Ostujuhend

BESTÅ

Hoiumööbel elutuppa
Hea teada
Karastatud klaasi tuleb käsitseda
ettevaatlikult! Kahjustatud serva
või kriimustatud pinna tõttu võib
klaas ootamatult puruneda. Väldi
kokkupõrkeid klaasi külgedega,
sest seal on klaas kõige õrnem.

Ohutus
Kui sa paigutad mööbli põrandale,
pead selle kaasasoleva seina
kinnitusega seina külge kinnitada.
Erinevate seinamaterjalidega peab
kasutama erinevaid kinnitusi.
Kasuta oma kodu seintega
sobivaid kinnitusi (ei kuulu
komplekti).

Kauni välimusega hoiumööbel kaunisse elutuppa
BESTÅ on loodud selleks, et kanda hoolt kõigi sinu hoiuvajaduste eest
ja samal ajal väga hea välja näha. Tänu sellele saad muuta elutoa
korraga kauniks ja praktiliseks. BESTÅ mööbel annab sulle palju ruumi
televiisori, mängukonsoolide ja helisüsteemi, DVD-de ja raamatute
paigutamiseks.
Vali kõrge, madal või seinale kinnitatav kombinatsioon. Valida saad
isegi paneelustega kombinatsiooni, et igasugune pudi-padi peitu
panna, või hoopis klaasuksed, et lemmikasjad nähtaval oleksid. BESTÅ
on saadaval paljudes värvides ja eri viimistlustega, nii leiad hõlpsasti
just endale sobiva.
Tee ise või luba meil aidata
Lihtsalt sellepärast, et saad ka ise kõigega hakkama, ei pea veel kõike
ise tegema. Luba meil aidata ja teeme su BESTÅ hoiulahenduse teoks
– me aitame sind toodete väljavalimise, kojuveo, kokkupaneku, järelmaksu ja paljude teiste teenustega. Lisainfot leiad meie veebilehelt
www.IKEA.ee.

Kõik siinsed tooted ei pruugi olla meie tellimis- ja väljastuspunktis saadaval. Lisainfo saamiseks külasta meie
kodulehte www.IKEA.ee või võta ühendust IKEA töötajatega. Täiendava tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist.
Kõik moodulid vajavad kokkupanemist.

Loo oma isiklik BESTÅ

Planeerimisprogramm võimaldab sul mängida raamide, uste,
riiulite, nuppude, värvide ja muu taolisega, et luua seeläbi
täiuslik, täpselt sinu vajaduste ja maitse järgi hoiulahendus.
Kui oled oma BESTÅ kombinatsiooni valmis saanud, aitab
planeerimisprogramm arvutada välja toodete hinna ning
printida või salvestada endale ostunimekirja, mida saad näiteks
kasutada toodete veebist ostmisel.
IKEA väljastuspunkti BESTÅ tootealalt leiad planeerimispunktid,
kus saad kasutada BESTÅ planeerimisprogrammi. Või külasta
meie veebilehte ja kasuta BESTÅ planeerimisprogrammi seal.

BESTÅ süsteem on oma olemuselt kohandatav ja paindlik. Vali
ja sobita kokku BESTÅ moodulid, mis sobivad just sinu ruumi,
elustiili ja maitsega.
IKEA väljastuspunktis ja IKEA.ee veebilehel on lai valik BESTÅ
kombinatsioonide valmislahendusi, mille vahel valida. Kui sa
ei leia nende hulgast meelepärast lahendust või soovid neist
mõnda kohandada, kasuta selleks meie BESTÅ planeerimis
programmi.
BESTÅ planeerimisprogrammiga saad muuta olemasoleva
BESTÅ terviklahenduse endale sobivaks või luua täiesti uue
kombinatsiooni.
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Ukse- ja sahtlilahendused
Kombineeri oma lahendus sobivate uste ja sahtli
esipaneelidega. Veelgi suurema valiku BESTÅ ukse- ja sahtli
lahendusi leiad BESTÅ planeerimisprogrammist meie veebilehel
IKEA.ee/et/planeerimisprogrammid.

Kinnita alati seina külge riiulid, mis on kõrgemad kui 64 cm.

Uksed

Sahtli esipaneelid

Uks 60×64 cm

Uks 60×38 cm

Sahtli esipaneel
60×38 cm

(Käepidemeid müüakse eraldi)

38 cm
40 cm

120 cm

40 cm

120 cm

64 cm

38 cm
40 c

m

60 cm

40 cm

60 cm

40 cm

60 cm

40 cm

60 cm

64 cm

128 cm

192 cm
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Sahtli esipaneel
60×26 cm

Kombinatsioonid

Kogumõõtmed: 180×42×48 cm
See kombinatsioon: 198€ (893.292.87)

Kogumõõtmed: 120×42×48 cm
See kombinatsioon: 116€ (791.882.97)

BESTÅ telerialus 180×40×38 cm, valge

004.740.70

1 tk

BESTÅ telerialus 120×40×38 cm, valge

802.945.03

1 tk

BESTÅ riiul 56×36 cm, valge

002.955.54

1 tk

BESTÅ riiul 56×36 cm, valge

002.955.54

2 tk

BESTÅ sahtliraam 60×15×40 cm, valge

703.515.13

1 tk

BESTÅ sahtliraam 60×15×40 cm, valge

703.515.13

2 tk

BESTÅ sahtli liugur, vajutusega avanev, 2 tk kmpl

003.487.17

1 tk

BESTÅ sahtli liugur, vaikselt sulguv, 2 tk kmpl

403.487.15

2 tk

SELSVIKEN sahtli esipaneel 60×26 cm, kõrgläikega valge

102.916.35

1 tk

LAPPVIKEN sahtli esipaneel 60×26 cm, valge

102.916.78

2 tk

GLASSVIK klaasuks 60×38 cm, valge/mattklaas

702.916.56

2 tk

STUBBARP jalg, valge, 2 tk kmpl

102.935.64

2 tk

NANNARP jalg, valge 2 tk kmpl

202.935.92

2 tk

BESTÅ tugijalg, 10 cm, hall

502.936.04

1 tk

BESTÅ tugijalg, 10 cm, hall

502.936.04

2 tk

BESTÅ vaikselt sulguv/vajutusega avanev hing 2 tk kmpl

802.612.58

2 tk

BESTÅ klaasriiul 56×36 cm, klaas

602.955.32

2 tk

Kogumõõtmed: 120×42×74 cm
See kombinatsioon: 138€ (390.683.29)

Kogumõõtmed: 180×42×39 cm
See kombinatsioon: 140€ (893.283.63)

BESTÅ telerialus 120×40×64 cm, mustjaspruun

402.998.85

1 tk

BESTÅ telerialus 180×40×38 cm, valge

004.740.70

1 tk

BESTÅ riiul 56×36 cm, mustjaspruun

402.955.28

4 tk

BESTÅ riiul 56×36 cm, valge

002.955.54

3 tk

BESTÅ vaikselt sulguv/vajutusega avanev hing, 2 tk kmpl

802.612.58

2 tk

BESTÅ sahtliraam 60×15×40 cm, valge

703.515.13

2 tk

LAPPVIKEN uks/sahtli esipaneel 60×38 cm, mustjaspruun

402.916.67

2 tk

BESTÅ sahtli liugur, vajutusega avanev, 2 tk kmpl

003.487.17

2 tk

STUBBARP jalg, mustjaspruun, 2 tk kmpl

602..93566

2 tk

LAPPVIKEN uks/sahtli esipaneel 60×38 cm, valge

002.916.74

1 tk

BESTÅ tugijalg, 10 cm, hall

502.936.04

1 tk

LAPPVIKEN sahtli esipaneel 60×26 cm, valge

102.916.78

2 tk

BESTÅ vaikselt sulguv/vajutusega avanev hing, 2 tk kmpl

802.612.58

1 tk
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Kombinatsioonid

Kogumõõtmed: 180×42×192 cm
See kombinatsioon: 256€ (191.944.80)

Kogumõõtmed: 240×42×129 cm
See kombinatsioon: 241€ (193.304.87)

BESTÅ telerialus 180×40×64 cm, mustjaspruun

802.998.74

1 tk

BESTÅ telerialus 180×40×38 cm, valge

004.740.70

BESTÅ raam 120×40×38 cm, mustjaspruun

702.459.52

1 tk

BESTÅ raam 60×40×128 cm, valge

402.458.40

1 tk

BESTÅ raam 60×40×38 cm, mustjaspruun

602.459.62

1 tk

BESTÅ riiul 56×36 cm, valge

002.955.54

4 tk

BESTÅ riiul 56×36 cm, mustjaspruun

402.955.28

6 tk

BESTÅ klaasriiul 56×36 cm, klaas

602.955.32

1 tk

BESTÅ klaasriiul 56×36 cm, klaas

602.955.32

3 tk

BESTÅ sahtliraam 60×25×40 cm, valge

803.515.17

2 tk

BESTÅ sahtliraam 60×25×40 cm, mustjaspruun

003.512.48

1 tk

BESTÅ sahtli liugur, vajutusega avanev, 2 tk kmpl

003.487.17

2 tk

BESTÅ sahtli liugur, vajutusega avanev, 2 tk kmpl

003.487.17

1 tk

SELSVIKEN uks/sahtli esipaneel 60×38 cm, valge

202.916.30

2 tk

LAPPVIKEN uks/sahtli esipaneel 60×38 cm,

402.916.67

3 tk

SELSVIKEN uks 60×64 cm, valge

802.916.32

1 tk

SINDVIK klaasuks 60×38 cm, mustjaspruun/läbipaistev klaas

402.963.11

3 tk

GLASSVIK klaasuks 60×64 cm, valge/läbipaistev klaas

502.916.62

1 tk

BESTÅ riputussiin 60 cm, hõbeda värvi

302.848.46

3 tk

BESTÅ vaikselt sulguv/vajutusega avanev hing, 2 tk kmpl

802.612.58

2 tk

BESTÅ vaikselt sulguv/vajutusega avanev hing, 2 tk kmpl

802.612.58

5 tk

2 tk

Kogumõõtmed: 300×20/42×211 cm
See kombinatsioon: 391€ (193.308.78)

1 tk

Kogumõõtmed: 120×42×192 cm
See kombinatsioon: 266€ (790.592.62)

BESTÅ telerialus 180×40×38 cm, valge

004.740.70

1 tk

BESTÅ raam 60×40×192 cm, mustjaspruun

902.459.46

BESTÅ raam 60×20×38 cm, valge

002.459.17

3 tk

BESTÅ riiul 56×36 cm, mustjaspruun

402.955.28

8 tk

BESTÅ raam 60×20×64 cm, valge

602.459.19

2 tk

BESTÅ klaasriiul 56×36 cm, klaas

602.955.32

2 tk
2 tk

BESTÅ raam 60×40×64 cm, valge

302.458.50

1 tk

SINDVIK klaasuks 60×64 cm, mustjaspruun/läbipaistev klaas

002.963.13

BESTÅ riiul 56×36 cm, valge

002.955.54

5 tk

LAPPVIKEN uks 60×64 cm, mustjaspruun

802.916.70

4 tk

BESTÅ klaasriiul 56×16 cm, klaas

002.955.30

2 tk

BESTÅ vaikselt sulguv/vajutusega avanev hing, 2 tk kmpl

802.612.58

6 tk

BESTÅ sahtliraam 60×15×40 cm, valge

703.515.13

3 tk

BESTÅ sahtli liugur, vaikselt sulguv, 2 tk kmpl

403.487.15

3 tk

BESTÅ vaikselt sulguv/vajutusega avanev hing, 2 tk kmpl

802.612.58

6 tk

LAPPVIKEN sahtli esipaneel 60×26 cm, valge

102.916.78

3 tk

SINDVIK klaasuks 60×64 cm, valge

902.918.58

2 tk

LAPPVIKEN uks/sahtli esipaneel 60×38 cm, valge

002.916.74

3 tk

LAPPVIKEN uks 60×64 cm, valge

502.916.76

1 tk

BESTÅ riputussiin 60 cm, hõbeda värvi

302.848.46

5 tk
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Kombinatsioonid

Kogumõõtmed: 120×42×74 cm
See kombinatsioon: 137€ (293.848.75)

Kogumõõtmed: 180×42×74 cm
See kombinatsioon: 171€ (891.398.19)

BESTÅ raam 120×40×64, valge

102.458.46

1 tk

BESTÅ raam 120×40×64 cm, valge

102.458.46

1 tk

BESTÅ riiul 56×36, valge

002.955.54

4 tk

BESTÅ raam 60×40×64 cm, valge

302.458.50

1 tk

BESTÅ vaikselt sulguv/vajutusega avanev hing, 2 tk kmpl

802.612.58

2 tk

BESTÅ riiul 56×36 cm, valge

002.955.54

6 tk

BESTÅ tugijalg, hall

502.936.04

1 tk

BESTÅ vaikselt sulguv/vajutusega avanev hing, 2 tk kmpl

802.612.58

3 tk

KABBARP jalg, valge, 2 tk kmpl

704.729.30

2 tk

SELSVIKEN uks 60×64 cm, kõrgläikega valge

802.916.32

3 tk

SUTTERVIKEN uks 60×64, valge

304.682.37

2 tk

STUBBARP jalg, valge, 2 tk kmpl

102.935.64

4 tk
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Raamid
Laius × sügavus × kõrgus. BESTÅ raamide seinale kinnitamiseks on vaja riputussiini. Põrandal paiknev mööbel tuleb kinnitada kaasasoleva seinakinnitusega seina külge.
Erinevad seinamaterjalid vajavad erinevat tüüpi kinnitusvahendeid. Kasuta oma kodu seintele sobivaid kinnitusi, mida müüakse eraldi.

BESTÅ raam 60×40×192 cm. Turvakaalutlustel ei tohi seda
riiulit seinale riputada. Võid kombineerida BESTÅ jalgadega,
4 tk kmpl. Võib täiendada BESTÅ furnituuriga, mida
müüakse eraldi. Raami max koormus 20 kg pinna kohta.

Peitsitud valge tamme imitatsioon 002.473.70

45€

Mustjaspruun

902.459.46

45€

Valge

002.458.42

45€

BESTÅ raam 60×40×38 cm. Paigalda raam põrandale või
kinnita seinale, et põrandal ruumi kokku hoida. Kui otsustad
raami seinale paigaldada, täienda BESTÅ riputussiiniga.
Sellele raamile läheb vaja 1 riputussiini, mida müüakse
eraldi. Võib kombineerida BESTÅ jalgadega, 4 tk kmpl. Võib
täiendada BESTÅ furnituuriga, mida müüakse eraldi. Kui
raam on paigaldatud põrandale, siis on selle max koormus
20 kg pinna kohta. Seinale paigaldatud raami max koormus
oleneb seinamaterjalist.

BESTÅ raam 60×40×128 cm. Turvakaalutlustel ei tohi seda
riiulit seina külge riputada. Võib kombineerida BESTÅ
jalgadega, 4 tk kmpl. Võib täiendada BESTÅ furnituuriga,
mida müüakse eraldi. Raami max koormus 20 kg pinna
kohta.

Peitsitud valge tamme imitatsioon 602.473.67

35€

Mustjaspruun

402.459.44

35€

Valge

402.458.40

35€

22€

Mustjaspruun

202.459.64

22€

Valge

302.458.50

22€

35€

Mustjaspruun

502.459.53

35€

Valge

102.458.46

35€

602.459.62

17€

Valge

702.458.48

17€

Peitsitud valge tamme imitatsioon 402.473.73

30€

Mustjaspruun

702.459.52

30€

Valge

602.458.44

30€

BESTÅ raam 60×20×38 cm. Paigalda raam põrandale või
kinnita seinale, et põrandal ruumi kokku hoida. Kui otsustad
raami seinale paigaldada, täienda BESTÅ riputussiiniga.
Sellele raamile läheb vaja 1 riputussiini, mida müüakse
eraldi. Võib kombineerida BESTÅ jalgadega, 4 tk kmpl. Võib
täiendada BESTÅ furnituuriga, mida müüakse eraldi. Kui
raam on paigaldatud põrandale, siis on selle max koormus
20 kg pinna kohta. Seinale paigaldatud raami max koormus
oleneb seinamaterjalist.

BESTÅ raam 120×40×64 cm. Paigalda raam põrandale või
kinnita seinale, et põrandal ruumi kokku hoida. Kui otsustad
raami seinale paigaldada, täienda BESTÅ riputussiiniga.
Sellele raamile läheb vaja 2 riputussiini, mida müüakse
eraldi. Võib kombineerida BESTÅ jalgadega, mida müüakse
eraldi. Sellele raamile läheb vaja 4 jalga ja 1 BESTÅ tugijalga.
Võib täiendada BESTÅ furnituuriga, mida müüakse eraldi.
Kui raam on paigaldatud põrandale, siis on selle max
koormus 20 kg pinna kohta. Seinale paigaldatud raami max
koormus oleneb seinamaterjalist.

Peitsitud valge tamme imitatsioon 902.473.75

17€

Mustjaspruun

BESTÅ raam 120×40×38 cm. Paigalda raam põrandale või
kinnita seinale, et põrandal ruumi kokku hoida. Kui otsustad
raami seinale paigaldada, täienda BESTÅ riputussiiniga.
Sellele raamile läheb vaja 2 riputussiini, mida müüakse
eraldi. Võib kombineerida BESTÅ jalgadega, mida müüakse
eraldi. Sellele raamile läheb vaja 4 jalga ja 1 BESTÅ tugijalga.
Võib täiendada BESTÅ furnituuriga, mida müüakse eraldi.
Kui raam on paigaldatud põrandale, siis on selle max
koormus 20 kg pinna kohta. Seinale paigaldatud raami max
koormus oleneb seinamaterjalist.

BESTÅ raam 60×40×64 cm. Paigalda raam põrandale või
kinnita seinale, et põrandal ruumi kokku hoida. Kui otsustad
raami seinale paigaldada, täienda BESTÅ riputussiiniga.
Sellele raamile vajad 1 riputussiini, mida müüakse eraldi.
Võib kombineerida BESTÅ jalgadega, 4 tk kmpl. Võib
täiendada BESTÅ furnituuriga, mida müüakse eraldi. Kui
raam on paigaldatud põrandale, siis on selle max koormus
20 kg pinna kohta. Seinale paigaldatud raami max koormus
oleneb seinamaterjalist.

Peitsitud valge tamme imitatsioon 102.473.79

Peitsitud valge tamme imitatsioon 502.473.77

Peitsitud valge tamme imitatsioon 802.474.08

15€

Mustjaspruun

602.459.57

15€

Valge

002.459.17

15€

BESTÅ raam 60×20×64 cm. Paigalda raam põrandale või
kinnita seinale, et põrandal ruumi kokku hoida. Kui otsustad
raami seinale paigaldada, täienda BESTÅ riputussiiniga.
Sellele raamile läheb vaja 1 riputussiini, mida müüakse
eraldi. Võib kombineerida BESTÅ jalgadega, 4 tk kmpl. Võib
täiendada BESTÅ furnituuriga, mida müüakse eraldi. Kui
raam on paigaldatud põrandale, siis on selle max koormus
20 kg pinna kohta. Seinale paigaldatud raami max koormus
oleneb seinamaterjalist.

Kuidas raam seinale paigaldada

Peitsitud valge tamme imitatsioon 802.474.13

17€

Mustjaspruun

202.459.59

17€

Valge

602.459.19

17€

BESTÅ riputussiin, hõbeda värvi. 60 cm laiustele raamidele
läheb vaja 1 BESTÅ riputussiini. 120 cm laiustele raamidele
läheb vaja 2 BESTÅ riputussiini. Riputussiini ei saa kasutada
BESTÅ telerialustega. Veendu, et raami ülaosa ja lae vahele
jääks vähemalt 5 cm ruumi. See on vajalik selleks, et saaksid raami riputussiini külge kinnitada. BESTÅ riputussiin on
kaasas kõigi seinale paigaldatavate kombinatsioonidega.

BESTÅ raamide seinale paigaldamiseks läheb sul vaja
riputussiini. Riputussiin töötab tugevdusena ning muudab
BESTÅ raami seinale paigaldamise lihtsamaks ja ohutumaks.
Riputussiini saad kruvida seina paigaldatud tüüblitesse
ja riputussiinil on palju auke, et iga tüübli kohal oleks auk
olemas.

60 cm

Tänu komplekti kuuluvale ühenduslülile saad mitu raami
üksteise kõrvale riputada ja need täpselt samale kõrgusele
joondada. Veendu, et raami ülaosa ja lae vahele jääks
vähemalt 5 cm ruumi. See on vajalik selleks, et saaksid
raami riputussiini külge kinnitada.

302.848.46

NB! Riputussiini ei saa kasutada
BESTÅ telerialustega.
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5€

BESTÅ telerialused
Laius × sügavus × kõrgus. Põrandal paiknev mööbel tuleb kinnitada kaasasoleva seinakinnitusega seina külge. Erinevad seinamaterjalid vajavad erinevat tüüpi kinnitusvahendeid.
Kasuta oma kodu seintele sobivaid kinnitusi, mida müüakse eraldi.

BESTÅ telerialus 180×40×64 cm. Turvakaalutlustel ei tohi
seda riiulit seina külge riputada. Võib täiendada BESTÅ
furnituuriga, mida müüakse eraldi. Telerialusele läheb vaja
4 jalga ja 2 BESTÅ tugijalga. Telerialus peab vastu max 50 kg
koormusele.

BESTÅ telerialus 120×40×64 cm. Turvakaalutlustel ei tohi
seda riiulit seina külge riputada. Võib täiendada BESTÅ
furnituuriga, mida müüakse eraldi. Telerialusele läheb vaja
4 jalga ja 1 BESTÅ tugijalga. Telerialus peab vastu max 50 kg
koormusele.

Peitsitud valge tamme imitatsioon 702.998.84
Mustjaspruun
802.998.74

80€

Peitsitud valge tamme imitatsioon 302.998.95
Mustjaspruun
402.998.85

70€

Valge

80€

Valge

70€

702.998.79

80€

BESTÅ telerialus 180×40×38 cm. Paigalda telerialus
põrandale või kinnita seinale, et põrandal ruumi kokku
hoida. Seinakinnitused kuuluvad komplekti. Võib täiendada
BESTÅ furnituuriga, mida müüakse eraldi. Telerialusele
läheb vaja 4 jalga ja 2 BESTÅ tugijalga. Kui telerialus on
paigaldatud põrandale, siis on selle max koormus 50 kg.
Seinale paigaldatud telerialuse max koormus oleneb seina
materjalist.
Peitsitud valge tamme imitatsioon 604.740.72
Mustjaspruun
704.740.62

75€

Valge

75€

004.740.70

402.998.90

70€

BESTÅ telerialus 120×40×38 cm. Paigalda telerialus
põrandale või kinnita seinale, et põrandal ruumi kokku
hoida. Seinakinnitused kuuluvad komplekti. Võib täiendada
BESTÅ furnituuriga, mida müüakse eraldi. Telerialusele
läheb vaja 4 jalga ja 2 BESTÅ tugijalga. Kui telerialus on
paigaldatud põrandale, siis on selle max koormus 50 kg.
Seinale p
 aigaldatud telerialuse max koormus oleneb seina
materjalist.

75€
Peitsitud valge tamme imitatsioon 702.945.13
Mustjaspruun
902.945.12

50€

Valge

50€

802.945.03

50€

Kuidas telerialus seinale paigaldada
Seinale paigaldamise detailid kuuluvad komplekti.
Telerialuse seinale paigaldamiseks järgi lihtsalt
kokkupanekujuhiseid.

Sobivate kinnitussüsteemide kohta küsi nõu
 ohalikult kinnitusvahendite edasimüüjalt.
k

Seinakinnitused ei kuulu komplekti, sest eri tüüpi
seinamaterjalid nõuavad eri tüüpi kinnitusi. Kasuta
oma kodu seintele sobivaid kinnitusi.

NB! Seinale paigaldamise detailid kuuluvad
komplekti.

BESTÅ mööblijalad
BESTÅ jalad tõstavad su BESTÅ mööbli põrandast kõrgemale, andes toale kauni välimuse ja muutes mööbli alt põranda puhastamise lihtsamaks.
60 cm laiustele raamidele läheb vaja 2 jalga (SULARP) või 4 jalga (STUBBARP, NANNARP, STALLARP).
120 cm laiustele raamidele ja telerialustele läheb vaja 2 jalga (SULARP) või 4 jalga (STUBBARP, NANNARP, STALLARP) ja ühte BESTÅ tugijalga.
180 cm laiustele raamidele ja telerialustele läheb vaja 2 jalga (SULARP) või 4 jalga (STUBBARP, NANNARP, STALLARP) ja 2 BESTÅ tugijalga.

STUBBARP jalg, 10 cm kõrge, reguleeritav, 2 tk kmpl.
Reguleeritavad jalad; kapp seisab kindlalt ka ebatasasel
põrandal. Komplekti kuuluva ühendusplaadiga saad kaks
raami ühendada, nii et nende vahele jääb ainult üks jalg – nii
on tulemuseks puhtam kaunim ilme.

Peitsitud valge tamme imitatsioon 202.935.68

6€

Mustjaspruun

602.935.66

6€

Valge

102.935.64

6€

NANNARP jalg, 10 cm kõrge, 2 tk kmpl.

203.905.74

102.935.97

10€

202.935.92

10€

Alumiinium

502.935.95

10€

BESTÅ tugijalg, 10 cm kõrge, reguleeritav, 1 tk. Tugijalg
paigaldatakse BESTÅ raami/telerialuse alla, et tagada
BESTÅ kombinatsioonile stabiilsus nii, et tugijalga ei oleks
eestvaates näha.
Hall

STALLARP jalg, 10 cm kõrge, 2 tk kmpl.
Kroomitud

Must
Valge

10€

502.936.04

6€

KABBARP jalg, 10 cm kõrge, reguleeritav, 2 tk kmpl. 60
cm laiustele raamidele läheb vaja 4 jalga. 120 cm laiustele
raamidele ja telerialustele läheb vaja 4 jalga ja ühte BESTÅ
tugijalga. 180 cm laiustele telerialustele läheb vaja 4 jalga ja
2 BESTÅ tugijalga.
Valge
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704.729.30

6€

BESTÅ uksed ja sahtli esipaneelid
Laius × kõrgus. Uksed ja sahtlipaneelid hoiavad su asjad peidus ja tolmu eest kaitstult.

LAPPVIKEN

TIMMERVIKEN
LAPPVIKEN uks 60×64 cm. Peab täiendama BESTÅ
hingedega, 1 pk. Müüakse eraldi. Võib täiendada nuppude
või käepidemetega.

TIMMERVIKEN uks 60×64 cm. Peab täiendamaa BESTÅ
hingedega, 1 pk. Müüakse eraldi. Võib täiendada nuppude
või käepidemetega.
Must

Peitsitud valge tamme imitatsioon

402.916.91

10€

Mustjaspruun

802.916.70

10€

Valge

502.916.76

7€

902.916.84

7€

Mustjaspruun

402.916.67

7€

Valge

002.916.74

5€

Must

302.916.96

5€

Mustjaspruun

402.916.72

5€

Valge

102.916.78

4€

Must

904.436.25

17€

204.415.78

17€

904.436.25

17€

Hallikasroheline

204.415.78

17€

504.436.27

9€

Hallikasroheline

604.415.81

9€

15€

Valge

602.918.45

15€

002.947.95

10€

Valge

002.918.48

10€

602.947.97

7€

Valge

402.918.51

7€

602.981.11

17€

Kõrgläikega hall

502.981.16

17€

Kõrgläikega must

502.916.24

12€

Kõrgläikega valge

202.916.30

10€

Kõrgläikega beež

902.948.66

12€

Kõrgläikega hall

902.981.19

12€

Kõrgläikega must

402.916.29

10€

Kõrgläikega valge

102.916.35

7€

Kõrgläikega beež

702.981.20

10€

Kõrgläikega helehall

403.610.85

10€

704.415.66

35€

LAXVIKEN
LAXVIKEN uks 60×64 cm. Omapärase tekstuuriga pind
loob valguse ja varjude mänguga huvitava efekti. Tuleb
täiendada BESTÅ hingedega, 1 pk. Müüakse eraldi.
Valge

HANVIKEN sahtli esipaneel 60×26 cm. Täienda BESTÅ
sahtliraami 60×15×40 cm ja BESTÅ sahtli liuguriga. Võib
täiendada nuppude või käepidemetega.
Mustjaspruun

12€

Kõrgläikega beež

Hele pronksi imitatsioon

HANVIKEN uks/sahtli esipaneel 60×38 cm. Võib kasutada
uksena või sahtli esipaneelina. Kui kasutad uksena, täienda
BESTÅ hingedega, mida müüakse eraldi. Kui kasutad sahtli
esipaneelina, täienda BESTÅ sahtliraamiga 60×25×40 cm ja
BESTÅ sahtli liuguriga, mida müüakse eraldi. Võib täiendada
nuppude või käepidemetega.
Mustjaspruun

17€

802.916. 32

RIKSVIKEN uks 60×64 cm. Peab täiendama BESTÅ hingedega, 1 pk. Müüakse eraldi. Võib täiendada nuppude või
käepidemetega.

HANVIKEN uks 60×64 cm. Pead täiendamaa BESTÅ
hingedega, 1 pk. Müüakse eraldi. Võib täiendada nuppude
või käepidemetega.
502.947.93

002.916.26

Kõrgläikega valge

RIKSVIKEN

HANVIKEN

Mustjaspruun

Kõrgläikega must

SELSVIKEN drawer front 60×26 cm. Täienda BESTÅ
sahtliraamiga 60×25×40 cm ja BESTÅ sahtli liuguriga. Võib
täiendada nuppude või käepidemetega.

NOTVIKEN sahtli esipaneel 60×26 cm. Täienda BESTÅ
sahtliraami 60×15×40 cm ja BESTÅ sahtli liuguriga. Võib
täiendada nuppude või käepidemetega.
Sinine

10€

SELSVIKEN uks/sahtli esipaneel 60×38 cm. Võib kasutada
uksena või sahtli esipaneelina. Kui kasutad uksena, täienda
BESTÅ hingedega, mida müüakse eraldi. Kui kasutad sahtli
esipaneelina, täienda BESTÅ sahtliraamiga 60×25×40 cm ja
BESTÅ sahtli liuguriga, mida müüakse eraldi. Võib täiendada
nuppude või käepidemetega.

NOTVIKEN uks/sahtli esipaneel 60×38 cm. Võib kasutada
uksena või sahtli esipaneelina. Kui kasutad uksena, täienda
BESTÅ hingedega, mida müüakse eraldi.
Kui kasutad sahtli esipaneelina, täienda BESTÅ sahtliraamiga
60×25×40 cm ja BESTÅ sahtli liuguriga, mida müüakse eraldi.
Võib täiendada nuppude või käepidemetega.
Sinine

604.415.62

SELSVIKEN uks 60×64 cm. Peab täiendama BESTÅ
hingedega, 1 pk. Müüakse eraldi. Võib täiendada nuppude
või käepidemetega.

NOTVIKEN uks 60×64 cm. Peab täiendama BESTÅ
hingedega, 1 pk. Müüakse eraldi. Võib täiendada nuppude
või käepidemetega.
Hallikasroheline

15€

SELSVIKEN

NOTVIKEN

Sinine

804.415.56

TIMMERVIKEN sahtli esipaneel 60×26 cm. Täienda BESTÅ
sahtliraamiga 60×25×40 cm ja BESTÅ sahtli liuguriga. Võib
täiendada nuppude või käepidemetega.

LAPPVIKEN sahtli esipaneel 60×26 cm. Täienda BESTÅ
sahtliraami 60×15×40 cm ja BESTÅ sahtli liuguriga. Võib
täiendada nuppude või käepidemetega.
Peitsitud valge tamme imitatsioon

20€

TIMMERVIKEN uks/sahtli esipaneel 60×38 cm. Võib
kasutada uksena või sahtli esipaneelina. Kui kasutad
uksena, täienda BESTÅ hingedega, mida müüakse eraldi. Kui
kasutad sahtli esipaneelina, täienda BESTÅ sahtliraamiga
60×25×40 cm ja BESTÅ sahtli liuguriga, mida müüakse
eraldi. Võib täiendada nuppude või käepidemetega.

LAPPVIKEN uks/sahtli esipaneel 60×38 cm. Võib kasutada
uksena või sahtli esipaneelina. Kui kasutad esipaneeli
uksena, täienda BESTÅ hingedega, mida müüakse eraldi.
Kui kasutad sahtli esipaneelina, täienda BESTÅ sahtliraami
60×25×40 cm ja BESTÅ sahtli liuguriga, mida müüakse
eraldi. Võib täiendada nuppude või käepidemetega.
Peitsitud valge tamme imitatsioon

304.415.54
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902.916.98

30€

BESTÅ uksed ja sahtli esipaneelid
Laius × kõrgus. Uksed ja sahtlipaneelid hoiavad su asjad peidus ja tolmu eest kaitstult.

GLASSVIK
GLASSVIK klaasuks 60×64 cm. Kaugjuhtimispult töötab
läbi klaasi, seega saad oma elektroonilisi seadmeid juhtida
ka läbi suletud ukse. Tuleb täiendada BESTÅ hingedega, 1
pk. Müüakse eraldi. Käepidemed kuuluvad komplekti.

KALLVIKEN uks 60×64 cm. Kerge tekstuuriga pind loob
betooni imitatsiooni. Peab täiendama BESTÅ hingedega,
1 pk. Müüakse eraldi. Võib täiendada nuppude või käe
pidemetega.
Tumehall

103.645.23

28€

504.259.87

28€

304.259.88

SMEVIKEN uks 60×64 cm. Raamitud paneel on iga viimse
kui detailini hoolikalt viimistletud ning annab su mööblile
kvaliteetse ja traditsioonilises stiilis ilme. Peab täiendama
BESTÅ hingedega, 1 pk. Müüakse eraldi. Võib täiendada
nuppude või käepidemetega.
104.682.43

28€

804.728.78

28€

SMEVIKEN sahtli esipaneel 60×26 cm. Täienda BESTÅ
sahtliraamiga 60×25×40 cm ja BESTÅ sahtli liuguriga. Võib
täiendada nuppude või käepidemetega.
Valge

604.728.79

SUTTERVIKEN uks 60×64 cm. Peened detailid annavad kodule mereäärse suvila hõngu ja mööblile
traditsioonilises stiilis ilme. Tuleb täiendada BESTÅ hingedega, 1 pk. Müüakse eraldi. Võib täiendada nuppude või
käepidemetega.
24€

Hallikasbeež

004.858.27

24€

304.728.90

17€

Hallikasbeež

404.858.30

17€

104.728.91

10€

Hallikasbeež

804.858.33

10€

vajutusega avanevat hinge müüakse eraldi.

104.415.69

202.916.54

20€

Valge/matt klaas

702.916.56

20€

Must/läbipaistev klaas

002.916.50

20€

Must/suitsuklaas

602.916.52

20€

Valge peitsitud tamme imitatsioon

102.963.17

20€

Mustjaspruun

002.963.13

20€

Valge

902.918.58

20€

Valge peitsitud tamme imitatsioon

502.963.15

15€

Mustjaspruun

402.963.11

15€

Valge

802.918.54

15€

Valge

STOCKVIKENSTOCKVIKEN uks 60×64 cm. BESTÅ vaikselt sulguvat/
Antratsiidi tooni

Valge/läbipaistev klaas

804.696.54

35€

OSTVIK klaasuks 60×38 cm. Kaugjuhtimispult töötab läbi
klaasi, seega saad oma elektroonilisi seadmeid juhtida
ka läbi suletud ukse. Tuleb täiendada BESTÅ hingedega,
1 pk. Müüakse eraldi. Võib täiendada nuppude või
käepidemetega.

SUTTERVIKEN sahtli esipaneel 60×26 cm. Täienda BESTÅ
sahtliraamiga 60×15×40 cm ja BESTÅ sahtli liuguriga. Võib
täiendada nuppude või käepidemetega.
Valge

25€

Valge

SUTTERVIKEN uks/sahtli esipaneel 60×38 cm. Võib
kasutada uksena või sahtli esipaneelina. Kui kasutad
uksena, täienda BESTÅ hingedega, mida müüakse eraldi.
Kui kasutad sahtli esipaneelina, täienda BESTÅ sahtliraamiga 60×25×40 cm ja BESTÅ sahtli liuguriga, mida müüakse
eraldi. Võib täiendada nuppude või käepidemetega.
Valge

902.916.60

OSTVIK klaasuks 60×64 cm. Sobib ideaalselt meie
SMEVIKEN valge paneeliga. Kaugjuhtimispult töötab läbi
klaasi, seega saad oma elektroonilisi seadmeid juhtida
ka läbi suletud ukse. Tuleb täiendada BESTÅ hingedega, 1 pk. Müüakse eraldi. Võib täiendada nuppude või
käepidemetega.

SUTTERVIKEN

304.682.37

25€

Must/suitsuklaas

OSTVIK

17€

Valge

302.916.58

SINDVIK klaasuks 60×38 cm. Kaugjuhtimispult töötab
läbi klaasi, seega saad oma elektroonilisi seadmeid juhtida
ka läbi suletud ukse. Tuleb täiendada BESTÅ hingedega,
1 pk. Müüakse eraldi. Võib täiendada nuppude või
käepidemetega.

SMEVIKEN uks/sahtli esipaneel 60×38 cm. Võib kasutada
uksena või sahtli esipaneelina. Kui kasutad uksena, täienda
BESTÅ hingedega, mida müüakse eraldi. Kui kasutad sahtli
esipaneelina, täienda BESTÅ sahtliraamiga 60×25×40 cm
ja BESTÅ sahtli liuguriga, mida müüakse eraldi. Võib
täiendada nuppude või käepidemetega.
Valge

25€

Must/läbipaistev klaas

SINDVIK klaasuks 60×64 cm. Kaugjuhtimispult töötab
läbi klaasi, seega saad oma elektroonilisi seadmeid juhtida
ka läbi suletud ukse. Tuleb täiendada BESTÅ hingedega,
1 pk. Müüakse eraldi. Võib täiendada nuppude või
käepidemetega.

15€

SMEVIKEN

Valge

25€

802.916.65

SINDVIK

KALLVIKEN sahtli esipaneel 60×26 cm. Kerge tekstuuriga
pind loob betooni imitatsiooni. Täienda BESTÅ sahtli
raamiga 60×15×40 cm ja BESTÅ sahtli liuguriga. Müüakse
eraldi. Võib täiendada nuppude või käepidemetega.
Tumehall

502.916.62

Valge/mattklaas

GLASSVIK klaasuks 60×38 cm. Kaugjuhtimispult töötab
läbi klaasi, seega saad oma elektroonilisi seadmeid juhtida
ka läbi suletud ukse. Tuleb täiendada BESTÅ hingedega, 1
pk. Müüakse eraldi. Käepidemed kuuluvad komplekti.

KALLVIKEN uks/sahtli esipaneel 60×38 cm.
Kerge tekstuuriga pind loob betooni imitatsiooni. Võib
kasutada uksena või sahtli esipaneelina. Kui kasutad
uksena, täienda BESTÅ hingedega, mida müüakse eraldi.
Kui kasutad sahtli esipaneelina, täienda BESTÅ sahtli
raamiga 60×25×40 cm ja BESTÅ sahtli liuguriga, mida
müüakse eraldi. Võib täiendada nuppude või käepidemetega.
Tumehall

Valge/läbipaistev klaas

35€
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104.727.06

25€

BESTÅ furnituur
BESTÅ riputussiin 60 cm. BESTÅ raamide seinale
paigaldamiseks läheb sul vaja riputussiini. Riputussiin
töötab tugevdusena ning muudab BESTÅ raami seinale
paigaldamise lihtsamaks ja ohutumaks. Riputussiin tuleb
kinnitada seina paigaldatud tüüblitesse. Riputussiinil on
palju auke, et iga tüübli kohal oleks auk olemas ja saaksid
oma BESTÅ raami paigutada just sinna, kuhu soovid.
Tänu komplekti kuuluvale ühenduslülile saad mitu raami
hõlpsasti üksteise kõrvale riputada ja need täpselt samale
kõrgusele joondada. 60 cm laiustele raamidele läheb vaja 1
BESTÅ riputussiini. 120 cm laiustele raamidele läheb vaja 2
BESTÅ riputussiini. NB! Riputussiini ei saa kasutada BESTÅ
telerialustega. Veendu, et raami ülaosa ja lae vahele jääks
vähemalt 5 cm ruumi. See on vajalik selleks, et saaksid
raami riputussiini külge kinnitada.
Alumiinium

302.848.46

BESTÅ pealispaneel 120×42 cm, betooni imitatsioon.
Helehallil BESTÅ pealispaneelil on kerge tekstuuriga pind,
mis loob betooni imitatsiooni. See annab su mööblile
stiilse moodsa välimuse, kaitstes samal ajal su BESTÅ
kappi.
Helehall

Helehall

202.707.22

10€

802.707.24

10€

Tammespoon

501.965.37

20€

Valge

301.965.38

20€

Tammespoon

901.965.35

30€

Valge

201.965.29

30€

802.953.00

20€

Valge klaas

402.953.02

20€

002.953.04

30€

Valge klaas

502.953.06

30€

50€

40€

6€

UPPLEVA seinakronstein, fikseeritud. Vastab VESA
standardile. Sobib enamikule 19–32” ja 37–55” lame
ekraaniga teleritele.
37–55”

BESTÅ TV pealispaneel 180×40 cm, karastatud klaas.
Klaaspaneel kaitseb telerialuse pealmist osa ja annab sellele teistsuguse ilme. Ohutustarvikud kuuluvad komplekti.
Must klaas

204.729.18

802.612.58

BESTÅ TV pealispaneel 120×40 cm, karastatud klaas.
Klaaspaneel kaitseb telerialuse pealmist osa ja annab
sellele teistsuguse ilme. Ohutustarvikud kuuluvad komplekti.
Must klaas

004.729.19

BESTÅ vaikselt sulguv/vajutusega avanev hing, 2 tk.
Hinged, millel on nii vaikse sulgumise kui ka vajutusega
avamise funktsioon, seega avaneb uks kerge vajutusega
ja sulgub vaikselt. Ust saad avada komplekti kuuluva
tõukuriga või täiendades oma BESTÅ mööblieset nupu või
käepidemega. Nupud ja käepidemed on müügil eraldi.

BESTÅ pealispaneel 180×40 cm, karastatud klaas.
Klaaspaneel kaitseb riiuli pealmist osa ja annab sellele
teistsuguse ilme. Ohutustarvikud kuuluvad komplekti.
Must

40€

BESTÅ pealispaneel 120x42 cm. Naturaalsest puitspoonist
pinnaga pealispaneel annab mööblile sooja ja naturaalse
ilme.

BESTÅ pealispaneel 120×40 cm, karastatud klaas.
Klaaspaneel kaitseb riiuli pealmist osa ja annab sellele
teistsuguse ilme. Ohutustarvikud kuuluvad komplekti.
Must

204.436.24

BESTÅ pealispaneel 180x42 cm. Naturaalsest puitspoonist
pinnaga pealispaneel annab mööblile sooja ja naturaalse
ilme.

BESTÅ pealispaneel 60×40 cm, karastatud klaas.
Klaaspaneel kaitseb riiuli pealmist osa ja annab sellele
teistsuguse ilme. Ohutustarvikud kuuluvad komplekti.
Valge

30€

BESTÅ pealispaneel 180×42 cm, betooni imitatsioon.
Helehallil BESTÅ pealispaneelil on kerge tekstuuriga pind,
mis loob betooni imitatsiooni. See annab su mööblile
stiilse moodsa välimuse, kaitstes samal ajal su BESTÅ
kappi.

5€

Must

604.436.22

902.267.97

25€

UPPLEVA kronstein telerile, pööratav. Sobib enamikule
37-55” lameekraaniga teleritele. Sobib mõõtmetelt BESTÅ,
MOSTORP ja RAMSÄTRA telerialustega.
37-55”

203.305.99

59€

BESTÅ furnituur
BESTÅ sahtliraam, 60×15×40 cm. Täienda BESTÅ süsteemi
kuuluva sahtli esipaneeliga (60×26 cm). Täienda BESTÅ sahtli
liuguritega, mida müüakse eraldi. Sahtlit ei saa kasutada
hingedega uste taga. Max koormus 10 kg.

Valge peitsitud tamme imitatsioon 503.515.14

8€

Mustjaspruun

403.512.46

8€

Valge

703.515.13

8€

BESTÅ sahtli liugur, vaikselt sulguv. Sahtli liuguritel on integreeritud tõukurid, tänu millele saad ukse avada vaid kerge
vajutusega, nuppe ega käepidemeid pole vaja.
2 tk

10€

Mustjaspruun

003.512.48

10€

Valge

803.515.17

10€

403.487.15

Valge peitsitud tamme imitatsioon 202.955.48

4€

Mustjaspruun

802.955.26

4€

Valge

402.955.52

4€

Klaas (max koormus 5 kg)

002.955.30

4€

BESTÅ riiul 56×36 cm. Max koormus 20 kg. Sobib 20 cm
sügavustele BESTÅ riiulitele.

BESTÅ sahtli liugur, vaikselt sulguv. Tänu sahtli liugurile
sulgub sahtel vaikselt. Täienda sahtlit nuppude või
käepidemetega.
2 tk

6€

BESTÅ riiul, 56×16 cm. Max koormus 13 kg. Sobib 20 cm
sügavustele BESTÅ riiulitele.

BESTÅ sahtliraam, 60×25×40 cm. Täienda BESTÅ süsteemi
kuuluva sahtli esipaneeliga (60×38 cm). Täienda BESTÅ sahtli
liuguritega, mida müüakse eraldi. Sahtlit ei saa kasutada
hingedega uste taga. Max koormus 10 kg.

Valge peitsitud tamme imitatsioon 603.515.18

003.487.17

6€
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Valge peitsitud tamme imitatsioon 002.955.49

6€

Mustjaspruun

402.955.28

6€

Valge

002.955.54

6€

Klaas (max koormus 10 kg)

602.955.32

6€

Nupud ja käepidemed
BAGGANÄS käepide, 143 mm. 2 tk kmpl.

BERGHALLA käepide, 56 mm. 2 tk kmpl.

Must

803.384.13

5€

Hall

603.228.56

3€

Messingi värvi

003.384.07

5€

Valge

803.228.55

3€

Roostevaba teras

703.384.18

5€

ENERYDA nupp, 27 mm, 2 tk kmpl.

BAGGANÄS käepide, 335 mm. 2 tk kmpl.

Must

803.475.06

4€

Must

603.384.14

9€

Messingi värvi

403.475.08

4€

Messingi värvi

203.384.11

9€

Kroomitud

003.475.10

4€

Roostevaba teras

503.384.19

9€

EDVALLA nupp, 18 mm, 2 tk kmpl.

BAGGANÄS nupp, 13 mm. 2 tk kmpl.
Must

303.384.15

3€

Messingi värvi

603.384.09

3€

Roostevaba teras

303.384.20

3€

103.384.16

4€

Messingi värvi

803.384.08

4€

Roostevaba teras

103.384.21

4€

903.384.17

4€

Messingi värvi

003.384.12

4€

Roostevaba teras

903.384.22

4€

Valge

ÖSTERNÄS käepide, 19 mm. 2 tk kmpl.
7€

ÖSTERNÄS nahast käepide, 153 mm. 2 tk kmpl.
403.488.95

5€

803.364.33

0,5€

GUBBARP käepide, 116 mm, 2 tk kmpl.

BAGGANÄS nupp, 21 mm. 2 tk kmpl.
Must

Pargitud nahk

5€

403.478.86

Valge

Must

203.488.96

003.478.88

Messingi värvi

GUBBARP nupp, 21 mm, 2 tk kmpl.

BAGGANÄS nupp, 20 mm. 2 tk kmpl.

Pargitud nahk

Must

10€

12

003.364.32

0,5€

Integreeritav valgustus
Tavaline või IKEA nutivalgustus?
Hea valgustus muudab elu lihtsamaks ja aitab luua sobiva
meeleolu. Siinsed võimalused on BESTÅ jaoks loodud. Nende
abil saad lüüa särama oma lemmikpildid ja -asjad ning
nautida hubast peegeldavat valgust. Ja loomulikult on tänu
valgustusele lihtsam riiulitelt ja kappidest asju üles leida.
TRÅDFRI LED-draiveriga saad muuta oma VAXMYRA, NORRFLY,
URSHULT ja LINDSHULT valgustid nutikaks ning ühendada need
TRÅDFRI lüüsiga, et valgustust TRÅDFRI puldiga juhtmevabalt
hämardada.

Tänu TRÅDFRI lüüsile saad TRÅDFRI süsteemi ühendatud
valgustust koos teiste TRÅDFRI valgustitega IKEA Home
nutirakenduse teel juhtida. Kõigis valgustites kasutame
energiasäästlike LED-pirne, mis aitavad sul elektriarvetelt raha
kokku hoida.

VAXMYRA LED-kohtvalgusti, 2 tk, Ø 6,8 cm. VAXMYRA
kohtvalgustid valgustavad su kapi sisemust. Tänu komplekti
kuuluvale teibile on neid lihtne klaasile või metallile paigaldada või puidust riiulitega integreerida. Täienda ANSLUTA
LED-draiveriga, mida müüakse eraldi, IKEA mudel L1737.
*Valgustid sisaldavad sisseehitatud A++ kuni A energiaklassi
LED-lampe. Valgusti lampe pole võimalik vahetada.

ANSLUTA LED-draiver. Kasuta ANSLUTA LED-draiverit
VAXMYRA LED-kohtvalgusti sisse- ja väljalülitamiseks. Kuni
19 W.

Alumiiniumi värvi*

304.218.86

12,99€

Must*

004.218.78

12,99€

Valge*

104.218.68

12,99€

TRÅDFRI pult. TRÅDFRI kaugjuhtimispuldiga saad
valgustust juhtmevaba süsteemita hämardada. Aku kuulub
komplekti ja kestab umbes 2 aastat.

19 W

104.607.51

NORRFLY LED-valgusriba. Alumiiniumi värvi. NORRFLY
valgusribal on liikumisandur – tuli lülitub kapi avamisel ja
sulgumisel ise automaatselt sisse ja välja. Täienda TRÅDFRI
LED-draiveri ja FÖRNIMMA toitejuhtmega, mida müüakse
eraldi. Hämardatav, kui kasutad koos TRÅDFRI puldi ja
TRÅDFRI lüüsiga, mida müüakse eraldi. IKEA mudel L1613.
*Valgusti sisaldab sisseehitatud A++ kuni A energiaklassi
LED-lampe. Valgusti lampe pole võimalik vahetada.
55 cm

403.322.53

302.604.02

102.604.36

12,99€

Kuni 30 W,
ühenda kuni 9 moodulit.

14€

603.426.56

25€

TRÅDFRI lüüs. TRÅDFRI lüüsi ja rakendusega saad juhtida
iga valgusallikat eraldi, luua erinevaid valguslahendusi – ja
neid puldi või IKEA Home Smart rakenduse teel juhtida.
403.378.06

34,99€

FÖRNIMMA vaheühendusjuhe. Saab kasutada otse
ühendusena TRÅDFRI LED-draiverite vahel, nt kahe
seinakapisektsiooni vahel (vooluvõrguga üks ühendus).

14,99€

LINDSHULT LED-kapivalgusti. Loob toas hubase meeleolu
valguse. Täienda TRÅDFRI LED-draiveri ja FÖRNIMMA toitejuhtmega, mida müüakse eraldi. Hämardatav, kui kasutad
koos TRÅDFRI puldi ja TRÅDFRI lüüsiga, mida müüakse
eraldi. IKEA mudel L1304 Lindshult. Valgusti sisaldab sisse
ehitatud A++ kuni A energiaklassi LED-lampe. Valgusti lampe
pole võimalik vahetada.
Nikkelkattega

15€

TRÅDFRI LED-draiver. Täienda FÖRNIMMA toitejuhtmega,
mida müüakse eraldi. Võib kasutada koos TRÅDFRI puldi ja
TRÅDFRI lüüsiga.

URSHULT LED-kapivalgusti. Loob toas hubase meeleoluvalguse. Täienda TRÅDFRI LED-draiveri ja FÖRNIMMA toitejuhtmega, mida müüakse eraldi. Hämardatav, kui kasutad
koos TRÅDFRI puldi ja TRÅDFRI lüüsiga, mida müüakse
eraldi. IKEA mudel L1305 Urshult. Valgustid sisaldavad
sisseehitatud A++ kuni A energiaklassi LED-lampe. Valgusti
lampe pole võimalik vahetada.
Nikkelkattega*

804.058.41

15,99€
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0,7 m

903.947.00

4€

2m

303.946.99

5€

Lisatarvikud
BESTÅ karp, 25×15×31 cm. Sobib ideaalselt mistahes asjade
hoidmiseks – olgu selleks ajakirjad, puldid, DVD-d, mängu
asjad, hobitarvikud vms. Lihtne välja tõmmata ja tõsta, sest
karbil on sisselõigatud käepidemed. Pehme vilt kaitseb asju
ja hoiab need kenasti paigal. Sobib BESTÅ riiulitele ja BESTÅ
sahtlitesse. BESTÅ riiulile või BESTÅ sahtlisse mahuvad
ideaalselt 2 karpi. Max koormus 2,5 kg.
Hall

003.075.52

9,99€

Kollane

503.098.41

9,99€

KUGGIS kaanega kast, valge. KUGGIS tootesarja kastidega
on lihtne asjad korras hoida ja peita ära need esemed, mida
silme alt ära tahad, olgu need suured või väikesed – samas
hoiad kõik käepärast. Erineva suurusega kastid on loodud
nii, et need sobivad kokku ja neid on lihtne virnastada.

BESTÅ karp, 32×51×21 cm. Sobib ideaalselt mistahes asjade
hoidmiseks – olgu selleks ajakirjad, puldid, DVD-d, mängu
asjad, hobitarvikud vms. Lihtne välja tõmmata ja tõsta, sest
karbil on sisselõigatud käepidemed. Pehme vilt kaitseb asju
ja hoiab need kenasti paigal, et asjad ei libiseks, kui karbi riiulist välja tõmbad. Sobib BESTÅ riiulitele. Max koormus 5 kg.
Hall

803.075.53

403.075.50

203.075.51

903.480.15

103.480.19

7,99€

3,49€

3,99€

9,99€

TJENA kaanega kast, 25×35×10 cm. Madal hoiukast sobib
ideaalselt mistahes asjade hoidmiseks – olgu selleks paberid
või kollektsioneeritavad esemed, rätikud või lipsud.
Valge

903.954.22

3.49€

TJENA kaanega karp, 18×25×15 cm. Karpi saab kasu
tada väikeste asjade, näiteks juhtmete, teibi või lõnga
hoidmiseks.
Valge

103.954.21

3,49€

Sinine/mustriline

904.678.43

2,49€

TJENA kaanega kast, 25×35×20 cm. Karp sobib mõõtmetelt
ideaalselt mistahes asjade hoidmiseks – olgu selleks paber
või kollektsioneeritavad esemed, jalatsid või riided.
Valge

603.954.28

3,99€

Must

303.954.77

3,99€

TJENA dokumendihoidik, 2 tk kmpl, 10×25×30 cm.
Valge

103.954.16

3,99€

Mitmevärviline

104.838.37

3,99€

602.802.05

7,99€

102.802.03

16,99€

Must

RAGGISAR alus, tumehall. Hoiuruumi efektiivseks
kasutamiseks võid alused üksteise otsa panna.
30×40 cm

26×35×15 cm
37×54×21 cm

002.802.08

7.99€

604.002.98

8,99€

GNABBAS korv, 32×35×32 cm.

RAGGISAR, 3 tk kmpl. Keera korvi ääred nii palju alla, kui
kõrget korvi ise tahad. Volditud äärest on ka mugav korvi
riiulist välja tõmmata.
Helehall

3,49€
6,99€

53×36×6 cm

16,99€

BESTÅ sahtlimatt. Pehme vilt kaitseb asju ja hoiab need
kenasti paigal.
Hall

202.802.07
502.823.04

KUGGIS 8 lahtriga sisusahtel. Lahtrid annavad asjadest
hea ülevaate ja aitavad sul otsitava kiiresti üles leida. Kui
tahad hoida samas kastis nii väiksemaid kui ka suuremaid
asju, kombineeri sisusahtel KUGGIS kastiga.

BESTÅ sahtlisisu. Sahtlisisu kasutades saad kõigist asjadest
hõlpsalt ülevaate, sest sahtlisisul on erinevad lahtrid, mis
aitavad sul sisu korrastada. Pehme vilt kaitseb asju ja hoiab
need kenasti paigal. Sobib BESTÅ sahtlitesse.
Hall

18×26×8 cm
26×35×8 cm
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