā, kur vēlies 
pielikt rāmjus. Ar iekļauto savienojumu var viegli piekārt 
vairākus rāmjus blakus vienā augstumā: 60 cm platiem 
rāmjiem nepieciešama 1 BESTÅ montāžas sliede. 120 cm 
platiem rāmjiem nepieciešamas 2 BESTÅ montāžas sliedes. 
Uzmanību! Montāžas sliedi nevar izmantot BESTÅ TV 
galdiņiem. Pārliecinies, ka starp rāmja augšmalu un gries-
tiem ir vismaz 5 cm attālums. Tas nepieciešams, lai rāmi 
varētu piestiprināt pie montāžas sliedes. 

Alumīnijs 302.848.46 5 €

BESTÅ augšējais panelis 60×40 cm, rūdītais stikls. Stikla 
panelis pasargā plaukta virspusi un maina tā izskatu. 
Drošības stiprinājumi iekļauti.

Melns 202.707.22 10 €

Balts 802.707.24 10 €

BESTÅ augšējais panelis 120×40 cm, rūdītais stikls. Stikla 
panelis pasargā plaukta virspusi un maina tā izskatu. 
Drošības stiprinājumi iekļauti.

Melns 501.965.37 20 €

Balts 301.965.38 20 €

BESTÅ augšējais panelis, 120x42 cm.

Betona imitācija 604.436.22 30 €

BESTÅ augšējais panelis 180×40 cm, rūdītais stikls. Stikla 
panelis pasargā plaukta virspusi un maina tā izskatu. 
Drošības stiprinājumi iekļauti.

Melns 901.965.35 30 €

Balts 201.965.29 30 €

BESTÅ augšējais panelis, 180x42 cm.

Betona imitācija 204.436.24 40 €

BESTÅ TV augšējais panelis 120×40 cm, rūdītais stikls. 
Stikla panelis pasargā TV galdiņa virspusi un maina tā 
izskatu. Drošības stiprinājumi iekļauti.

Melns stikls 802.953.00 20 €

Balts stikls 402.953.02 20 €

BESTÅ TV augšējais panelis 180×40 cm, rūdītais stikls. 
Stikla panelis pasargā TV galdiņa virspusi un maina tā 
izskatu. Drošības stiprinājumi iekļauti.

Melns stikls 002.953.04 30 €

Balts stikls 502.953.06 30 €

BESTÅ eņģes ar amortizatoru, 2 gab. Eņģes ar 
mehānismu durvju atvēršanai piespiežot un aizvēršanai 
lēni un klusi. Durvis var atvērt ar iekļauto mehānismu 
durvju atvēršanai piespiežot vai arī papildinot durvis ar 
rokturiem. Rokturus var iegādāties atsevišķi.

802.612.58 5 €

 

UPPLEVA sienas kronšteins, fiksēts. Atbilst VESA standar-
tam. Der vairumam plakanekrāna televizoru ar ekrāna 
izmēru 19–32” un 37–55”. 

37–55” 902.267.97 24,99 €

UPPLEVA TV kronšteins, grozāms. Der vairumam 
plakanekrāna televizoru ar ekrāna izmēru 37-55”. 
Piemērots BESTÅ, MOSTORP un RAMSÄTRA TV galdiņiem. 

37-55” 203.305.99 59 €

KNOBS AND HANDLES
BAGGANÄS rokturis, 143 mm. 2-gab..

Melns 803.384.13 4,79 €

Misiņa krāsā 003.384.07 4,79 €

Nerūsējošais tērauds 703.384.18 4,79 €

 

BAGGANÄS rokturis, 335 mm. 2 gab.

Melns 603.384.14 8,29 €

Misiņa krāsā 203.384.11 8,29 €

Nerūsējošais tērauds 503.384.19 8,29 €

 

BAGGANÄS rokturis, 13 mm. 2 gab.

Melns 303.384.15 2,79 €

Misiņa krāsā 603.384.09 2,79 €

Nerūsējošais tērauds 303.384.20 2,79 €

BAGGANÄS rokturis, 20 mm. 2 gab.

Misiņa krāsā 803.384.08 3,79 €

Nerūsējošais tērauds 103.384.21 3,79 €

 

BAGGANÄS rokturis, 21 mm. 2-gab..

Melns 903.384.17 3,79 €

Misiņa krāsā 003.384.12 3,79 €

Nerūsējošais tērauds 903.384.22 3,79 €

BERGHALLA rokturis, 56 mm. 2-gab.

Pelēks 603.228.56 2,99 €
Balts 803.228.55 2,99 €

ÖSTERNÄS rokturis, 19 mm. 2-gab..

Krāsota āda 203.488.96 6,99 €
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BESTÅ IEKŠĒJĀS DETAĻAS

BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×15×40 cm. Papildina ar 
atvilktņu priekšām (60×26 cm) no BESTÅ sistēmas. 
Papildina ar BESTÅ atvilktņu sliedēm, ko var iegādāties 
atsevišķi. Atvilktni nevar lietot kopā ar veramām durvīm. 
Maksimālā slodze: 10 kg.

Balti beicēta ozolkoka imitācija 503.515.14 8 €
Melni brūns 403.512.46 8 €
Balts 703.515.13 8 €

BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×25×40 cm. Papildina ar 
atvilktņu priekšām (60×38 cm) no BESTÅ sistēmas. 
Papildina ar BESTÅ atvilktņu sliedēm, ko var iegādāties 
atsevišķi. Atvilktni nevar lietot kopā ar veramām durvīm. 
Maksimālā slodze: 10 kg.

Balti beicēta ozolkoka imitācija 603.515.18 10 €
Melni brūns 003.512.48 10 €
Balts 803.515.17 10 €

BESTÅ atvilktņu sliedes ar amortizatoru. Atvilktne 
aizveras lēni, klusi un nemanāmi. Papildini atvilktni ar 
rokturiem.

2 pcs 403.487.15 5 €

BESTÅ atvilktņu sliedes ar mehānismu durvju atvēršanai 
piespiežot. Sliedēm ir mehānisms, lai tās varētu atvērt, 
viegli piespiežot.

2 pcs 003.487.17 5 €

BESTÅ plaukts 56×16 cm. Maksimālā slodze: 13 kg. Der 
20 cm dziļiem BESTÅ plauktiem.

Balti beicēta ozolkoka imitācija 202.955.48 4 €
Melni brūns 802.955.26 4 €
Balts 402.955.52 4 €
Stikls (maksimālā slodze: 5 kg) 002.955.30 4 €

BESTÅ plaukts 56×36 cm. Maksimālā slodze: 20 kg. Der 
20 cm dziļiem BESTÅ plauktiem.

Balti beicēta ozolkoka imitācija 002.955.49 5 €
Melni brūns 402.955.28 5 €
Balts 002.955.54 5 €
Stikls (Maksimālā slodze: 10 kg) 602.955.32 5 €
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IEBŪVĒTAIS APGAISMOJUMS

OMLOPP LED lampa 6,8 cm
Koncentrēta gaisma, kas labi noder mazāka laukuma 
apgaismošanai. Papildina ar ANSLUTA transformatoru un 
ASLUTA vadiem, ko pārdod atsevišķi. IKEA. Modelis: L1516 
Omlopp. Šim gaismeklim ir iebūvētas LED spuldzes, kuru 
energoefektivitāte atbilst A++ līdz A klasei. Spuldzes nav 
maināmas.

Alumīnija krāsā 502.329.60 11,99 €

Melna 202.771.82 11,99 €

Balta 702.451.79 11,99 €

URSHULT LED skapja apgaismojums
Koncentrēta gaisma, kas labi noder mazāka laukuma 
apgaismošanai. Papildina ar ANSLUTA transformatoru 
un ASLUTA vadiem, ko pārdod atsevišķi. Modelis: L1305 
Urshult. Šim gaismeklim ir iebūvētas LED spuldzes, kuru 
energoefektivitāte atbilst A++ līdz A klasei. Spuldzes nav 
maināmas..

Niķelēts 302.604.02 14,99 €

LINDSHULT LED skapja apgaismojums
Koncentrēta gaisma, kas labi noder mazāka laukuma 
apgaismošanai. Papildina ar ANSLUTA transformatoru 
un ASLUTA vadiem, ko pārdod atsevišķi. Modelis: L1304 
Lindshult. Šim gaismeklim ir iebūvētas LED spuldzes, kuru 
energoefektivitāte atbilst A++ līdz A klasei. Spuldzes nav 
maināmas.
Niķelēts 102.604.36 15,99 €
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PIEDERUMI

BESTÅ kaste, 25×15×31 cm. Lieliski der daudzu lietu 
glabāšanai, sākot ar žurnāliem un tālvadības pultīm un 
beidzot ar DVD, rotaļlietām vai piederumiem vaļaspriekam. 
Viegli pacelt aiz izgrieztajiem rokturiem. Mīksts filcs 
pasargā mantas un notur tās vietā. Der BESTÅ plauktiem 
un BESTÅ atvilktnēm. Maksimālā slodze: 2,5 kg.

Pelēka 003.075.52 9,99 €
Dzeltena 503.098.41 9,99 €

BESTÅ kaste, 32×51×21 cm. Lieliski der daudzu lietu 
glabāšanai, sākot ar žurnāliem un tālvadības pultīm un 
beidzot ar DVD, rotaļlietām vai piederumiem vaļaspriekam. 
Viegli pacelt aiz izgrieztajiem rokturiem. Mīksts filcs 
pasargā mantas un notur tās vietā, lai nekas neaizslīdētu, 
kasti paņemot. Der BESTÅ plauktiem. Maksimālā slodze: 
5 kg.

Pelēka 803.075.53 15,99 €

BESTÅ atvilktnes sadalītājs. Atvilktnes sadalītājs ir labs 
palīgs, lai uzturētu kārtību atvilktnē un viegli atrastu 
vajadzīgo. Mīksts filcs pasargā mantas un notur tās vietā. 
Der BESTÅ atvilktnēm un MOSTORP atvilktnēm.

Pelēks 403.075.50 7,99 €

BESTÅ atvilktnes paliktnis. Mīksts filcs pasargā mantas 
un notur tās vietā.

Pelēks 203.075.51 3,49 €

RAGGISAR, 3 gab.

Gaiši pelēks 903.480.15 3,99 €

RAGGISAR ieliktnis. Tumši pelēks.

20×30 cm 303.480.18 4,99 €
30×40 cm 103.480.19 7,99 €

STUK kaste ar nodalījumiem, balta/pelēka.

20×34×10 cm 203.640.04 1,99 €
20×51×10 cm 403.095.49 2,49 €
34×51×10 cm 003.095.65 3,99 €

KUGGIS kaste ar vāku, balta. KUGGIS astes atvieglo 
mantu kārtošanu un ļauj paslēpt gan lielākas lietas, gan 
sīkumus, tomēr paturot tos rokas stiepiena attālumā. 
Kastēm ir saderīgi izmēri, tāpēc tās viegli var sakraut vienu 
uz otras. Der BESTÅ plauktiem.

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 15,99 €

KUGGIS ieliktnis ar 8 nodalījumiem. Ieliktnī visu var 
sakārtot ļoti pārskatāmi, lai vajadzīgais vienmēr būtu 
ātri atrodams. Ja gribi salikt vienā kastē gan lielākas, gan 
mazākas lietas, kombinē ieliktni ar KUGGIS kasti. Der 40 cm 
dziļiem BESTÅ plauktiem.

53×36×6 cm 002.802.08 7,99 €


