Ceļvedis pircējiem

BESTÅ

Dzīvojamās istabas mēbeles mantu glabāšanai
Noderīga informācija
Ar rūdītā stikla mēbelēm ir
jāapietas uzmanīgi. Stikls ir trausls
materiāls – ja tam ir skrāpējumi
vai bojātas malas, virsma var
pēkšņi saplīst. Jāizvairās no
triecieniem pa sānu malām, jo
malās stikls ir vistrauslākais.

Drošība
Ja šīs mēbeles liek uz grīdas,
tās ir jāpiestiprina pie sienas
ar komplektā iekļautajiem
piederumiem.
Skrūves un dībeļi jāizvēlas
atkarībā no sienas materiāla –
izmanto sava mājokļa sienai
piemērotākos (neietilpst
komplektā).

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. Vairāk uzzināsi www.IKEA.lv.

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

Izveido savu BESTÅ

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, izdrukāt un ņemt līdzi uz
IKEA veikalu vai izmantot, iepērkoties interneta veikalā.
BESTÅ plānotāju var lietot IKEA veikalā pie datoriem, kas atrodas
BESTÅ nodaļā, vai arī dzīvojamās istabas preču sadaļā tīmekļa
vietnē www.IKEA.lv.

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!
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Durvis un atvilktnes priekšas
Izvēlies durvis un Atvilktnes priekšas. Plašāks BESTÅ durvju
un atvilktņu klāsts ir redzams BESTÅ plānotājā tīmekļa vietnē
www.IKEA.lv.

Visas mēbeles mantu glabāšanai, kas ir augstākas par 64 cm, ir
jāpiestiprina pie sienas.

Durvis

Atvilktnes priekšas

Durvis: 60×64 cm

Durvis: 60×38 cm

Atvilktnes priekša:
60×38 cm

(rokturus var iegādāties atsevišķi)

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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Atvilktnes priekša:
60×26 cm

Kombinācijas

Kopējais izmērs: 180×42×48 cm
Šī kombinācija: 198 € (893.292.87)

Kopējais izmērs: 120×42×48 cm
Šī kombinācija: 116 € (791.882.97)

BESTÅ TV galdiņš, 180×40×38 cm, balts

004.740.70

1 gab.

BESTÅ TV galdiņš, 120×40×38 cm, balts

802.945.03

1 gab.

BESTÅ plaukts, 56×36 cm, balts

002.955.54

1 gab.

BESTÅ plaukts, 56×36 cm, balts

002.955.54

2 gab.

BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×15×40 cm, balts

703.515.13

1 gab.

BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×15×40 cm, balts

703.515.13

2 gab.

BESTÅ sliedes atvilktnes atvēršanai piespiežot, 2 gab.

003.487.17

1 gab.

BESTÅ sliedes atvilktnes atvēršanai piespiežot, 2 gab.

403.487.15

2 gab.

SELSVIKEN atvilktnes priekša, 60×26 cm, spīdīgi balta

102.916.35

1 gab.

LAPPVIKEN atvilktnes priekša, 60×26 cm, balta

102.916.78

2 gab.

GLASSVIK stikla durvis, 60×38 cm, baltas, matēts stikls

702.916.56

2 gab.

STUBBARP kāja, balta, 2 gab.

102.935.64

2 gab.

NANNARP kāja, balta, 2 gab.

202.935.92

2 gab.

BESTÅ atbalsta kāja, 10 cm, pelēka

502.936.04

1 gab.

BESTÅ atbalsta kāja, 10 cm, pelēka

502.936.04

2 gab.

BESTÅ eņģes ar amortizatoru durvju atvēršanai piespiežot, 2 gab. 802.612.58

2 gab.

BESTÅ stikla plaukts, 56×36 cm, stikls

2 gab.

602.955.32

Kopējais izmērs: 120×42×74 cm
Šī kombinācija: 138 € (390.683.29)

Kopējais izmērs: 180×42×39 cm
Šī kombinācija: 140 € (893.283.63)

BESTÅ TV galdiņš, 120×40×64 cm, melni brūns

402.998.85 1 gab.

BESTÅ TV galdiņš, 180×40×38 cm, balts

004.740.70

1 gab.

BESTÅ plaukts, 56×36 cm, melni brūns

402.955.28 4 gab.

BESTÅ plaukts, 56×36 cm, balts

002.955.54

3 gab.

BESTÅ eņģe ar amortizatoru atvēršanai piespiežot, 2 gab.

802.612.58

2 gab.

BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×15×40 cm, balts

703.515.13

2 gab.

LAPPVIKEN durvis/atvilktnes priekša, 60×38 cm, melni brūna

402.916.67

2 gab.

BESTÅ sliede atvilktnes atvēršanai piespiežot, 2 gab.

003.487.17

2 gab.

STUBBARP kāja, melni brūna, 2 gab./kompl.

602.93566

2 gab.

LAPPVIKEN durvis/atvilktnes priekša, 60×38 cm, balta

002.916.74

1 gab.

BESTÅ atbalsta kāja, 10 cm, pelēka

502.936.04 1 gab.

LAPPVIKEN atvilktnes priekša, 60×26 cm, balta

102.916.78

2 gab.

BESTÅ eņģe ar amortizatoru atvēršanai piespiežot, 2 gab.

802.612.58

1 gab.
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Kombinācija

Kopējais izmērs: 180×42×192 cm
Šī kombinācija: 308 € (191.944.80)

Kopējais izmērs: 240×42×129 cm
Šī kombinācija: 241 € (193.304.87)

BESTÅ TV galdiņš, 180×40×64 cm, melni brūns

802.998.74

1 gab.

BESTÅ TV galdiņš, 180×40×38 cm, balts

004.740.70 1 gab.

BESTÅ rāmis, 120×40×38 cm, melni brūns

702.459.52

1 gab.

BESTÅ rāmis, 60×40×128 cm, balts

402.458.40 1 gab.

BESTÅ rāmis, 60×40×38 cm, melni brūns

602.459.62

1 gab.

BESTÅ plaukts, 56×36 cm, balts

002.955.54 4 gab.

BESTÅ plaukts, 56×36 cm, melni brūns

402.955.28

6 gab.

BESTÅ stikla plaukts, 56×36 cm, stikls

602.955.32 1 gab.

BESTÅ stikla plaukts, 56×36 cm, stikls

602.955.32

3 gab.

BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×25×40 cm, balts

803.515.17

2 gab.

BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×25×40 cm, melni brūns

003.512.48

1 gab.

BESTÅ sliedes atvilktnes atvēršanai piespiežot, 2 gab.

003.487.17

2 gab.

BESTÅ sliede atvilktnes atvēršanai piespiežot, 2 gab.

003.487.17

1 gab.

SELSVIKEN durvis/atvilktnes priekša, 60×38 cm, balta

202.916.30

2 gab.

LAPPVIKEN durvis/atvilktnes priekša 60×38 cm

402.916.67

3 gab.

SELSVIKEN durvis, 60×64 cm, baltas

802.916.32

1 gab.

SINDVIK stikla durvis, 60×38 cm, melni brūnas, stikls

402.963.11

3 gab.

GLASSVIK stikla durvis, 60×64 cm, baltas, stikls

502.916.62

1 gab.

BESTÅ montāžas sliede, 60 cm, sudraba krāsā

302.848.46

3 gab.

BESTÅ eņģe ar amortizatoru atvēršanai piespiežot, 2 gab.

802.612.58

2 gab.

BESTÅ eņģe ar amortizatoru atvēršanai piespiežot, 2 gab.

802.612.58

5 gab.

Kopējais izmērs: 300×20/42×211 cm
Šī kombinācija: 391 € (193.308.78)

Kopējais izmērs: 120×42×192 cm
Šī kombinācija: 266 € (790.592.62)

BESTÅ TV galdiņš, 180×40×38 cm, balts

004.740.70

1 gab.

BESTÅ rāmis, 60×40×192 cm, melni brūns

902.459.46

2 gab.

BESTÅ rāmis, 60×20×38 cm, balts

002.459.17

3 gab.

BESTÅ plaukts, 56×36 cm, melni brūns

402.955.28

8 gab.

BESTÅ rāmis, 60×20×64 cm, balts

602.459.19

2 gab.

BESTÅ stikla plaukts, 56×36 cm

602.955.32

2 gab.

BESTÅ rāmis, 60×40×64 cm, balts

302.458.50 1 gab.

SINDVIK stikla durvis, 60×64 cm, melni brūnas, stikls

002.963.13

2 gab.

BESTÅ plaukts, 56×36 cm, balts

002.955.54 5 gab.

LAPPVIKEN durvis, 60×64 cm, melni brūnas

802.916.70

4 gab.

BESTÅ stikla plaukts, 56×16 cm, stikls

002.955.30 2 gab.

BESTÅ eņģe ar amortizatoru atvēršanai piespiežot, 2 gab.

802.612.58

6 gab.

BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×15×40 cm, balts

703.515.13

3 gab.

BESTÅ atvilktnes sliedes ar amortizatoru, 2 gab.

403.487.15

3 gab.

BESTÅ eņģe ar amortizatoru atvēršanai piespiežot, 2 gab.

802.612.58

6 gab.

LAPPVIKEN atvilktnes priekša, 60×26 cm, balta

102.916.78

3 gab.

SINDVIK stikla durvis, 60×64 cm, baltas

902.918.58

2 gab.

LAPPVIKEN durvis/atvilktnes priekša, 60×38 cm, balta

002.916.74

3 gab.

LAPPVIKEN durvis, 60×64 cm, baltas

502.916.76

1 gab.

BESTÅ montāžas sliede, 60 cm, sudraba krāsā

302.848.46 5 gab.
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Kombinācijas

Kopējais izmērs: 120×42×74 cm
Šī kombinācija: 137 € (293.848.75)

Kopējais izmērs: 180×42×74 cm
Šī kombinācija: 171 € (891.398.19)

BESTÅ rāmis, 120×40×64, balts

102.458.46

1 pc

BESTÅ rāmis, 120×40×64 cm, balts

102.458.46

1 gab.

BESTÅ plaukts, 56×36, balts

002.955.54

4 gab.

BESTÅ rāmis, 60×40×64 cm, balts

302.458.50

1 gab.

BESTÅ eņģe ar amortiz. atvēršanai piespiežot, 2 gab./kompl.

802.612.58

2 gab.

BESTÅ plaukts, 56×36 cm, balts

002.955.54

6 gab.

BESTÅ atbalsta kāja, pelēka

502.936.04

1 gab.

BESTÅ eņģe ar amortizatoru atvēršanai piespiežot, 2 gab.

802.612.58

3 gab.

KABBARP kāja, balta, 2 gab./kompl.

704.729.30

2 gab.

SELSVIKEN durvis, 60×64 cm, spīdīgi baltas

802.916.32

3 gab.

SUTTERVIKEN durvis, 60×64, baltas

304.682.37

2 gab.

STUBBARP kāja, balta, 2 gab.

102.935.64

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

BESTÅ rāmis, 60×40×192 cm. Drošības apsvērumu dēļ šo
plauktu moduli nedrīkst karināt pie sienas. Var papildināt
ar BESTÅ kājām, 4 gab. Var papildināt ar BESTÅ iekšējām
detaļām, ko var iegādāties atsevišķi. Rāmja maksimālā
noslodze uz vienas virsmas ir 20 kg.
Balti beicēta ozolkoka imitācija

002.473.70

45 €

Melni brūns

902.459.46

45 €

Balts

002.458.42

45 €

BESTÅ rāmis, 60×40×38 cm. Rāmi var likt uz grīdas vai
piestiprināt pie sienas, lai atbrīvotu vietu uz grīdas. Rāmja
stiprināšanai pie sienas ir nepieciešama BESTÅ montāžas
sliede. Šim rāmim ir nepieciešama 1 montāžas sliede, ko var
iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar BESTÅ kājām, 4 gab.
Var papildināt ar BESTÅ iekšējām detaļām, ko var iegādāties
atsevišķi. Rāmja maksimālā noslodze uz vienas virsmas
ir 20 kg, ja to liek uz grīdas. Pie sienas stiprināma rāmja
maksimālā noslodze ir atkarīga no sienas materiāla.

602.473.67

35 €

Melni brūns

402.459.44

35 €

Balts

402.458.40

35 €

BESTÅ rāmis, 60×40×64 cm. Rāmi var likt uz grīdas vai
piestiprināt pie sienas, lai atbrīvotu vietu uz grīdas. Rāmja
stiprināšanai pie sienas ir nepieciešama BESTÅ montāžas
sliede. Šim rāmim ir nepieciešama 1 montāžas sliede, ko var
iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar BESTÅ kājām, 4 gab.
Var papildināt ar BESTÅ iekšējām detaļām, ko var iegādāties
atsevišķi. Rāmja maksimālā noslodze uz vienas virsmas
ir 20 kg, ja to liek uz grīdas. Pie sienas stiprināma rāmja
maksimālā noslodze ir atkarīga no sienas materiāla.
Balti beicēta ozolkoka imitācija

102.473.79

22 €

Melni brūns

202.459.64

22 €

Balts

302.458.50

22 €

902.473.75

35 €

Melni brūns

502.459.53

35 €

Balts

102.458.46

35 €

17 €

602.459.62

17 €

Balts

702.458.48

17 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

402.473.73

30 €

Melni brūns

702.459.52

30 €

Balts

602.458.44

30 €

BESTÅ rāmis, 60×20×38 cm. Rāmi var likt uz grīdas vai
piestiprināt pie sienas, lai atbrīvotu vietu uz grīdas. Rāmja
stiprināšanai pie sienas ir nepieciešama BESTÅ montāžas
sliede. Šim rāmim ir nepieciešama 1 montāžas sliede, ko var
iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar BESTÅ kājām, 4 gab.
Var papildināt ar BESTÅ iekšējām detaļām, ko var iegādāties
atsevišķi. Rāmja maksimālā noslodze uz vienas virsmas
ir 20 kg, ja to liek uz grīdas. Pie sienas stiprināma rāmja
maksimālā noslodze ir atkarīga no sienas materiāla.

BESTÅ rāmis, 120×40×64 cm. Rāmi var likt uz grīdas vai
piestiprināt pie sienas. Rāmja stiprināšanai pie sienas
ir nepieciešama BESTÅ montāžas sliede. Šim rāmim ir
nepieciešamas 2 montāžas sliedes, ko var iegādāties
atsevišķi. Var papildināt ar BESTÅ kājām, ko var iegādāties
atsevišķi. Šim rāmim ir nepieciešamas 4 kājas un viena
BESTÅ atbalsta kāja. Var papildināt ar iekšējām detaļām,
ko var iegādāties atsevišķi. Rāmja maksimālā noslodze
uz vienas virsmas ir 20 kg, ja to liek uz grīdas. Pie sienas
stiprināma rāmja maksimālā noslodze ir atkarīga no sienas
materiāla.
Balti beicēta ozolkoka imitācija

502.473.77

Melni brūns

BESTÅ rāmis, 120×40×38 cm. Rāmi var likt uz grīdas vai
piestiprināt pie sienas. Rāmja stiprināšanai pie sienas
ir nepieciešama BESTÅ montāžas sliede. Šim rāmim ir
nepieciešamas 2 montāžas sliedes, ko var iegādāties
atsevišķi. Var papildināt ar BESTÅ kājām, ko var iegādāties
atsevišķi. Šim rāmim ir nepieciešamas 4 kājas un viena
BESTÅ atbalsta kāja. Var papildināt ar iekšējām detaļām,
ko var iegādāties atsevišķi. Rāmja maksimālā noslodze
uz vienas virsmas ir 20 kg, ja to liek uz grīdas. Pie sienas
stiprināma rāmja maksimālā noslodze ir atkarīga no sienas
materiāla.

BESTÅ rāmis, 60×40×128 cm. Drošības apsvērumu dēļ šo
plauktu moduli nedrīkst karināt pie sienas. Var papildināt
ar BESTÅ kājām, 4 gab. Var papildināt ar BESTÅ iekšējām
detaļām, ko var iegādāties atsevišķi. Rāmja maksimālā
noslodze uz vienas virsmas ir 20 kg.
Balti beicēta ozolkoka imitācija

Balti beicēta ozolkoka imitācija

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, lai atbrīvotu vietu uz grīdas. Rāmja
stiprināšanai pie sienas ir nepieciešama BESTÅ montāžas
sliede. Šim rāmim ir nepieciešama 1 montāžas sliede, ko var
iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar BESTÅ kājām, 4 gab.
Var papildināt ar BESTÅ iekšējām detaļām, ko var iegādāties
atsevišķi. Rāmja maksimālā noslodze uz vienas virsmas
ir 20 kg, ja to liek uz grīdas. Pie sienas stiprināma rāmja
maksimālā noslodze ir atkarīga no sienas materiāla.

Kā rāmi piestiprināt pie sienas

Balti beicēta ozolkoka imitācija

802.474.13

17 €

Melni brūns

202.459.59

17 €

Balts

602.459.19

17 €

BESTÅ montāžas sliede, sudraba krāsā. 60 cm platam
rāmim nepieciešama 1 BESTÅ montāžas sliede. 120 cm
platam rāmim nepieciešamas 2 BESTÅ montāžas sliedes.
Montāžas sliedi nedrīkst izmantot BESTÅ TV galdiņiem.
Minimālais attālums starp rāmja augšējo malu un griestiem
ir 5 cm, lai rāmi varētu piestiprināt pie montāžas sliedes.
BESTÅ montāžas sliede ietilpst visu pie sienas stiprināmo
kombināciju komplektācijā.

BESTÅ rāmi piestiprina pie sienas, izmantojot montāžas
sliedi. Montāžas sliede ir kā pastiprinājuma konstrukcija, un
ar to BESTÅ rāmi ir vieglāk un drošāk piestiprināt pie sienas.
Sliedi paredzēts pieskrūvēt pie sienas brusām. Sliedei ir
daudz skrūvju vietu, lai neatkarīgi no atstatumu starp
brusām sliedi varētu pie tām pieskrūvēt.

60 cm

Izmantojot komplektā iekļauto savienojumu, vairākus
rāmjus ir viegli piestiprināt pie sienas vienu pie otra,
tiem atrodoties vienā līmenī. Minimālais attālums starp
rāmja augšējo malu un griestiem ir 5 cm, lai rāmi varētu
piestiprināt pie montāžas sliedes.

302.848.46

PIEZĪME! Montāžas sliedi nedrīkst
izmantot BESTÅ TV galdiņiem.
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5€

BESTÅ TV galdiņi
Izmēri: platums × dziļums × augstums. Uz grīdas liekamas mēbeles jāpiestiprina ar komplektā iekļautajiem piederumiem. 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. Drošības apsvērumu dēļ
šo plauktu moduli nedrīkst karināt pie sienas. Var papildināt
ar iekšējām detaļām, ko var iegādāties atsevišķi. Šim TV
galdiņam ir nepieciešamas 4 kājas un 2 BESTÅ atbalsta
kājas. TV galdiņa maksimālā noslodze ir 50 kg.

BESTÅ TV galdiņš, 120×40×64 cm. Drošības apsvērumu dēļ
šo plauktu moduli nedrīkst karināt pie sienas. Var papildināt
ar iekšējām detaļām, ko var iegādāties atsevišķi. Šim TV
galdiņam ir nepieciešamas 4 kājas un 1 BESTÅ atbalsta kāja.
TV galdiņa maksimālā noslodze ir 50 kg.

Balti beicēta ozolkoka imitācija

702.998.84

80 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

302.998.95

70 €

Melni brūns

802.998.74

80 €

Melni brūns

402.998.85

70 €

Balts

702.998.79

80 €

Balts

402.998.90

70 €

BESTÅ TV galdiņš, 180×40×38 cm. TV galdiņu var likt
uz grīdas vai piestiprināt pie sienas, lai atbrīvotu vietu
uz grīdas. Piederumi piestiprināšanai pie sienas ietilpst
komplektācijā. Var papildināt ar iekšējām detaļām, ko var
iegādāties atsevišķi. Šim TV galdiņam ir nepieciešamas
4 kājas un 2 BESTÅ atbalsta kājas. TV galdiņa maksimālā
noslodze ir 50 kg, ja to liek uz grīdas. Pie sienas karināmā TV
galdiņa maksimālā noslodze ir atkarīga no sienas materiāla.

BESTÅ TV galdiņš, 120×40×38 cm. TV galdiņu var likt
uz grīdas vai piestiprināt pie sienas, lai atbrīvotu vietu
uz grīdas. Piederumi piestiprināšanai pie sienas ietilpst
komplektācijā. Var papildināt ar iekšējām detaļām, ko var
iegādāties atsevišķi. Šim TV galdiņam ir nepieciešamas
4 kājas un 1 BESTÅ atbalsta kāja. TV galdiņa maksimālā
noslodze ir 50 kg, ja to liek uz grīdas. Pie sienas karināmā TV
galdiņa maksimālā noslodze ir atkarīga no sienas materiāla.

Balti beicēta ozolkoka imitācija

604.740.72

75 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

702.945.13

50 €

Melni brūns

704.740.62

75 €

Melni brūns

902.945.12

50 €

Balts

004.740.70

75 €

Balts

802.945.03

50 €

Kā TV galdiņu piestiprināt pie sienas
Piederumi piestiprināšanai ietilpst komplektācijā.
TV galdiņu piestiprina pie sienas atbilstoši
montāžas instrukcijai.

Lai uzzinātu vairāk par stiprinājumiem, aicinām
sazināties ar attiecīgās jomas speciālistiem.
PIEZĪME! Piederumi piestiprināšanai
pie sienas ir iekļauti komplektācijā.

Stiprinājumi neietilpst komplektācijā, jo dažādiem
sienas veidiem var būt nepieciešami atšķirīgi
stiprinājumi. Izmantot tikai sava mājokļa sienām
piemērotus stiprinājumus.

BESTÅ kājas
Izmantojot BESTÅ kājas, BESTÅ skapīšus var pacelt virs zemes, lai panāktu vieglāku izskatu un lai zem skapīša būtu vieglāk izmazgāt grīdu.
60 cm platiem rāmjiem nepieciešamas 2 kājas (SULARP) vai 4 kājas (STUBBARP, NANNARP, STALLARP).
120 cm platiem rāmjiem un TV galdiņiem nepieciešamas 2 kājas (SULARP) vai 4 kājas (STUBBARP, NANNARP, STALLARP) un viena BESTÅ atbalsta kāja.
180 cm platiem rāmjiem un TV galdiņiem nepieciešamas 2 kājas (SULARP) vai 4 kājas (STUBBARP, NANNARP, STALLARP) un 2 BESTÅ atbalsta kājas.

STUBBARP kāja, A10 cm, regulējama, 2 gab. Lai mēbele
stāvētu taisni pat uz nelīdzenas grīdas. Ar komplektā
iekļauto savienojuma plāksni var savienot divus rāmjus,
izmantojot tikai vienu kāju un tādējādi radot vieglāku,
kārtīgāku koptēlu.

NANNARP kāja, A10 cm, 2 gab.
Melna

102.935.97

10 €

Balta

202.935.92

10 €

Alumīnija

502.935.95

10 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

202.935.68

6€

Melni brūna

602.935.66

6€

Balta

102.935.64

6€

BESTÅ atbalsta kāja, A10 cm, regulējama, 1 gab. Atbalsta
kāju piestiprina pie BESTÅ rāmja vai TV galdiņa, lai tas būtu
stabils. Atbalsta kāja no priekšpuses nav redzama.

203.905.74

10 €

Pelēka

STALLARP kāja, A10 cm, 2 gab.
Hromēta

502.936.04

6€

KABBARP kāja, A10 cm, regulējama, 2 gab./kompl. 60 cm
platiem rāmjiem nepieciešamas 4 kājas. 120 cm platiem
rāmjiem un TV galdiņiem nepieciešamas 4 kājas un
viena BESTÅ atbalsta kāja. 180 cm platiem TV galdiņiem
nepieciešamas 4 kājas un 2 BESTÅ atbalsta kājas.
Balta
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704.729.30

6€

BESTÅ durvis un atvilktnes priekšas
Platums × augstums. Aiz durvīm un Atvilktnes priekšām mantas nebūs redzamas un būs pasargātas no putekļiem.

LAPPVIKEN

TIMMERVIKEN
LAPPVIKEN durvis, 60×64 cm. Papildināt ar BESTÅ eņģēm,
1 kompl., ko var iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar
rokturiem.
Balti beicēta ozolkoka imitācija

402.916.91

10 €

Melni brūnas

802.916.70

10 €

Baltas

502.916.76

7€

TIMMERVIKEN durvis, 60×64 cm. Papildināt ar
BESTÅ eņģēm, 1 kompl., ko var iegādāties atsevišķi. Var
papildināt ar rokturiem.
Melnas

902.916.84

7€

Melni brūna

402.916.67

7€

Balta

002.916.74

5€

Melna

302.916.96

5€

Melni brūna

402.916.72

5€

Balta

102.916.78

4€

804.415.56

15 €

TIMMERVIKEN atvilktnes priekša, 60×26 cm. Papildināt
ar BESTÅ atvilktnes rāmi (60×15×40 cm) un BESTÅ atvilktnes
sliedi. Var papildināt ar rokturiem.
Melna

LAPPVIKEN atvilktnes priekša, 60×26 cm. Papildināt ar
BESTÅ atvilktnes rāmi (60×15×40 cm) un BESTÅ atvilktnes
sliedi. Var papildināt ar rokturiem.
Balti beicēta ozolkoka imitācija

20 €

TIMMERVIKEN durvis / atvilktnes priekša, 60×38 cm.
Var izmantot gan kā durvis, gan kā atvilktnes priekšu.
Ja izmanto kā durvis, papildināt ar BESTÅ eņģēm, ko var
iegādāties atsevišķi. Ja izmanto kā atvilktnes priekšu,
papildināt ar BESTÅ atvilktnes rāmi (60×25×40 cm) un BESTÅ
atvilktnes sliedi, ko var iegādāties atsevišķi. Var papildināt
ar rokturiem.

LAPPVIKEN durvis / atvilktnes priekša, 60×38 cm. Var izmantot gan kā durvis, gan kā atvilktnes priekšu. Ja izmanto
kā durvis, papildināt ar BESTÅ eņģēm, ko var iegādāties
atsevišķi.
Ja izmanto kā atvilktnes priekšu, papildināt ar BESTÅ atvilktnes rāmi (60×25×40 cm) un BESTÅ atvilktnes sliedi, ko var
iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar rokturiem.
Balti beicēta ozolkoka imitācija

304.415.54

604.415.62

10 €

SELSVIKEN
SELSVIKEN durvis, 60×64 cm. Papildināt ar BESTÅ eņģēm,
1 kompl., ko var iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar
rokturiem.

NOTVIKEN
NOTVIKEN durvis, 60×64 cm. Papildināt ar BESTÅ eņģēm,
1 kompl., ko var iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar
rokturiem.

Spīdīgi melnas

002.916.26

17 €

Spīdīgi baltas

802.916.32

12 €

Spīdīgā smilškrāsā

602.981.11

17 €

Spīdīgi gaiši pelēks

603.610.89

17 €

Zilas

904.436.25

17 €

Spīdīgi pelēks

502.981.16

17 €

Pelēkzaļas

204.415.78

17 €

Spīdīgi tumši sarkanbrūns

904.436.30

22 €

NOTVIKEN durvis / atvilktnes priekša, 60×38 cm. Var
izmantot gan kā durvis, gan kā atvilktnes priekšu. Ja
izmanto kā durvis, papildināt ar BESTÅ eņģēm, ko var
iegādāties atsevišķi.
Ja izmanto kā atvilktnes priekšu, papildināt ar BESTÅ
atvilktnes rāmi (60×25×40 cm) un BESTÅ atvilktnes sliedi, ko
var iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar rokturiem.

SELSVIKEN durvis / atvilktnes priekša, 60×38 cm. Var
izmantot gan kā durvis, gan kā atvilktnes priekšu. Ja
izmanto kā durvis, papildināt ar BESTÅ eņģēm, ko var
iegādāties atsevišķi. Ja izmanto kā atvilktnes priekšu,
papildināt ar BESTÅ atvilktnes rāmi (60×25×40 cm) un BESTÅ
atvilktnes sliedi, ko var iegādāties atsevišķi. Var papildināt
ar rokturiem.

Zila

704.436.26

12 €

Spīdīgi melna

502.916.24

12 €

Pelēkzaļa

004.415.79

12 €

Spīdīgi balta

202.916.30

10 €

Spīdīgā smilškrāsā

902.948.66

12 €

Spīdīgi gaiši pelēks

003.610.87

12 €

Spīdīgi pelēks

902.981.19

12 €

Spīdīgi tumši sarkanbrūns

704.436.31

17 €

NOTVIKEN atvilktnes priekša, 60×26 cm. Papildināt ar
BESTÅ atvilktnes rāmi (60×15×40 cm) un BESTÅ atvilktnes
sliedi. Var papildināt ar rokturiem.
Zilas

504.436.27

9€

Pelēkzaļas

604.415.81

9€

SELSVIKEN atvilktnes priekša, 60×26 cm. Papildināt ar
BESTÅ atvilktnes rāmi (60×15×40 cm) un BESTÅ atvilktnes
sliedi. Var papildināt ar rokturiem.

HANVIKEN
HANVIKEN durvis, 60×64 cm. Papildināt ar BESTÅ eņģēm,
1 kompl., ko var iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar
rokturiem.
Melni brūnas

502.947.93

15 €

Baltas

602.918.45

15 €

HANVIKEN durvis / atvilktnes priekša, 60×38 cm. Var
izmantot gan kā durvis, gan kā atvilktnes priekšu. Ja
izmanto kā durvis, papildināt ar BESTÅ eņģēm, ko var
iegādāties atsevišķi. Ja izmanto kā atvilktnes priekšu,
papildināt ar BESTÅ atvilktnes rāmi (60×25×40 cm) un BESTÅ
atvilktnes sliedi, ko var iegādāties atsevišķi. Var papildināt
ar rokturiem.
Melni brūna

002.947.95

10 €

Balta

002.918.48

10 €

602.947.97

7€

Balts

402.918.51

7€

402.916.29

10 €

Spīdīgi balta

102.916.35

7€

Spīdīgā smilškrāsā

702.948.67

10 €

Spīdīgi gaiši pelēks

403.610.85

10 €

Spīdīgi pelēks

702.981.20

10 €

Spīdīgi tumši sarkanbrūns

704.443.48

12 €

RIKSVIKEN
RIKSVIKEN durvis, 60×64 cm. Papildināt ar BESTÅ eņģēm,
1 kompl., ko var iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar
rokturiem.
Gaiša bronzas imitācija

HANVIKEN atvilktnes priekša, 60×26 cm. Papildināt ar
BESTÅ atvilktnes rāmi (60×15×40 cm) un BESTÅ atvilktnes
sliedi. Var papildināt ar rokturiem.
Melni brūns

Spīdīgi melna

704.415.66

35 €

LAXVIKEN
LAXVIKEN durvis, 60×64 cm. Virsma ar izteikto tekstūru
rada interesantu gaismas un ēnas rotaļu. Papildināt ar
BESTÅ eņģēm, 1 kompl., ko var iegādāties atsevišķi.
Baltas
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902.916.98

30 €

BESTÅ durvis un atvilktnes priekšas
Platums × augstums. Aiz durvīm un Atvilktnes priekšām mantas nebūs redzamas un būs pasargātas no putekļiem.

KALLVIKEN

STOCKVIKEN
KALLVIKEN durvis, 60×64 cm. Viegli teksturētā virsma
rada betona imitāciju. Papildināt ar BESTÅ eņģēm,
1 kompl., ko var iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar
rokturiem.
Tumši pelēkas

103.645.23

STOCKVIKEN durvis, 60×64 cm. BESTÅ eņģes ar amortizatoru / mehānismu atvēršanai piespiežot var iegādāties
atsevišķi.
Antracīta krāsā

28 €

504.259.87

GLASSVIK stikla durvis, 60×64 cm. Tālvadības pults
signālu raida caur stiklu, tāpēc elektroierīces var regulēt
caur aizvērtām durvīm. Papildināt ar BESTÅ eņģēm,
1 kompl., ko var iegādāties atsevišķi.
Rokturi ietilpst komplektā.

20 €

KALLVIKEN atvilktnes priekša, 60×26 cm. Viegli
teksturētā virsma rada betona imitāciju. Papildināt ar
BESTÅ atvilktnes rāmi (60×15×40 cm) un BESTÅ atvilktnes
sliedi, ko var iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar
rokturiem.
Tumši pelēka

304.259.88

SMEVIKEN durvis, 60×64 cm. Niansētā paneļu fasāde
pastiprina kvalitātes efektu un veido tradicionālā stila
interjeru. Papildināt ar BESTÅ eņģēm, 1 kompl., ko var
iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar rokturiem.
104.682.43

28 €

804.728.78

604.728.79

22 €

SUTTERVIKEN
SUTTERVIKEN durvis, 60×64 cm. Smalkās detaļas telpā
rada jūras brīvdienu mājas sajūtu un veido tradicionālā
stila interjeru. Papildināt ar BESTÅ eņģēm, 1 kompl., ko var
iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar rokturiem.
304.682.37

24 €

Pelēcīgā smilškrāsā

004.858.27

24 €

304.728.90

17 €

Pelēcīgā smilškrāsā

404.858.30

17 €

302.916.58

25 €

Melnas ar dūmotu stiklu

902.916.60

25 €

Tumši sarkanbrūna/stikls

304.436.28

28 €

Baltas ar stiklu

202.916.54

20 €

Baltas ar matētu stiklu

702.916.56

20 €

Melnas ar stiklu

002.916.50

20 €

Melnas ar dūmotu stiklu

602.916.52

20 €

Tumši sarkanbrūna/stikls

104.436.29

24 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

102.963.17

20 €

Melni brūnas

002.963.13

20 €

Baltas

902.918.58

20 €

Balti beicēta ozolkoka imitācija

502.963.15

15 €

Melni brūnas

402.963.11

15 €

Baltas

802.918.54

15 €

OSTVIK
OSTVIK stikla durvis, 60×64 cm. Piestāv SMEVIKEN baltajām
fasādēm. Tālvadības pults signālu raida caur stiklu, tāpēc
elektroierīces var regulēt caur aizvērtām durvīm. Papildināt
ar BESTÅ eņģēm, 1 kompl., ko var iegādāties atsevišķi. Var
papildināt ar rokturiem.

SUTTERVIKEN durvis / atvilktnes priekša, 60×38 cm.
Var izmantot gan kā durvis, gan kā atvilktnes priekšu.
Ja izmanto kā durvis, papildināt ar BESTÅ eņģēm, ko var
iegādāties atsevišķi. Ja izmanto kā atvilktnes priekšu,
papildināt ar BESTÅ atvilktnes rāmi (60×25×40 cm) un
BESTÅ atvilktnes sliedi, ko var iegādāties atsevišķi. Var
papildināt ar rokturiem.
Balta

25 €

Melnas ar stiklu

SINDVIK stikla durvis, 60×38 cm. Tālvadības pults signālu
raida caur stiklu, tāpēc elektroierīces var regulēt caur
aizvērtām durvīm. Papildināt ar BESTÅ eņģēm, 1 kompl., ko
var iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar rokturiem.

17 €

Baltas

25 €

802.916.65

SINDVIK stikla durvis, 60×64 cm. Tālvadības pults signālu
raida caur stiklu, tāpēc elektroierīces var regulēt caur
aizvērtām durvīm. Papildināt ar BESTÅ eņģēm, 1 kompl., ko
var iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar rokturiem.

SMEVIKEN atvilktnes priekša, 60×26 cm. Papildināt ar
BESTÅ atvilktnes rāmi (60×15×40 cm) un BESTÅ atvilktnes
sliedi. Var papildināt ar rokturiem.
Balta

502.916.62

Baltas ar matētu stiklu

SINDVIK

SMEVIKEN durvis / atvilktnes priekša, 60×38 cm. Var
izmantot gan kā durvis, gan kā atvilktnes priekšu. Ja
izmanto kā durvis, papildināt ar BESTÅ eņģēm, ko var
iegādāties atsevišķi. Ja izmanto kā atvilktnes priekšu,
papildināt ar BESTÅ atvilktnes rāmi (60×25×40 cm) un
BESTÅ atvilktnes sliedi, ko var iegādāties atsevišķi. Var
papildināt ar rokturiem.
Balta

Baltas ar stiklu

GLASSVIK stikla durvis, 60×38 cm. Tālvadības pults
signālu raida caur stiklu, tāpēc elektroierīces var regulēt
caur aizvērtām durvīm. Papildināt ar BESTÅ eņģēm,
1 kompl., ko var iegādāties atsevišķi. Rokturi ietilpst
komplektā.

15 €

SMEVIKEN

Baltas

Baltas

Baltas

104.728.91

10 €

Pelēcīgā smilškrāsā

804.858.33

10 €

804.696.54

35 €

OSTVIK stikla durvis, 60×38 cm. Tālvadības pults signālu
raida caur stiklu, tāpēc elektroierīces var regulēt caur
aizvērtām durvīm. Papildināt ar BESTÅ eņģēm, 1 kompl., ko
var iegādāties atsevišķi. Var papildināt ar rokturiem.

SUTTERVIKEN atvilktnes priekša, 60×26 cm. Papildināt ar
BESTÅ atvilktnes rāmi (60×15×40 cm) un BESTÅ atvilktnes
sliedi. Var papildināt ar rokturiem.
Balta

35 €

GLASSVIK

KALLVIKEN durvis / atvilktnes priekša, 60×38 cm.
Viegli teksturētā virsma rada betona imitāciju. Var
izmantot gan kā durvis, gan kā atvilktnes priekšu. Ja
izmanto kā durvis, papildināt ar BESTÅ eņģēm, ko var
iegādāties atsevišķi. Ja izmanto kā atvilktnes priekšu,
papildināt ar BESTÅ atvilktnes rāmi (60×25×40 cm) un
BESTÅ atvilktnes sliedi, ko var iegādāties atsevišķi. Var
papildināt ar rokturiem.
Tumši pelēka

104.415.69
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104.727.06

25 €

BESTÅ piederumi
BESTÅ montāžas sliede, 60 cm. BESTÅ rāmju stiprināšanai
ir nepieciešama montāžas sliede. Ar montāžas sliedi
konstrukcija ir izturīgāka, un rāmjus var viegli un droši
piestiprināt. Tai ir vairāki caurumi, lai to varētu piestiprināt
īstajā vietā, kur vēlies pielikt BESTÅ rāmi. 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. Piezīme! Montāžas sliedi nedrīkst
izmantot BESTÅ TV galdiņam. Attālumam starp rāmja
augšmalu un griestiem ir jābūt vismaz 5 cm, lai rāmi varētu
piestiprināt pie montāžas sliedes.
Alumīnijs

302.848.46

BESTÅ augšējais panelis, 120×42 cm, betona imitācija.
BESTÅ augšējam panelim gaiši pelēkā krāsā ir viegli
teksturēta, betonam līdzīga virsma. Panelis padara
BESTÅ skapīti modernāku un elegantāku, vienlaikus to
pasargājot.
Gaiši pelēks

Gaiši pelēks

BESTÅ augšējais panelis, 60×40 cm, rūdītais stikls. Stikla
panelis pasargā plaukta virspusi un maina tā izskatu.
Piederumi piestiprināšanai ietilpst komplektā.
202.707.22

10 €

Balts

802.707.24

10 €

501.965.37

20 €

Balts

301.965.38

20 €

Ozolkoka finieris

901.965.35

30 €

Balts

201.965.29

30 €

Ozolkoka finieris

802.953.00

20 €

Balts stikls

402.953.02

20 €

002.953.04

30 €

Balts stikls

502.953.06

30 €

204.729.18

802.612.58

50 €

40 €

6€

UPPLEVA TV sienas kronšteins, fiksēts. Atbilst VESA
stiprinājumu standartam. Der vairumam platekrāna
televizoru, kuru izmērs ir 19–32” vai 37–55”.
37–55”

902.267.97

25 €

UPPLEVA TV kronšteins, grozāms. Der vairumam
platekrāna televizoru, kuru izmērs ir 37–55”. Paredzēts
BESTÅ, MOSTORP un RAMSÄTRA TV galdiņiem.

BESTÅ TV augšējais panelis, 180×40 cm, rūdītais stikls.
Stikla panelis pasargā TV galdiņa virspusi un maina tā
izskatu. Piederumi piestiprināšanai ietilpst komplektā.
Melns stikls

004.729.19

BESTÅ eņģe ar amortizatoru atvēršanai piespiežot,
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.

BESTÅ TV augšējais panelis, 120×40 cm, rūdītais stikls.
Stikla panelis pasargā TV galdiņa virspusi un maina tā
izskatu. Piederumi piestiprināšanai ietilpst komplektā.
Melns stikls

40 €

BESTÅ augšējais panelis, 120×42 cm. Augšējais panelis ar
dabiska koka finiera virsmu telpā rada mājīgu noskaņu un
dabas tuvuma sajūtu.

BESTÅ augšējais panelis, 180×40 cm, rūdītais stikls. Stikla
panelis pasargā plaukta virspusi un maina tā izskatu.
Piederumi piestiprināšanai ietilpst komplektā.
Melns

204.436.24

BESTÅ augšējais panelis, 180×42 cm. Augšējais panelis ar
dabiska koka finiera virsmu telpā rada mājīgu noskaņu un
dabas tuvuma sajūtu.

BESTÅ augšējais panelis, 120×40 cm, rūdītais stikls. Stikla
panelis pasargā plaukta virspusi un maina tā izskatu.
Piederumi piestiprināšanai ietilpst komplektā.
Melns

30 €

BESTÅ augšējais panelis, 180×42 cm, betona imitācija.
BESTÅ augšējam panelim gaiši pelēkā krāsā ir viegli
teksturēta, betonam līdzīga virsma. Panelis padara
BESTÅ skapīti modernāku un elegantāku, vienlaikus to
pasargājot.

5€

Melns

604.436.22

37–55”

203.305.99

59 €

BESTÅ iekšējās detaļas
BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×15×40 cm. Papildināt ar BESTÅ
atvilktnes priekšu (60×26 cm) un BESTÅ atvilktnes sliedēm,
ko var iegādāties atsevišķi. Atvilktni nevar likt aiz eņģu
durvīm. Maksimālā noslodze: 10 kg.
Balti beicēta ozolkoka imitācija

503.515.14

8€

Melni brūns

403.512.46

8€

Balts

703.515.13

8€

BESTÅ atvilktnes sliede ar mehānismu atvēršanai
piespiežot. Pateicoties atvilktnēs iestrādātajam atveramās
sistēmas mehānismam, tām nav nepieciešami rokturi, un
durvis var atvērt, tās viegli piespiežot.
2 gab.

603.515.18

10 €

Melni brūns

003.512.48

10 €

Balts

803.515.17

10 €

403.487.15

Balti beicēta ozolkoka imitācija

202.955.48

4€

Melni brūns

802.955.26

4€

Balts

402.955.52

4€

Stikls (maksimālā noslodze: 5 kg)

002.955.30

4€

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

BESTÅ atvilktņu sliedes ar amortizatoru. Atvilktnes aizveras
liegi un klusi. Atvilktne jāpapildina ar rokturi.
2 gab.

6€

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

BESTÅ atvilktnes rāmis, 60×25×40 cm. Papildināt ar BESTÅ
atvilktnes priekšu (60×38 cm) un BESTÅ atvilktnes sliedēm,
ko var iegādāties atsevišķi. Atvilktni nevar likt aiz eņģu
durvīm. Maksimālā noslodze: 10 kg.
Balti beicēta ozolkoka imitācija

003.487.17

6€
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Balti beicēta ozolkoka imitācija

002.955.49

6€

Melni brūns

402.955.28

6€

Balts

002.955.54

6€

Stikls (maksimālā noslodze: 10 kg)

602.955.32

6€

Rokturi
BAGGANÄS rokturis, 143 mm. 2 gab./kompl.

BERGHALLA rokturis, 56 mm. 2 gab./kompl.

Melns

803.384.13

5€

Pelēks

603.228.56

3€

Misiņa krāsā

003.384.07

5€

Balts

803.228.55

3€

Nerūsējošais tērauds

703.384.18

5€

ENERYDA rokturis, 27 mm, 2 gab./kompl.

BAGGANÄS rokturis, 335 mm. 2 gab./kompl.

Melns

803.475.06

4€

Melns

603.384.14

9€

Misiņa krāsā

403.475.08

4€

Misiņa krāsā

203.384.11

9€

Hromēts

003.475.10

4€

Nerūsējošais tērauds

503.384.19

9€

EDVALLA rokturis, 18 mm, 2 gab./kompl.

BAGGANÄS rokturis, 13 mm. 2 gab./kompl.
Melns

303.384.15

3€

Misiņa krāsā

603.384.09

3€

Nerūsējošais tērauds

303.384.20

3€

103.384.16

4€

Misiņa krāsā

803.384.08

4€

Nerūsējošais tērauds

103.384.21

4€

Melns

903.384.17

4€

Misiņa krāsā

003.384.12

4€

Nerūsējošais tērauds

903.384.22

4€

Balts

ÖSTERNÄS rokturis, 19 mm. 2 gab./kompl.
7€

ÖSTERNÄS ādas rokturis, 153 mm , 2 gab./kompl.
403.488.95

5€

803.364.33

0,50 €

GUBBARP rokturis, 116 mm, 2 gab./kompl.

BAGGANÄS rokturis, 21 mm. 2 gab./kompl.

Krāsota āda

5€

403.478.86

Balts

Melns

203.488.96

003.478.88

Misiņa krāsā

GUBBARP rokturis, 21 mm, 2 gab./kompl.

BAGGANÄS rokturis, 20 mm. 2 gab./kompl.

Krāsota āda

Melns

10 €
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003.364.32

0,50 €

Iebūvētais apgaismojums
Tradicionālo vai IKEA viedo apgaismojumu?
Atbilstošs apgaismojums ne tikai atvieglo ikdienu mājās, bet
arī palīdz radīt vajadzīgo atmosfēru. Šeit apkopoti gaismekļi,
kas ir piemēroti BESTÅ kolekcijas mēbelēm. Tos var izmantot
fotoattēlu un mīļāko priekšmetu izgaismošanai vai kā noskaņas
apgaismojumu. Apgaismojums arī atvieglo vajadzīgo lieto
atrašanu plauktos vai skapīšos. Savienojot VAXMYRA, NORRFLY,
URSHULT un LINDSHULT gaismekļus ar TRÅDFRI LED barošanas
blok, tie kļūst par viedo apgaismojumu, ko var regulēt ar
TRÅDFRI tālvadības pulti un pieslēgt TRÅDFRI vārtejai.

Izmantojot TRÅDFRI vārteju, ķēdē savienotos TRÅDFRI gaismas avotus var regulēt ar IKEA Home smart lietotni. IKEA
gaismekļiem izmanto tikai energoefektīvās un taupīgās LED
spuldzes.

VAXMYRA LED akcentējošā lampa, 2 gab., Ø 6,8 cm.
VAXMYRA akcentējošās lampas labi izgaismo skapīša
iekšpusi. Viegli uzstādīt uz stikla vai metāla virsmas: var
pielīmēt ar komplektā iekļauto līmlenti vai iebūvēt koka
plauktos. Papildināt ar ANSLUTA LED barošanas bloku, ko
var iegādāties atsevišķi. *Lampās ir iebūvētas LED spuldzes,
kuru energoefektivitāte ir no A++ līdz A. Spuldzes nav
maināmas.
Alumīnija krāsā*

304.218.86

12,99 €

Balta*

104.218.68

12,99 €

ANSLUTA LED barošanas bloks. ANSLUTA LED barošanas
bloku lieto kopā ar VAXMYRA LED akcentējošām lampām.
Jauda: līdz 19 W.
19 W

403.322.53

104.607.51

302.604.02

Jauda: līdz 30 W
Var pieslēgt līdz 9 gaismekļiem.

102.604.36

603.426.56

25 €

TRÅDFRI vārteja. Izmantojot TRÅDFRI vārteju, IKEA Home
smart lietotni un tālvadības pulti, katru gaismekli var regulēt
atsevišķi, izveidot dažādus apgaismojuma iestatījumus.

14 €

403.378.06

34,99 €

FÖRNIMMA starpsavienojuma vads. Var izmantot TRÅDFRI
LED barošanas bloku tiešajam savienojumam, piemēram,
starp sienas skapīša diviem nodalījumiem ar vienu
pieslēgumu strāvai.

14,99 €

LINDSHULT LED skapīša apgaismojums. Papildināt ar
TRÅDFRI LED barošanas bloku un FÖRNIMMA strāvas
padeves kabeli. Apgaismojuma intensitāti var regulēt
ar TRÅDFRI tālvadības pulti un TRÅDFRI vārteju, ko var
iegādāties atsevišķi. Lampās ir iebūvētas LED spuldzes, kuru
energoefektivitāte ir no A++ līdz A. Spuldzes nav maināmas.
Niķelēts

12,99 €

TRÅDFRI LED barošanas bloks. Papildināt ar FÖRNIMMA
strāvas padeves kabeli, ko var iegādāties atsevišķi. Var lietot
kopā ar TRÅDFRI tālvadības pulti un TRÅDFRI vārteju.

URSHULT LED skapīša apgaismojums. Papildināt ar
TRÅDFRI LED barošanas bloku un FÖRNIMMA strāvas
padeves kabeli. Apgaismojuma intensitāti var regulēt
ar TRÅDFRI tālvadības pulti un TRÅDFRI vārteju, ko var
iegādāties atsevišķi. Lampās ir iebūvētas LED spuldzes, kuru
energoefektivitāte ir no A++ līdz A. Spuldzes nav maināmas.
Niķelēts*

15 €

TRÅDFRI tālvadības pults. Ar TRÅDFRI tālvadības pulti var
mainīt apgaismojuma intensitāti. Baterija ietilpst komplektā,
un tās darbības ilgums ir apmēram 2 gadi.

NORRFLY LED apgaismojuma sloksne. Alumīnija krāsā.
Pateicoties kustības sensoram, gaisma ieslēdzas un
izslēdzas automātiski, atverot un aizverot skapīša durvis.
Papildināt ar TRÅDFRI LED barošanas bloku FÖRNIMMA
strāvas padeves kabeli, ko var iegādāties atsevišķi.
Apgaismojuma intensitāti var regulēt ar TRÅDFRI tālvadības
pulti un TRÅDFRI vārteju, ko var iegādāties atsevišķi. Lampās
ir iebūvētas LED spuldzes, kuru energoefektivitāte ir no A++
līdz A. Spuldzes nav maināmas.
55 cm

804.058.41

15,99 €
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0,7 m

903.947.00

4€

2m

303.946.99

5€

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 €

KUGGIS kaste ar vāku, balts. KUGGIS kastes 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.

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 noslodze: 5 kg.
Pelēka

803.075.53

403.075.50

202.802.07

3,49 €

26×35×8 cm

502.823.04

6,99 €

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.
53×36×6 cm

14,99 €

002.802.08

7,99 €

604.002.98

8,99 €

GNABBAS grozs, 32×35×32 cm.

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.
Pelēks

18×26×8 cm

Melns

7,99 €

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

203.075.51

3,49 €

RAGGISAR grozs, 3 gab. Groza augstumu var mainīt,
nolokot tā malas. Aiz nolocītās malas grozu ir viegli izvilkt.
Gaiši pelēks

903.480.15

3,99 €

RAGGISAR ieliktnis, tumši pelēks. Saliekot dažādu izmēru
grozus vienu uz otra, var efektīvi izmantot vietu mantu
glabāšanai.
20×30 cm

303.480.18

4,99 €

30×40 cm

103.480.19

8,99 €

TJENA kaste ar vāku, 25×35×10 cm. Zemajā kastē var
glabāt visdažādākās lietas, piemēram, papīru, kolekcijas
priekšmetus, apavus vai apģērbu.
Balta

903.954.22

3,49 €

TJENA kaste ar vāku, 18×25×15 cm. Šajā kastē var glabāt
dažādus sīkumus, piemēram, kabeļus, lentes vai auklas.
Balta

103.954.21

2,49 €

TJENA kaste ar vāku, 25×35×20 cm. Tajā var likt
visdažādākās lietas, piemēram, papīru, kolekcijas
priekšmetus, apavus un apģērbu.
Balta

603.954.28

3,99 €

Melna

303.954.77

3,99 €

TJENA dokumentu turētājs, 2 gab., 10×25×30 cm.
Balts

103.954.16

3,99 €
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