
Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti: kreipkitės į darbuotojus arba patikrinkite prekių likutį 
internete www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje ar IKEA interneto svetainėje.  
Visus baldus reikia surinkti.

Gražūs baldai gražioje svetainėje
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.

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

Pirkėjo gidas

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

Saugumas
Šiuos baldus būtina pritvirtinti 
prie sienos specialiais laikikliais 
(pridedami). Skirtingoms sienoms 
reikalingos skirtingos tvirtinimo 
detalės (parduodamos atskirai), 
todėl rinkitės jas atsižvelgdami į
savo namų sienų tipą. 

BESTÅ
daiktų laikymo sistema
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Susikurkite savo derinį BESTÅ

BESTÅ – funkcionalūs ir praktiški, tarpusavyje derinami daiktų 
laikymo baldai. Rinkdamiesi reikiamas šios sistemos dalis, galite 
susikurti tokį spintelių komplektą, koks tiks būtent jums.

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

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

Suprojektavę derinį planavimo programoje, matysite kiekvienos 
dalies kainą. Taip pat galėsite atspausdinti pirkinių sąrašą. Jį 
turėdami, greičiau ir patogiau apsipirksite parduotuvėje.

Planavimo programa galite nemokamai pasinaudoti prekybos 
vietose ir interneto svetainėje www.IKEA.lt.
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Spintelės ir stalčiai

Galite rinktis spintelių rėmus su durelėmis arba stalčių priekiais. 
Daugiau jų ir derinių BESTÅ pavyzdžių rasite parduotuvėje bei 
BESTÅ planavimo programoje internete www.IKEA.lt. Atminkite, 
kad aukštesnius nei 64 cm baldus būtina pritvirtinti prie sienos.

Stalčių priekiai

Stalčiaus priekis 
60×38 cm 

Durelės

Durelės 60×38 cm Durelės 60×64 cm Stalčiaus priekis 
60×26 cm (rankenos parduodamos atskirai)
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Deriniai

Derinio dydis 180×40×48 cm
Derinio kaina 187 € (893.292.87)

BESTÅ TV staliukas, 180×40×38 cm, balta 004.740.70 1 vnt.
BESTÅ lentyna, 56×36 cm, balta 002.955.54 1 vnt.
BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×15×40 cm, balta 703.515.13 1 vnt.
BESTÅ stalčių bėgeliai su atidarymo spustelėjus mechanizmais, 
2 vnt. 003.487.17 1 vnt.

SELSVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm, blizgi balta 102.916.35 1 vnt.
GLASSVIK stiklinės durelės, 60×38 cm, balta, matinis stiklas 702.916.56 2 vnt.
NANNARP kojelės, balta, 2 vnt. 202.935.92 2 vnt.
BESTÅ atraminė koja, 10 cm, pilka 502.936.04 2 vnt.
BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo spustelėjus 
mechanizmais, 2 vnt. 802.612.58 2 vnt.

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

Derinio dydis 120×40×74 cm
Derinio kaina 128 € (390.683.29)

BESTÅ TV staliukas, 120×40×64 cm, tamsiai ruda 402.998.85 1 vnt.
BESTÅ lentyna, 56×36 cm, tamsiai ruda 402.955.28 4 vnt.
BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo spustelėjus 
mechanizmais, 2 vnt. 802.612.58 2 vnt.

LAPPVIKEN durelės-stalčiaus priekis 60×38 cm, tamsiai ruda 402.916.67 2 vnt.
STUBBARP kojelės, tamsiai ruda, 2 vnt. 602..93566 2 vnt.
BESTÅ atraminė koja, 10 cm, pilka 502.936.04 1 vnt.

Derinio dydis 120×40×48 cm 
Derinio kaina 108 € (791.882.97)

BESTÅ TV staliukas, 120×40×38 cm, balta 802.945.03 1 vnt.
BESTÅ lentyna, 56×36 cm, balta 002.955.54 2 vnt.
BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×15×40 cm, balta 703.515.13 2 vnt.
BESTÅ stalčiaus bėgeliai, švelnaus uždarymo, 2 vnt. 403.487.15 2 vnt.
LAPPVIKEN stalčiaus priekis 60×26 cm, balta 102.916.78 2 vnt.
STUBBARP kojelės, balta, 2 vnt. 102.935.64 2 vnt.
BESTÅ atraminė koja, 10 cm, pilka 502.936.04 1 vnt.

Derinio dydis 180×40×38 cm
Derinio kaina 132 € (893.284.38)

BESTÅ TV staliukas, 180×40×38 cm, balta, 004.740.70 1 vnt.
BESTÅ lentyna, 56×36 cm, balta, 002.955.54 3 vnt.
BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×15×40 cm, balta, 703.515.13 2 vnt.
BESTÅ stalčių bėgeliai su atidarymo spustelėjus mechanizmais, 
2 vnt. 003.487.17 2 vnt.

LAPPVIKEN durelės-stalčiaus priekis, 60×38 cm, šviesiai pilka 103.640.66 1 vnt.
LAPPVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm, šviesiai pilka 503.640.69 2 vnt.
BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo spustelėjus 
mechanizmais, 2 vnt. 802.612.58 1 vnt.
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Deriniai

Derinio dydis 180×40×192 cm
Derinio kaina 295 € (191.944.80)

BESTÅ TV staliukas, 180×40×64 cm, tamsiai ruda 802.998.74 1 vnt.
BESTÅ rėmas, 120×40×38 cm, tamsiai ruda 702.459.52 1 vnt.
BESTÅ rėmas, 60×40×38 cm, tamsiai ruda 602.459.62 1 vnt.
BESTÅ lentyna, 56×36 cm, tamsiai ruda 402.955.28 6 vnt.
BESTÅ stiklinė lentyna, 56×36 cm 602.955.32 3 vnt.
BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×25×40 cm, tamsiai ruda 003.512.48 1 vnt.
BESTÅ stalčių bėgeliai su atidarymo spustelėjus mechanizmais, 
2 vnt. 003.487.17 1 vnt.

LAPPVIKEN durelės-stalčiaus priekis, 60×38 cm 402.916.67 3 vnt.
SINDVIK stiklinės durelės, 60×38 cm, tamsiai ruda, skaidrus 
stiklas 402.963.11 3 vnt.

BESTÅ sieninis tvirtinimo profilis, 60 cm, sidabrinės spalvos 302.848.46 3 vnt.
BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo spustelėjus 
mechanizmais, 2 vnt. 802.612.58 5 vnt.

Derinio dydis 300×20/40×211 cm
Derinio kaina 381 € (893.315.15)

BESTÅ TV staliukas, 180×40×38 cm, balta 004.740.70 1 vnt.
BESTÅ rėmas, 60×20×38 cm, balta 002.459.17 3 vnt.
BESTÅ rėmas, 60×20×64 cm, balta 602.459.19 2 vnt.
BESTÅ rėmas, 60×40×64 cm, balta 302.458.50 1 vnt.
BESTÅ lentyna, 56×36 cm, balta 002.955.54 5 vnt.
BESTÅ stiklinė lentyna, 56×16 cm 002.955.30 2 vnt.
BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×15×40 cm, balta 703.515.13 3 vnt.

BESTÅ stalčiaus bėgeliai, švelnaus uždarymo, 2 vnt. 403.487.15 3 vnt.
BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo spustelėjus 
mechanizmais, 2 vnt. 802.612.58 6 vnt.

LAPPVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm, šviesiai pilka 503.640.69 3 vnt.
SINDVIK stiklinės durelės, 60×64 cm, šviesiai pilka 103.639.91 2 vnt.
LAPPVIKEN durelės-stalčiaus priekis, 60×38 cm, šviesiai pilka 103.640.66 3 vnt.
LAPPVIKEN durelės, 60×64 cm, šviesiai pilka 403.640.60 1 vnt.
BESTÅ sieninis tvirtinimo profilis, 60 cm, sidabrinės spalvos 302.848.46 5 vnt.

Derinio dydis 240×40×128 cm
Derinio kaina 231 € (193.304.87)

BESTÅ TV staliukas, 180×40×38 cm, balta 004.740.70 1 vnt.

BESTÅ rėmas 60×40×128 cm, balta 402.458.40 1 vnt.

BESTÅ lentyna 56×36 cm, balta 002.955.54 4 vnt.

BESTÅ stiklinė lentyna, 56×36 cm 602.955.32 1 vnt.

BESTÅ stalčiaus rėmas 60×25×40 cm, balta 803.515.17

BESTÅ stalčių bėgeliai su atidarymo spustelėjus mechanizmais, 
2 vnt. 003.487.17 2 vnt.

SELSVIKEN durelės-stalčiaus priekis 60×38 cm, balta 202.916.30 2 vnt.

SELSVIKEN durelės, 60×64 cm, balta 802.916.32 1 vnt.

GLASSVIK stiklinės durelės 60×64 cm, balta/skaidrus stiklas 502.916.62 1 vnt.

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

Overall size: 120×40×192 cm
This combination: 250 € (790.592.62)

BESTÅ rėmas 60×40×192 cm, tamsiai ruda 902.459.46 2 vnt.

BESTÅ lentynas 56×36 cm, tamsiai ruda 402.955.28 8 vnt.

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

SINDVIK stiklinės durelės 60×64 cm, tamsiai ruda/skaidrus stiklas 002.963.13 2 vnt.

LAPPVIKEN durys 60×64 cm, tamsiai ruda 802.916.70 4 vnt.

BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo spustelėjus 
mechanizmais, 2 vnt. 802.612.58 6 vnt.
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Deriniai

Derinio dydis 180×40×74 cm
Derinio kaina 161 € (891.398.19)

BESTÅ rėmas, 120×40×64 cm, balta 102.458.46 1 vnt.

BESTÅ rėmas, 60×40×64 cm, balta 302.458.50 1 vnt.

BESTÅ lentyna, 56×36 cm, balta 002.955.54 6 vnt.

BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo spustelėjus 
mechanizmais, 2 vnt. 802.612.58 3 vnt.

SELSVIKEN durelės, 60×64 cm, balta 802.916.32 3 vnt.

STUBBARP kojelės, balta, 2 vnt. 102.935.64 4 vnt.

Derinio dydis 120×40×74 cm
Derinio kaina 139 € (892.669.49)

BESTÅ rėmas, 120×40×64, balta 102.458.46 1 vnt.
BESTÅ lentyna, 56×36, balta 002.955.54 4 vnt.
BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo spustelėjus 
mechanizmais, 2 vnt. 802.612.58 2 vnt.

BESTÅ atraminė koja, pilka 502.936.04 1 vnt.
SULARP kojelė, chromuota 403.907.66 2 vnt.
VASSVIKEN durelės, 60×64 balta 004.142.55 2 vnt.
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Spintelių rėmai

BESTÅ rėmas, 60×40×192 cm. Nepritaikytas kabinti ant 
sienos – nesaugu. Papildomai galite įsigyti kojelių BESTÅ 
(reikia 4 vnt.). Didž. apkrova – 20 kg.

Balta, beicuoto ąžuolo raštas 002.473.70 45 €
Tamsiai ruda 902.459.46 45 €
Balta 002.458.42 45 €

BESTÅ rėmas, 60×40×128 cm. Nepritaikytas kabinti ant 
sienos – nesaugu. Papildomai galite įsigyti kojelių BESTÅ 
(reikia 4 vnt.). Didž. apkrova – 20 kg.

Balta, beicuoto ąžuolo raštas 602.473.67 40 €
Tamsiai ruda 402.459.44 40 €

Balta 402.458.40 40 €

BESTÅ rėmas, 60×40×64 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.

Balta, beicuoto ąžuolo raštas 102.473.79 20 €
Tamsiai ruda 202.459.64 20 €
Balta 302.458.50 20 €

BESTÅ rėmas, 120×40×64 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.

Balta, beicuoto ąžuolo raštas 902.473.75 40 €
Tamsiai ruda 502.459.53 40 €
Balta 102.458.46 40 €

BESTÅ rėmas, 60×40×38 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.

Balta, beicuoto ąžuolo raštas 502.473.77 20 €
Tamsiai ruda 602.459.62 20 €
Balta 702.458.48 20 €

BESTÅ rėmas, 120×40×38 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.

Balta, beicuoto ąžuolo raštas 402.473.73 30 €
Tamsiai ruda 702.459.52 30 €
Balta 602.458.44 30 €

BESTÅ rėmas, 60×20×38 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. 

Balta, beicuoto ąžuolo raštas 802.474.08 15 €
Tamsiai ruda 602.459.57 15 €
Balta, 002.459.17 15 €

BESTÅ rėmas, 60×20×64 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.

Balta, beicuoto ąžuolo raštas 802.474.13 17 €
Tamsiai ruda 202.459.59 17 €
Balta 602.459.19 17 €

Plotis × gylis × aukštis. Sieninių spintelių rėmus rekomenduojama prisukti prie tvirtinimo profilių BESTÅ. Ant grindų statomus rėmus BESTÅ reikia pritvirtinti prie sienos naudojant 
rinkinyje esančius laikiklius. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės, todėl rinkitės jas pagal savo namų sienų tipą (parduodamos atskirai).

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.

Spintelių montavimas prie sienos 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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TV staliukai BESTÅ

Kojelės BESTÅ

Plotis × gylis × aukštis. Ant grindų statomus rėmus BESTÅ reikia pritvirtinti prie sienos naudojant rinkinyje esančius laikiklius. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo 
detalės, todėl rinkitės jas pagal savo namų sienų tipą (parduodamos atskirai).

BESTÅ TV staliukas, 180×40×64 cm. Nepritaikytas kabinti 
ant sienos – nesaugu. Šiam rėmui reikia 4 kojelių ir  
2 atraminių kojų BESTÅ. Didž. apkrova – 50 kg.

Balta, beicuoto ąžuolo raštas 702.998.84 79 €
Tamsiai ruda 802.998.74 79 €
Balta 702.998.79 79 €

BESTÅ TV staliukas, 180×40×38 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.

Balta, beicuoto ąžuolo raštas 604.740.72 69 €
Tamsiai ruda 704.740.62 69 €
Balta 004.740.70 69 €

BESTÅ TV staliukas, 120×40×64 cm. Nepritaikytas kabinti 
ant sienos – nesaugu. Šiam rėmui reikia 4 kojelių ir 
atraminės kojos BESTÅ. Didž. apkrova – 50 kg.

Balta, beicuoto ąžuolo raštas 302.998.95 69 €
Tamsiai ruda 402.998.85 69 €
Balta 402.998.90 69 €

BESTÅ TV staliukas, 120×40×38 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.

Balta, beicuoto ąžuolo raštas 702.945.13 49 €
Tamsiai ruda 902.945.12 49 €
Balta 802.945.03 49 €

STUBBARP kojelės, aukštis 10 cm, reguliuojamosios 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 reika-
lingos 4 kojelės ir 2 atraminės kojos BESTÅ. Rinkinyje yra 
speciali plokštelė dviem rėmams sujungti. Juos sujungus, 
pakanka vienos kojelės.
Balta, beicuoto ąžuolo raštas 202.935.68 5 €
Tamsiai ruda 602.935.66 5 €
Balta 102.935.64 5 €

STALLARP kojelės, aukštis 10 cm, 2 vnt.

Chromuota 203.905.74 10 €

SULARP kojelė, aukštis 10 cm, 1 vnt.

Chromuota 403.907.66 10 €

NANNARP kojelės, aukštis 10 cm, 2 vnt.

Juoda 102.935.97 10 €
Balta 202.935.92 10 €
Aliuminio spalvos 502.935.95 10 €

BESTÅ atraminė koja, aukštis 10 cm, reguliuojamoji. 
Atraminė koja suteikia deriniui BESTÅ stabilumo, žiūrint iš 
priekio jos nematyti. Ją rasite rinkiniuose su deriniais BESTÅ, 
kur reikalinga.
Pilka 502.936.04 5 €

Baldinės kojelės yra ir žavus akcentas ir praktiškas elementas, nes pakėlus baldus nuo grindų, jas lengviau valyti.  
60 cm pločio rėmams reikalingos 2 kojelės SULARP arba 4 kojelės STUBBARP, NANNARP, STALLARP. 
120 cm pločio rėmams ir televizorių staliukams reikalingos 2 kojelės SULARP arba 4 kojelės STUBBARP, NANNARP, STALLARP ir viena atraminė koja BESTÅ. 
180 cm pločio rėmams ir televizorių staliukams reikalingos 2 kojelės SULARP arba 4 kojelės STUBBARP, NANNARP, STALLARP ir dvi atraminės kojos BESTÅ. 

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.

TV staliuko montavimas prie sienos

DĖMESIO! Rinkinyje su baldu rasite 
laikiklių jam pritvirtinti prie sienos.
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Fasadai
Plotis × aukštis. 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.

LAPPVIKEN
LAPPVIKEN durelės, 60×64 cm. Papildomai reikia įsigyti 
lankstus BESTÅ, 1 pak. Papildomai galite įsigyti rankenėlių.
Balta 502.916.76 7 €
Balta, beicuoto ąžuolo raštas 402.916.91 10 €
Tamsiai ruda 802.916.70 10 €
Šviesiai pilka 403.640.60 10 €

LAPPVIKEN durelės-stalčiaus priekis, 60×38 cm. Spintelės 
durelės arba stalčiaus priekis. Naudojant kaip dureles, 
reikalingi lankstai BESTÅ (parduodami atskirai). Tinka 
stalčiaus rėmui BESTÅ 60×25×40 cm su bėgeliais BESTÅ 
(parduodami atskirai). Papildomai galima įsigyti rankenėlių.
Balta 002.916.74 5 €
Balta, beicuoto ąžuolo raštas 902.916.84 7 €
Tamsiai ruda 402.916.67 7 €
Šviesiai pilka 103.640.66 7 €

LAPPVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm. Skirtas stalčiaus 
rėmams BESTÅ 60×15×40 cm su bėgeliais BESTÅ. Papildomai 
galima įsigyti rankenėlių.
Balta 102.916.78 4 €
Balta, beicuoto ąžuolo raštas 302.916.96 5 €
Tamsiai ruda 402.916.72 5 €
Šviesiai pilka 503.640.69 5 €

NOTVIKEN
NOTVIKEN durelės, 60×64 cm. Papildomai reikia įsigyti 
lankstus BESTÅ, 1 pak. Papildomai galite įsigyti rankenėlių.
Mėlyna 904.436.25 15 €
Pilkšvai žalia 204.415.78 15 €

NOTVIKEN durelės-stalčiaus priekis, 60×38 cm. Spintelės 
durelės arba stalčiaus priekis. Naudojant kaip dureles, 
reikalingi lankstai BESTÅ (parduodami atskirai). Tinka 
stalčiaus rėmui BESTÅ 60×25×40 cm su bėgeliais BESTÅ 
(parduodami atskirai). Papildomai galima įsigyti rankenėlių.
Mėlyna 904.436.25 12 €
Pilkšvai žalia 204.415.78 12 €

NOTVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm. Papildomai reikia 
įsigyti stalčiaus rėmą BESTÅ, 60×15×40 cm ir stalčiaus 
bėgelius BESTÅ. Papildomai galima įsigyti rankenėlių. 
Mėlyna 504.436.27 9 €
Pilkšvai žalia 604.415.81 9 €

HANVIKEN
HANVIKEN durelės, 60×64 cm. Papildomai reikia įsigyti 
lankstus BESTÅ, 1 pak. Papildomai galite įsigyti rankenėlių.
Tamsiai ruda 502.947.93 15 €
Balta 602.918.45 15 €

HANVIKEN durelės-stalčiaus priekis, 60×38 cm.  
Spintelės durelės arba stalčiaus priekis. Naudojant kaip 
dureles, reikalingi lankstai BESTÅ (parduodami atskirai).
Tinka stalčiaus rėmui BESTÅ 60×25×40 cm su bėgeliais 
BESTÅ (parduodami atskirai). Papildomai galima įsigyti 
rankenėlių.
Tamsiai ruda 002.947.95 10 €
Balta 002.918.48 10 €

HANVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm. Papildomai reikia 
įsigyti stalčiaus rėmą BESTÅ, 60×15×40 cm ir stalčiaus 
bėgelius BESTÅ. Papildomai galima įsigyti rankenėlių. 
Tamsiai ruda 602.947.97 8 €
Balta 402.918.51 8 €

TIMMERVIKEN
TIMMERVIKEN durelės, 60×64 cm. Papildomai reikia įsigyti 
lankstus BESTÅ, 1 pak. Papildomai galima įsigyti rankenėlių.
Juoda 304.415.54 20 €

TIMMERVIKEN durelės-stalčiaus priekis, 60×38 cm. 
Spintelės durelės arba stalčiaus priekis. Naudojant kaip 
dureles, reikalingi lankstai BESTÅ (parduodami atskirai). 
Tinka stalčiaus rėmui BESTÅ 60×25×40 cm su bėgeliais 
BESTÅ (parduodami atskirai). Papildomai galima įsigyti 
rankenėlių.
Juoda 804.415.56 15 €

TIMMERVIKEN stalčiaus priekis 60×26 cm. Papildomai 
reikia įsigyti stalčiaus rėmą BESTÅ, 60×15×40 cm ir stalčiaus 
bėgelius BESTÅ. Papildomai galima įsigyti rankenėlių.
Juoda 604.415.62 10 €

SELSVIKEN
SELSVIKEN durelės, 60×64 cm. Papildomai reikia įsigyti 
lankstus BESTÅ, 1 pak. Papildomai galite įsigyti rankenėlių.
Blizgi balta 802.916.32 12 €
Blizgi juoda 002.916.26 20 €
Blizgi smėlinė 602.981.11 20 €
Blizgi šviesiai pilka 603.610.89 20 €
Blizgi pilka 502.981.16 20 €
Blizgi tamsiai raudona su rudu 
atspalviu 904.436.30 22 €

SELSVIKEN durelės-stalčiaus priekis, 60×38 cm. Spintelės 
durelės arba stalčiaus priekis. Naudojant kaip dureles, 
reikalingi lankstai BESTÅ (parduodami atskirai). Tinka 
stalčiaus rėmui BESTÅ 60×25×40 cm su bėgeliais BESTÅ 
(parduodami atskirai). Papildomai galima įsigyti rankenėlių.
Blizgi balta 202.916.30 10 €
Blizgi juoda 502.916.24 12 €
Blizgi smėlinė 102.948.65 12 €
Blizgi šviesiai pilka 003.610.87 12 €
Blizgi pilka 902.981.19 12 €
Blizgi tamsiai raudona su rudu 
atspalviu 704.436.31 17 €

SELSVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm. Papildomai reikia 
įsigyti stalčiaus rėmą BESTÅ, 60×15×40 cm ir stalčiaus 
bėgelius BESTÅ. Papildomai galima įsigyti rankenėlių. 
Blizgi balta 102.916.35 10 €
Blizgi juoda 402.916.29 10 €
Blizgi smėlinė 702.981.20 10 €
Blizgi šviesiai pilka 403.610.85 10 €
Blizgi pilka 702.981.20 10 €
Blizgi tamsiai raudona su rudu 
atspalviu 704.443.48 12 €

RIKSVIKEN
RIKSVIKEN durelės, 60×64 cm. Papildomai reikia įsigyti 
lankstus BESTÅ, 1 pak. Papildomai galima įsigyti rankenėlių.
Šviesiai bronzinė spalva 704.415.66 35 €
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VASSVIKEN
VASSVIKEN durelės, 60×64 cm. Paviršius nelygus, 
dekoruotas šešiakampiais ornamentais. Papildomai reikia 
įsigyti lankstus BESTÅ, 1 pak. Papildomai galima įsigyti 
rankenėlių.
Balta 004.142.55 22 €

VASSVIKEN durelės-stalčiaus priekis, 60×38 cm. 
Paviršius nelygus, dekoruotas šešiakampiais ornamentais. 
Spintelės durelės arba stalčiaus priekis. Naudojant kaip 
dureles, reikalingi lankstai BESTÅ (parduodami atskirai). 
Tinka stalčiaus rėmui BESTÅ 60×25×40 cm su bėgeliais 
BESTÅ (parduodami atskirai). Papildomai galima įsigyti 
rankenėlių.
Balta 804.142.56 17 €

VASSVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm. Paviršius nelygus, 
dekoruotas šešiakampiais ornamentais. Papildomai reikia 
įsigyti stalčiaus rėmą BESTÅ, 60×15×40 cm ir stalčiaus 
bėgelius BESTÅ. Papildomai galima įsigyti rankenėlių.
Balta 604.142.57 12 €

LAXVIKEN
LAXVIKEN durelės, 60×64 cm. Gražus faktūrinis paviršius. 
Papildomai reikia įsigyti lankstus BESTÅ, 1 pak.
Balta 902.916.98 30 €

KALLVIKEN
KALLVIKEN durelės, 60×64 cm. Gražus faktūrinis 
paviršius. Papildomai reikia įsigyti lankstus BESTÅ, 1 pak. 
Papildomai galima įsigyti rankenėlių.
Tamsiai pilka 103.645.23 30 €

KALLVIKEN durelės-stalčiaus priekis, 60×38 cm.  
Nelygi paviršiaus faktūra, betono imitacija. Jei naudosite 
kaip dureles, papildomai įsigykite lankstų BESTÅ. Taip 
pat tinka 60×25×40 cm stalčių rėmams BESTÅ su stalčių 
bėgeliais BESTÅ. Galima pritaisyti rankenėlę (parduodamos 
atskirai).
Tamsiai pilka 504.259.87 20 €

KALLVIKEN stalčiaus priekis, 60×26 cm. Nelygi paviršiaus 
faktūra, betono imitacija. Tinka 60×15×40 cm stalčių 
rėmams BESTÅ su stalčių bėgeliais BESTÅ. Galima pritaisyti 
rankenėlę (parduodamos atskirai).
Tamsiai pilka 304.259.88 15 €

STOCKVIKEN 
STOCKVIKEN durelės 60×64 cm. Papildomai reikia įsigyti 
švelnaus uždarymo lankstus su atidarymo spustelėjus 
mechanizmais BESTÅ.
Antracito spalvos 104.415.69 35 €

GLASSVIK
GLASSVIK stiklinės durelės, 60×64 cm. Stiklas netrukdo 
valdyti elektroninės įrangos nuotolinio valdymo pulteliais, 
kai durelės uždarytos. Papildomai reikia įsigyti vieną 
pakuotę lankstų BESTÅ. Su rankenėle.
Balta, skaidrus stiklas 502.916.62 25 €
Balta, matinis stiklas 802.916.65 25 €
Juoda, skaidrus stiklas 302.916.58 25 €
Juoda, dūminis stiklas 902.916.60 25 €
Tamsiai raudona su rudu atspalviu/
skaidrus stiklas 304.436.28 28 €

 

GLASSVIK stiklinės durelės, 60×38 cm. Stiklas netrukdo 
valdyti elektroninės įrangos nuotolinio valdymo pulteliais, 
kai durelės uždarytos. Papildomai reikia įsigyti vieną 
pakuotę lankstų BESTÅ. Su rankenėle.
Balta, skaidrus stiklas 202.916.54 20 €
Balta, matinis stiklas 702.916.56 20 €
Juoda, skaidrus stiklas 002.916.50 20 €
Juoda, dūminis stiklas 602.916.52 20 €
Tamsiai raudona su rudu atspalviu/
skaidrus stiklas 104.436.29 24 €

SINDVIK
SINDVIK stiklinės durelės, 60×64 cm. Stiklas netrukdo 
valdyti elektroninės įrangos nuotolinio valdymo pulteliais, 
kai durelės uždarytos. Papildomai reikia įsigyti vieną 
pakuotę lankstų BESTÅ. Papildomai galima įsigyti 
rankenėlių.
Balta, beicuoto ąžuolo raštas 102.963.17 20 €
Tamsiai ruda 002.963.13 20 €
Balta 902.918.58 20 €
Šviesiai pilka 103.639.91 20 €

SINDVIK stiklinės durelės, 60×38 cm. Stiklas netrukdo 
valdyti elektroninės įrangos nuotolinio valdymo pulteliais, 
kai durelės uždarytos. Papildomai reikia įsigyti vieną 
pakuotę lankstų BESTÅ. Papildomai galima įsigyti 
rankenėlių.
Balta, beicuoto ąžuolo raštas 502.963.15 15 €
Tamsiai ruda 402.963.11 15 €
Balta, 802.918.54 15 €
Šviesiai pilka 503.639.89 15 €

Fasadai
Plotis × aukštis. 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.
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Priedai BESTÅ

BESTÅ sieninis tvirtinimo profilis, 60 cm. 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.
Aliuminis 302.848.46 5 €

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

Juoda 802.953.00 20 €
Balta 402.953.02 20 €

BESTÅ televizoriaus staliuko viršutinė plokštė, 
180×40 cm, grūdintas stiklas. Plokštę su specialia krašto 
išpjova lengva montuoti, o laidus patogu nutiesti, net jei 
staliukas pakabintas ant sienos.

Juoda 002.953.04 30 €
Balta 502.953.06 30 €

BESTÅ televizoriaus staliuko viršutinė plokštė, 
120×42 cm, betono raštas. Šviesiai pilka, betono raštu 
dekoruota plokštė BESTÅ saugo baldą ir suteikia jam 
stilingą, modernią išvaizdą.

Šviesiai pilka 604.436.22 30 €

BESTÅ televizoriaus staliuko viršutinė plokštė, 
180×42 cm, betono raštas. Šviesiai pilka, betono raštu 
dekoruota plokštė BESTÅ saugo baldą ir suteikia jam 
stilingą, modernią išvaizdą.

Šviesiai pilka 204.436.24 40 €

BESTÅ švelnaus uždarymo lankstai su atidarymo 
spustelėjus mechanizmais, 2 vnt. Durys užsidarys be 
trinktelėjimo ir nereikės rankenėlių, nebent norėsite, kad 
būtų. Tokiu atveju, jas reikės įsigyti atskirai.

802.612.58 5 €

 

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

UPPLEVA sukiojamas televizoriaus laikiklis. Tinka 
daugeliui plokščiaekranių televizorių, kurių įstrižainė 37-55”.
37-55” 203.305.99 59 €

Rankenėlės
BAGGANÄS rankenėlės, 143 mm. 2 vnt.

Juoda 803.384.13 4,69 €
Žalvario spalvos 003.384.07 4,69 €
Nerūdijantis plienas 703.384.18 4,69 €

 

BAGGANÄS rankenėlės, 335 mm. 2 vnt.

Juoda 603.384.14 7,99 €
Žalvario spalvos 203.384.11 7,99 €
Nerūdijantis plienas 503.384.19 7,99 €

 

BAGGANÄS rankenėlės, 13 mm. 2 vnt.

Juoda 303.384.15 2,69 €
Žalvario spalvos 603.384.09 2,69 €
Nerūdijantis plienas 303.384.20 2,69 €

BAGGANÄS rankenėlės, 20 mm. 2 vnt.

Juoda 103.384.16 3,69 €
Žalvario spalvos 803.384.08 3,69 €
Nerūdijantis plienas 103.384.21 3,69 €

 

BAGGANÄS rankenėlės, 21 mm. 2 vnt.

Juoda 903.384.17 3,69 €
Žalvario spalvos 003.384.12 3,69 €
Nerūdijantis plienas 903.384.22 3,69 €

ÖSTERNÄS rankenėlės, 19 mm. 2 vnt.

Tonuota oda 203.488.96 6,99 €

ÖSTERNÄS odinės rankenėlės, 153 mm , 2 vnt.

Tonuota oda 403.488.95 9,99 €

BERGHALLA rankenėlės, 56 mm. 2 vnt.

Pilka 603.228.56 2,49 €
Balta 803.228.55 2,49 €
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Vidinės dalys BESTÅ

BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×15×40 cm. Papildomai reikia 
įsigyti stalčiaus bėgelių ir fasadą BESTÅ (P60×A26 cm).  
Didž. apkrova – 10 kg.

Balta, beicuoto ąžuolo raštas 503.515.14 8 €

Tamsiai ruda 403.512.46 8 €

Balta 703.515.13 8 €

BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×25×40 cm. Papildomai reikia 
įsigyti stalčiaus bėgelių ir fasadą BESTÅ (P60×A38 cm).  
Didž. apkrova – 10 kg.

Balta, beicuoto ąžuolo raštas 603.515.18 10 €

Tamsiai ruda 003.512.48 10 €

Balta 803.515.17 10 €

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

2 vnt. 403.487.15 5 €

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

2 vnt. 003.487.17 5 €

BESTÅ lentyna, 56×16 cm. Telpa 20 cm gylio spintelėse 
BESTÅ. Didž. apkrova – 13 kg.

Balta, beicuoto ąžuolo raštas 202.955.48 4 €

Tamsiai ruda 802.955.26 4 €

Balta 402.955.52 4 € 

Stiklas (didž. apkrova 5 kg) 002.955.30 4 €

BESTÅ lentyna, 56×36 cm. Telpa 40 cm gylio 
spintelėse BESTÅ. Didž. apkrova – 20 kg.

Balta, beicuoto ąžuolo raštas 002.955.49 5 €

Tamsiai ruda 402.955.28 5 €

Balta 002.955.54 5 €

Stiklas (didž. apkrova 10 kg) 602.955.32 5 €
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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. 
 
 
 
 

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 
smart“, „Apple HomeKit“, „Amazon Alexa“, „Google Home“.

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 €
Balta,* 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 €

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 €

ANSLUTA LED transformatorius (maitinimo 
šaltinis) su laidu. Turėdami transformatorių ANSLUTA, 
prijungsite iki 6 šviestuvų ir galėsite juos vienu metu įjungti / 
išjungti tuo pačiu jungikliu.
19 W 804.058.41 10 €

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 €

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.
Iki 10 W,  
prijungus iki 3 įrenginių. 503.561.87 15 €
Iki 30 W,  
prijungus iki 9 įrenginių. 603.426.56 25 €

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 34,99 €

FÖRNIMMA maitinimo laidas. Iki 10 šviestuvų 
prijungimui prie elektros tinklo. Visus vienu metu įjungsite ir 
išjungsite laido jungikliu
3,5 m 503.946.98 5 €

FÖRNIMMA tarpinis jungiamasis laidas. Galite
sujungti šviesos diodų transformatorius TRÅDFRI vieną su 
kitu, bet visus jungti į tą patį maitinimo tinklą
0,7 m 903.947.00 4 €
2 m 303.946.99 5 €



Priedai

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

Pilka 003.075.52 9,99 €

Geltona 503.098.41 9,99 €

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

Pilka 803.075.53 14,99 €

BESTÅ stalčiaus skirtukas. Skirtuku stalčius
padalinamas į kelis skyrelius, todėl rasti juose laikomus 
daiktus yra lengviau. Stalčiams BESTÅ.

Pilka 403.075.50 7,99 €

BESTÅ stalčiaus kilimėlis. Minkštas veltinis yra
saugus daiktams, jie nenuslysta.

Pilka 203.075.51 3,49 €

RAGGISAR krepšeliai, 3 vnt. Užlenkus kraštus keičiamas 
krepšių aukštis. Kartu atsiranda atvartas, už kurio paėmus 
lengviau išimti juos iš lentynos, spintelės.

Šviesiai pilka 903.480.15 3,99 €

RAGGISAR padėklas. Sutaupysite vietos, nes kelis 
skirtingo dydžio padėklus galima sudėti vieną ant kito.

20×30 cm 303.480.18 4,99 €

30×40 cm 103.480.19 7,99 €

TJENA dėžė su dangčiu, 25×35×10 cm.  
Patogu laikyti smulkius daiktus, pavyzdžiui, makiažo
priemones ir plaukų segtukus. Tinka 40 cm gylio lentynoms 
BESTÅ.

Balta 903.954.22 3,49 €

TJENA dėžė su dangčiu, 18×25×15 cm. Tinka 
įvairiems smulkiems daiktams patogiai laikyti, pavyzdžiui, 
įkrovikliams. Tinka lentynoms BESTÅ.

Balta 103.954.21 2,49 €

Žalia su taškeliais 304.340.54 2,49 €

TJENA dėžė su dangčiu, 25×35×20 cm. Patogu 
laikyti dokumentus, nuotraukas ar kitus daiktus. Tinka 40 cm 
gylio lentynoms BESTÅ.

Balta 603.954.28 3,99 €

Žalia su taškeliais 604.340.57 3,99 €

TJENA žurnalų dėklai, 2 vnt., 10×25×30 cm.

Balta 103.954.16 3,99 €

Juoda 003.954.74 3,99 €

KUGGIS dėžė su dangčiu, balta. Su dėžėmis KUGGIS 
paprasta susitvarkyti daiktus. Turime jų įvairaus dydžio. 
Tinka lentynoms BESTÅ.

18×26×8 cm 202.802.07 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 14,99 €

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

53×36×6 cm 002.802.08 7,99 €
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PREKIŲ PRISTATYMAS

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

BALDŲ SURINKIMAS

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

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI

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

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


