
Gali būti, kad parduotuvėje turime ne visus čia pavaizduotus gaminius. Daugiau informacijos suteiks mūsų 
darbuotojai; arba apsilankykite www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie patį gaminį rasite kainos etiketėje ir 
internete. Visas dalis reikia surinkti.

Gražūs baldai gražioje svetainėje
Baldai BESTÅ sukurti tam, kad jums nereikėtų sukti galvos, kur 
susidėti daiktus. Žinoma, šie baldai ne tik funkcionalūs, bet ir gerai 
atrodo, tad su jais jūsų svetainė bus ir graži, ir praktiška. Vietos užteks 
viskam – televizoriui, žaidimų pulteliams, garso technikai, knygoms, 
įvairioms smulkmenoms. Rinkitės aukštą, vidutinio aukščio arba 
žemą baldų derinį. Jei norite, kad jūsų gražūs daiktai būtų matomi, 
dureles rinkitės su stiklu, o jei mieliau paslėptumėte daiktus nuo akių, 
tebūnie durelės iš plokštės. Serijos BESTÅ baldų siūlome įvairių spalvų 
ir su įvairia apdaila, kad kiekvienas rastų sau patinkantį ir poreikius 
atitinkantį sprendimą.

Galite viską daryti patys, bet neprivalote
Net jei ir galite viską padaryti patys, tai dar nereiškia, kad privalote. 
Mes galime jums padėti savo BESTÅ svajonę paversti tikrove. 
Šiuo tikslu siūlome įvairių paslaugų: užsakymo paruošimo, prekių 
pristatymo, baldų surinkimo, finansavimo ir kitų. Daugiau skaitykite 
internete www.IKEA.lt/xx.

Pirkėjo gidas

Naudinga žinoti
Su grūdintu stiklu reikėtų elgtis 
atsargiai! Dėl įbrėžimo ar krašto 
pažeidimo visas stiklas gali staiga 
subyrėti. Ypač saugokite stiklo 
kraštą, nes tai – pažeidžiamiausia 
stiklo vieta.

Sauga
Jei statote ant grindų, šiuos baldus 
būtinai pritvirtinkite 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 baldai, kuriuos paprasta derinti 
tarpusavyje. Atskiras BESTÅ dalis galite jungti ir derinti taip, 
kaip jums patogiausia: pagal kambario erdvę, gyvenimo būdą ir 
asmeninį skonį.

Siūlome ir platų jau paruoštų BESTÅ derinių asortimentą – jį 
galite apžiūrėti mūsų fizinėje parduotuvėje arba internete www.
IKEA.lt. Netinka nė vienas iš mūsų siūlomų derinių?

Naudodamiesi daiktų laikymo sistemos BESTÅ planavimo 
programa, vieną iš mūsų jau paruoštų BESTÅ derinių galite 
modifikuoti – arba galite susikurti visiškai naują derinį!

Planavimo programoje galite išbandyti įvairius rėmus, dureles, 
lentynas, rankenėles ir t. t., žaisti su spalvomis ir faktūromis, 
kad susikurtumėte tobulą daiktų laikymo sistemą pagal savo 
poreikius ir skonį.

Programoje matysite visą savo BESTÅ derinio kainą ir galėsite 
išsisaugoti arba atsispausdinti į jį įtrauktų gaminių sąrašą. 
Sąrašą bus patogu atsinešti į IKEA arba panaudoti perkant 
internetu.

Parduotuvėje įrengtoje BESTÅ erdvėje rasite vadinamąsias 
planavimo stoteles, kuriose taip pat galėsite pasinaudoti BESTÅ 
planavimo programa. Arba galite apsilankyti Svetainės baldų 
skyriaus internetiniame puslapyje www.IKEA.lt/xx – ten rasite 
nuorodą į internetinę BESTÅ planavimo priemonę.
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Sprendimai su durelėmis ir stalčiais

Išsirinkite durelių ir stalčių fasadus savo baldams. Daugiau 
serijos BESTÅ sprendimų su durelėmis ir stalčiais rasite BESTÅ 
planavimo programoje www.IKEA.lt. 

Atminkite, kad aukštesnius nei 64 cm baldus būtina pritvirtinti 
prie sienos.

Stalčių fasadaiDurelės

Durelės, 60×64 cm Durelės, 60×38 cm
(rankenos parduodamos atskirai)

Stalčiaus fasadas, 
60×38 cm

Stalčiaus fasadas, 
60×26 cm

64 cm

40 cm 120 cm

38 cm

40 cm 120 cm

60 cm

38 cm

40 cm

60 cm40 cm

128 cm

60 cm40 cm

64 cm

60 cm40 cm

192 cm
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Deriniai

Bendrieji matmenys: 180×42×48 cm
Šis derinys: 231  € (893.989.40)
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 stalčiaus bėgelis, atid. spust., 2 vnt. 304.883.15 1 vnt.
SELSVIKEN stalčiaus fasadas, 60×26 cm, blizgi balta 102.916.35 1 vnt.
GLASSVIK stiklinės durelės, 60×38 cm, balta / skaidrus stiklas 202.916.54 2 vnt.
NANNARP kojelė, balta, 2 vnt. 202.935.92 2 vnt.
BESTÅ atraminė koja, 10 cm, pilka 502.936.04 2 vnt.
BESTÅ švelnaus užsidarymo / atidarymo spustelėjimu lankstai, 
2 vnt. 802.612.58 2 vnt.

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

Bendrieji matmenys: 120×42×74 cm
Šis derinys: 147 € (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 užsidarymo / atidarymo spustelėjimu lankstai, 
2 vnt. 802.612.58 2 vnt.

LAPPVIKEN durelių arba stalčiaus fasadas, 60×38 cm, tamsiai 
ruda 402.916.67 2 vnt.

STUBBARP kojelė, tamsiai ruda, 2 vnt. 602.935.66 2 vnt.
BESTÅ atraminė koja, 10 cm, pilka 502.936.04 1 vnt.

Bendrieji matmenys: 120×42×48 cm 
Šis derinys: 135 € (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 bėgelis, šveln. užd., 2 vnt. 403.487.15 2 vnt.
LAPPVIKEN stalčiaus fasadas, 60×26 cm, balta 102.916.78 2 vnt.
STUBBARP kojelė, balta, 2 vnt. 102.935.64 2 vnt.
BESTÅ atraminė koja, 10 cm, pilka 502.936.04 1 vnt.

Bendrieji matmenys: 180×42×39 cm
Šis derinys: 161 € (593.990.74)
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 stalčiaus bėgelis, atid. spust., 2 vnt. 304.883.15 2 vnt.
LAPPVIKEN durelių arba stalčiaus fasadas, 60×38 cm, balta 002.916.74 1 vnt.
LAPPVIKEN stalčiaus fasadas, 60×26 cm, balta 102.916.78 2 vnt.
BESTÅ švelnaus užsidarymo / atidarymo spustelėjimu lankstai, 
2 vnt. 802.612.58 1 vnt.
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Deriniai

Bendrieji matmenys: 180×42×192 cm
Šis derinys: 345 € (494.069.99)
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, stiklas 602.955.32 3 vnt.
BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×25×40 cm, tamsiai ruda 003.512.48 1 vnt.
BESTÅ stalčiaus bėgelis, atid. spust., 2 vnt. 304.883.15 1 vnt.
LAPPVIKEN durelių arba stalčiaus fasadas, 60×38 cm, tamsiai 
ruda 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, sidabro sp. 704.883.18 3 vnt.
BESTÅ švelnaus užsidarymo / atidarymo spustelėjimu lankstai, 
2 vnt. 802.612.58 5 vnt.

Bendrieji matmenys: 240×42×129 cm
Šis derinys: 305 € (894.062.71)

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, stiklas 602.955.32 1 vnt.

BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×25×40 cm, balta 803.515.17 2 vnt.
BESTÅ stalčiaus bėgelis, atid. spust., 2 vnt. 304.883.15 2 vnt.

SELSVIKEN durelių arba stalčiaus fasadas, 60×38 cm, balta 202.916.30 2 vnt.
SELSVIKEN durys, 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 užsidarymo / atidarymo spustelėjimu lankstai, 
2 vnt. 802.612.58 2 vnt.

Bendrieji matmenys: 300×20/42×211 cm
Šis derinys: 456 € (194.067.26)
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, stiklas 002.955.30 2 vnt.

BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×15×40 cm, balta 703.515.13 3 vnt.
BESTÅ stalčiaus bėgelis, atid. spust., 2 vnt. 304.883.15 3 vnt.
BESTÅ švelnaus užsidarymo / atidarymo spustelėjimu lankstai, 
2 vnt. 802.612.58 6 vnt.

LAPPVIKEN stalčiaus fasadas, 60×26 cm, balta 102.916.78 3 vnt.
SINDVIK stiklinės durelės, 60×64 cm, balta 902.918.58 2 vnt.
LAPPVIKEN durelių arba stalčiaus fasadas, 60×38 cm, balta 002.916.74 3 vnt.
LAPPVIKEN durys, 60×64 cm, balta 502.916.76 1 vnt.
BESTÅ sieninis tvirtinimo profilis, 60 cm, sidabro sp. 704.883.18 5 vnt.

Bendrieji matmenys: 120×42×192 cm
Šis derinys: 282 € (790.592.62)
BESTÅ rėmas, 60×40×192 cm, tamsiai ruda 902.459.46 2 vnt.

BESTÅ lentyna, 56×36 cm, tamsiai ruda 402.955.28 8 vnt.
BESTÅ stiklinė lentyna, 56×36 cm, stiklas 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 užsidarymo / atidarymo spustelėjimu lankstai, 
2 vnt. 802.612.58 6 vnt.
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Deriniai

Bendrieji matmenys: 180×42×74 cm
Šis derinys: 225 € (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 užsidarymo / atidarymo spustelėjimu lankstai, 
2 vnt. 802.612.58 3 vnt.

SELSVIKEN durys, 60×64 cm, balta 802.916.32 3 vnt.
STUBBARP kojelė, balta, 2 vnt. 102.935.64 4 vnt.

Bendrieji matmenys: 120×42×74 cm
Šis derinys: 150 € (293.848.75)
BESTÅ rėmas, 120×40×64, balta 102.458.46 1 vnt.
BESTÅ lentyna, 56×36 cm, balta 002.955.54 4 vnt.
BESTÅ švelnaus užsidarymo / atidarymo spustelėjimu lankstai, 
2 vnt. 802.612.58 2 vnt.

BESTÅ atraminė koja, 10 cm, pilka 502.936.04 1 vnt.
KABBARP koja, balta, 2 vnt. 704.729.30 2 vnt.
SUTTERVIKEN durys, 60×64, balta 304.682.37 2 vnt.



7

Rėmai

BESTÅ rėmas, 60×40×192 cm. Saugumo sumetimais šio 
rėmo nekabinkite ant sienos. Papildomai galite įsigyti BESTÅ 
kojelių – prireiks 4 vnt. Didžiausia leidžiama viso rėmo 
paviršiaus apkrova – 20 kg. 

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

BESTÅ rėmas, 60×40×128 cm. Saugumo sumetimais šio 
rėmo nekabinkite ant sienos. Papildomai galite įsigyti BESTÅ 
kojelių – prireiks 4 vnt. Didžiausia leidžiama viso rėmo 
paviršiaus apkrova – 20 kg. 

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 602.473.67 37 €
Tamsiai ruda 402.459.44 37 €
Balta 402.458.40 37 €

BESTÅ rėmas, 60×40×64 cm. Šį rėmą galite statyti ant 
grindų arba kabinti ant sienos – kaip jums geriau. Jei 
norite rėmą kabinti ant sienos, papildomai įsigykite sieninį 
tvirtinimo profilį BESTÅ (1 vnt.). Papildomai galima tvirtinti 
serijos BESTÅ kojeles – prireiks 4 vnt. Didžiausia leidžiama 
ant grindų pastatyto rėmo viso paviršiaus apkrova – 20 kg. 
Didžiausia leidžiama ant sienos pakabinto rėmo apkrova 
priklauso nuo sienos tipo. 

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 102.473.79 24 €
Tamsiai ruda 202.459.64 24 €
Balta 302.458.50 24 €

BESTÅ rėmas, 120×40×64 cm. Šį rėmą galite statyti ant 
grindų arba kabinti ant sienos – kaip jums geriau. Jei norite 
rėmą kabinti ant sienos, papildomai įsigykite sieninių 
tvirtinimo profilių BESTÅ (2 vnt.). Papildomai galima tvirtinti 
kojeles: 5 kojeles arba 4 kojeles ir 1 atraminę koją BESTÅ. 
Didžiausia leidžiama ant grindų pastatyto rėmo viso 
paviršiaus apkrova – 20 kg. Didžiausia leidžiama ant sienos 
pakabinto rėmo apkrova priklauso nuo sienos tipo. 

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 902.473.75 38 €
Tamsiai ruda 502.459.53 38 €
Balta 102.458.46 38 €

BESTÅ rėmas, 60×40×38 cm. Šį rėmą galite statyti ant 
grindų arba kabinti ant sienos – kaip jums geriau. Jei 
norite rėmą kabinti ant sienos, papildomai įsigykite sieninį 
tvirtinimo profilį BESTÅ (1 vnt.). Papildomai galima tvirtinti 
serijos BESTÅ kojeles – prireiks 4 vnt. Didžiausia leidžiama 
ant grindų pastatyto rėmo viso paviršiaus apkrova – 20 kg. 
Didžiausia leidžiama ant sienos pakabinto rėmo apkrova 
priklauso nuo sienos tipo. 

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 502.473.77 18 €
Tamsiai ruda 602.459.62 18 €
Balta 702.458.48 18 €

BESTÅ rėmas, 120×40×38 cm. Šį rėmą galite statyti ant 
grindų arba kabinti ant sienos – kaip jums geriau. Jei norite 
rėmą kabinti ant sienos, papildomai įsigykite sieninių 
tvirtinimo profilių BESTÅ (2 vnt.). Papildomai galima tvirtinti 
kojeles: 5 kojeles arba 4 kojeles ir 1 atraminę koją BESTÅ. 
Didžiausia leidžiama ant grindų pastatyto rėmo viso 
paviršiaus apkrova – 20 kg. Didžiausia leidžiama ant sienos 
pakabinto rėmo apkrova priklauso nuo sienos tipo. 

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

BESTÅ rėmas, 60×20×38 cm. Šį rėmą galite statyti ant 
grindų arba kabinti ant sienos – kaip jums geriau. Jei 
norite rėmą kabinti ant sienos, papildomai įsigykite sieninį 
tvirtinimo profilį BESTÅ (1 vnt.). Papildomai galima tvirtinti 
serijos BESTÅ kojeles – prireiks 4 vnt. Didžiausia leidžiama 
ant grindų pastatyto rėmo viso paviršiaus apkrova – 20 kg. 
Didžiausia leidžiama ant sienos pakabinto rėmo apkrova 
priklauso nuo sienos tipo. 

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 802.474.08 16 €
Tamsiai ruda 602.459.57 16 €
Balta 002.459.17 16 €

BESTÅ rėmas, 60×20×64 cm. Šį rėmą galite statyti ant 
grindų arba kabinti ant sienos – kaip jums geriau. Jei 
norite rėmą kabinti ant sienos, papildomai įsigykite sieninį 
tvirtinimo profilį BESTÅ (1 vnt.). Papildomai galima tvirtinti 
serijos BESTÅ kojeles – prireiks 4 vnt. Didžiausia leidžiama 
ant grindų pastatyto rėmo viso paviršiaus apkrova – 20 kg. 
Didžiausia leidžiama ant sienos pakabinto rėmo apkrova 
priklauso nuo sienos tipo. 

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 802.474.13 18 €
Tamsiai ruda 202.459.59 18 €
Balta 602.459.19 18 €

Plotis×Gylis×Aukštis. Rėmai BESTÅ prie sienos tvirtinami naudojant tvirtinimo profilius. Ant grindų statomus baldus būtinai pritvirtinkite prie sienos specialiais laikikliais (pridedami). 
Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės (parduodamos atskirai), todėl rinkitės jas atsižvelgdami į savo namų sienų tipą.

Norėdami rėmus BESTÅ pritvirtinti prie sienos, naudokite 
sieninius tvirtinimo profilius. Taip tvirtinti rėmą prie sienos 
bus lengviau ir saugiau, o baldas stovės tvirčiau. Profiliai 
prisukami prie sienos, juose yra daug skylučių, kad būtų 
patogiau.

Galite pakabinti kelis rėmus vieną šalia kito ir tada sulygiuoti 
juos taip, kad visi būtų vienodame aukštyje – tam naudokite 
pridedamą jungtį. Nepamirškite tarp rėmo viršaus ir lubų 
palikti bent 5 cm tarpo, kad rėmą galėtumėte pritvirtinti prie 
tvirtinimo profilio.

Kaip rėmus tvirtinti prie sienos BESTÅ sieninis tvirtinimo profilis, sidabro sp. 60 cm pločio 
rėmui pritvirtinti reikia vieno sieninio tvirtinimo profilio 
BESTÅ. 120 cm pločio rėmui pritvirtinti reikia dviejų sieninių 
tvirtinimo profilių BESTÅ. Tvirtinimo profiliai neskirti naudoti 
su serijos BESTÅ TV staliukais. Sieniniai tvirtinimo profiliai 
BESTÅ įeina į sieninių derinių komplekto sudėtį.

60 cm 704.883.18 7 €

SVARBU! Tvirtinimo profiliai negali būti 
naudojami su serijos BESTÅ TV staliukais.
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TV staliukų rėmai

Kojelės BESTÅ

Plotis×Gylis×Aukštis. Ant grindų statomus baldus būtinai pritvirtinkite prie sienos specialiais laikikliais (pridedami). Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės 
(parduodamos atskirai), todėl rinkitės jas atsižvelgdami į savo namų sienų tipą.

BESTÅ TV staliukas, 180×40×64 cm. Saugumo sumetimais 
šio rėmo nekabinkite ant sienos. Šiam TV staliukui 
reikalingos 8 kojelės arba 4 kojeles ir 2 atraminės kojos 
BESTÅ. Didžiausia leidžiama TV staliuko apkrova – 50 kg. 

Baltai 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. Šį TV staliuką galite 
statyti ant grindų arba kabinti ant sienos – kaip jums geriau. 
Sieninio tvirtinimo detalės pridedamos. Šiam TV staliukui 
reikalingos 8 kojelės arba 4 kojeles ir 2 atraminės kojos 
BESTÅ. Didžiausia leidžiama ant grindų pastatyto TV staliuko 
apkrova – 50 kg. Didžiausia leidžiama ant sienos pakabinto 
TV staliuko apkrova priklauso nuo sienos tipo. 

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 604.740.72 75 €
Tamsiai ruda 704.740.62 75 €
Balta 004.740.70 75 €

BESTÅ TV staliukas, 120×40×64 cm. Saugumo sumetimais 
šio rėmo nekabinkite ant sienos. Šiam TV staliukui 
reikalingos 6 kojelės arba 4 kojeles ir 1 atraminė koja BESTÅ. 
Didžiausia leidžiama TV staliuko apkrova – 50 kg.

Baltai 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. Galite statyti ant 
grindų arba kabinti ant sienos – kaip jums geriau. Sieninio 
tvirtinimo detalės pridedamos. Šiam TV staliukui reikalingos 
6 kojelės arba 4 kojeles ir 1 atraminė koja BESTÅ. Didžiausia 
leidžiama ant grindų pastatyto TV staliuko apkrova – 50 kg. 
Didžiausia leidžiama ant sienos pakabinto TV staliuko 
apkrova priklauso nuo sienos tipo.  

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

STUBBARP kojelė, 10 cm, 2 vnt. Pridedama specialia 
plokštele galima sujungti du rėmus panaudojant tik 
vieną kojelę. Taip visa konstrukcija atrodys lengvesnė, 
paprastesnė.
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 202.935.68 7 €
Tamsiai ruda 602.935.66 7 €
Balta 102.935.64 7 €

MEJARP kojelė, 10 cm, 2 vnt. Pridedama specialia plokštele 
galima sujungti du rėmus panaudojant tik vieną kojelę. Taip 
visa konstrukcija atrodys lengvesnė, paprastesnė.
Beržas 704.899.16 15 €
Tamsiai ruda 404.899.13 15 €

ÖSARP kojelė, 10 cm, 2 vnt. Pridedama specialia plokštele 
galima sujungti du rėmus panaudojant tik vieną kojelę. Taip 
visa konstrukcija atrodys lengvesnė, paprastesnė.
Nerūdijančiojo plieno sp. 304.899.04 10 €

NANNARP kojelė, 10 cm, 2 vnt. 

Juoda 102.935.97 12 €
Balta 202.935.92 12 €
Aliuminis 502.935.95 12 €

BESTÅ atraminė koja, 10 cm, 1 vnt. Su atramine koja jūsų 
derinys BESTÅ bus stabilesnis, iš priekio jos nesimatys.

Pilka 502.936.04 8 €

KABBARP koja, 10 cm, reguliuojama, 2 vnt. Pridedama 
specialia plokštele galima sujungti du rėmus panaudojant 
tik vieną kojelę. Taip visa konstrukcija atrodys lengvesnė, 
paprastesnė.
Balta 704.729.30 8 €
Juoda 204.898.67 8 €

Baldinės kojelės yra ir žavus interjero akcentas, ir praktiškas elementas, nes su jomis 
baldas atrodo lengvesnis, o ir valyti po baldu lengviau. 
60 cm pločio rėmams reikia 4 kojelių. 
120 cm pločio rėmams reikia 5 kojelių arba 4 kojelių ir vienos atraminės kojos BESTÅ. 
120 cm pločio TV staliukams reikia 6 kojelių arba 4 kojelių ir vienos atraminės kojos 
BESTÅ.

180 cm pločio TV staliukams reikia 8 kojelių arba 4 kojelių ir 2 atraminių kojų BESTÅ.

Tvirtinimui prie sienos reikalingi laikikliai pridedami. 
Norėdami pakabinti TV staliuką ant sienos, tiesiog 
vadovaukitės surinkimo instrukcijomis. 

Sieninės detalės nepridedamos – jas įsigykite atskirai, 
atsižvelgdami į savo sienos tipą. Skirtingoms sienoms 
reikia skirtingų tvirtinimo detalių, todėl rinkitės jas 

atsižvelgdami į savo namų sienų tipą.

Jei abejojate, kokias tvirtinimo detales rinktis, kreipkitės į 
specialistus arba teiraukitės specializuotoje parduotuvėje.

Kaip TV staliuką tvirtinti prie sienos

SVARBU! Tvirtinimui prie sienos reikalingi 
laikikliai pridedami. 
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Durelių ir stalčių fasadai
Plotis×Aukštis. Už durelių ir stalčių fasadų jūsų daiktai bus saugūs ir neapdulkės. 

LAPPVIKEN
LAPPVIKEN durys, 60×64 cm. Papildomai įsigykite lankstus 
BESTÅ, 1 pak. (parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti 
rankenėlių arba rankenų. 
Balta 502.916.76 10 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 402.916.91 10 €
Tamsiai ruda 802.916.70 10 €

LAPPVIKEN durelių / stalčiaus fasadas, 60×38 cm. Gali 
būti naudojamas ir kaip durelių, ir kaip stalčiaus fasadas. 
Durelėms: papildomai įsigykite lankstus BESTÅ (parduodama 
atskirai). Stalčiui: papildomai įsigykite 60×25×40 cm arba 
60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir stalčiaus 
bėgelį BESTÅ (parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti 
rankenėlių arba rankenų. 
Balta 002.916.74 8 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 902.916.84 8 €
Tamsiai ruda 402.916.67 8 €

LAPPVIKEN stalčiaus fasadas, 60×26 cm. Papildomai 
įsigykite 60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir 
stalčiaus bėgelį BESTÅ. Taip pat galite įsigyti rankenėlių arba 
rankenų. 
Balta 102.916.78 6 €
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 302.916.96 6 €
Tamsiai ruda 402.916.72 6 €

HANVIKEN
HANVIKEN durys, 60×64 cm. Papildomai įsigykite lankstus 
BESTÅ, 1 pak. (parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti 
rankenėlių arba rankenų. 
Tamsiai ruda 502.947.93 15 €

Balta 602.918.45 15 €

HANVIKEN durelių / stalčiaus fasadas, 60×38 cm. Gali 
būti naudojamas ir kaip durelių, ir kaip stalčiaus fasadas. 
Durelėms: papildomai įsigykite lankstus BESTÅ (parduodama 
atskirai). Stalčiui: papildomai įsigykite 60×25×40 cm arba 
60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir stalčiaus 
bėgelį BESTÅ (parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti 
rankenėlių arba rankenų. 
Tamsiai ruda 002.947.95 11 €
Balta 002.918.48 11 €

HANVIKEN stalčiaus fasadas, 60×26 cm. Papildomai 
įsigykite 60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir 
stalčiaus bėgelį BESTÅ. Taip pat galite įsigyti rankenėlių arba 
rankenų. 
Tamsiai ruda 602.947.97 8 €
Balta 402.918.51 8 €

TIMMERVIKEN
TIMMERVIKEN durys, 60×64 cm. Papildomai įsigykite
lankstus BESTÅ, 1 pak. (parduodama atskirai). Taip pat galite 
įsigyti rankenėlių arba rankenų.
Balta 305.116.17 24 €

TIMMERVIKEN durelių / stalčiaus fasadas, 60×38 cm. Gali 
būti naudojamas ir kaip durelių, ir kaip stalčiaus fasadas. 
Durelėms: papildomai įsigykite lankstus BESTÅ (parduodama 
atskirai). Stalčiui: papildomai įsigykite 60×25×40 cm arba 
60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir stalčiaus 
bėgelį BESTÅ (parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti 
rankenėlių arba rankenų.
Balta 705.116.20 15 €

TIMMERVIKEN stalčiaus fasadas, 60×26 cm. Papildomai 
įsigykite 60×25×40 cm arba 60×15×40 cm dydžio stalčiaus 
rėmą BESTÅ ir stalčiaus bėgelį BESTÅ. Taip pat galite įsigyti 
rankenėlių arba rankenų.
Balta 505.116.21 10 €

SELSVIKEN
SELSVIKEN durys, 60×64 cm. Papildomai įsigykite lankstus 
BESTÅ, 1 pak. (parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti 
rankenėlių arba rankenų. 
Blizgi balta 802.916. 32 25 €
Blizgi juoda 002.916.26 25 €
Blizgi smėlinė 602.981.11 25 €
Blizgi šviesi pilkai mėlyna 504.886.49 25 €
Blizgi šviesiai pilka 603.610.89 25 €
Blizgi pilka 502.981.16 25 €

SELSVIKEN durelių / stalčiaus fasadas, 60×38 cm. Gali 
būti naudojamas ir kaip durelių, ir kaip stalčiaus fasadas. 
Durelėms: papildomai įsigykite lankstus BESTÅ (parduodama 
atskirai). Stalčiui: papildomai įsigykite 60×25×40 cm arba 
60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir stalčiaus 
bėgelį BESTÅ (parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti 
rankenėlių arba rankenų.
Blizgi balta 202.916.30 19 €
Blizgi juoda 502.916.24 19 €
Blizgi smėlinė 902.948.66 19 €
Blizgi šviesi pilkai mėlyna 704.886.53 19 €
Blizgi šviesiai pilka 003.610.87 19 €
Blizgi pilka 902.981.19 19 €

SELSVIKEN stalčiaus fasadas, 60×26 cm. Papildomai 
įsigykite 60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir 
stalčiaus bėgelį BESTÅ. Taip pat galite įsigyti rankenėlių arba 
rankenų. 
Blizgi balta 102.916.35 14 €
Blizgi šviesi pilkai mėlyna 004.886.56 14 €
Blizgi šviesiai pilka 403.610.85 14 €
Blizgi juoda 402.916.29 14 €
Blizgi smėlinė 702.948.67 14 €
Blizgi pilka 702.981.20 14 €

RIKSVIKEN
RIKSVIKEN durys, 60×64 cm. Papildomai įsigykite lankstus 
BESTÅ, 1 pak. (parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti 
rankenėlių arba rankenų.
Šveisto tamsinto alavo imitacija 804.952.43 39 €

RIKSVIKEN durys, 60×38 cm. Gali būti naudojamas ir kaip 
durelių, ir kaip stalčiaus fasadas. Durelėms: papildomai 
įsigykite lankstus BESTÅ (parduodama atskirai). Stalčiui: 
papildomai įsigykite 60×25×40 cm arba 60×15×40 cm 
dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir stalčiaus bėgelį BESTÅ 
(parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti rankenėlių 
arba rankenų.
Šveisto tamsinto alavo imitacija 004.952.75 34 €

RIKSVIKEN durys, 60×26 cm. Papildomai įsigykite 
60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir stalčiaus 
bėgelį BESTÅ. Taip pat galite įsigyti rankenėlių arba 
rankenų.
Šveisto tamsinto alavo imitacija 204.952.79 24 €
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LAXVIKEN
LAXVIKEN durys, 60×64 cm. Reljefiškas paviršius kuria 
šviesos ir šešėlių žaismą. Papildomai įsigykite lankstus 
BESTÅ, 1 pak. (parduodama atskirai). 
Balta 902.916.98 30 €

LAXVIKEN durys, 60×38 cm. Gali būti naudojamas ir kaip 
durelių, ir kaip stalčiaus fasadas. Durelėms: papildomai 
įsigykite lankstus BESTÅ (parduodama atskirai). Stalčiui: 
papildomai įsigykite 60×25×40 cm arba 60×15×40 cm 
dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir stalčiaus bėgelį BESTÅ 
(parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti rankenėlių 
arba rankenų.
Balta 803.419.86 25 €

LAXVIKEN durys, 60×26 cm. Papildomai įsigykite 
60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir stalčiaus 
bėgelį BESTÅ. Taip pat galite įsigyti rankenėlių arba 
rankenų.
Balta 203.419.89 18 €

KALLVIKEN
KALLVIKEN durys, 60×64 cm. Šiek tiek reljefiškas paviršius 
savo išvaizda primena betoną. Papildomai įsigykite 
lankstus BESTÅ, 1 pak. (parduodama atskirai). Taip pat 
galite įsigyti rankenėlių arba rankenų.
Šviesi pilka betono imitacija 504.887.67 35 €

KALLVIKEN durelių / stalčiaus fasadas, 60×38 cm.  
Šiek tiek reljefiškas paviršius savo išvaizda primena 
betoną. Gali būti naudojamas ir kaip durelių, ir kaip 
stalčiaus fasadas. Durelėms: papildomai įsigykite lankstus 
BESTÅ (parduodama atskirai). Stalčiui: papildomai įsigykite 
60×25×40 cm arba 60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą 
BESTÅ ir stalčiaus bėgelį BESTÅ (parduodama atskirai). Taip 
pat galite įsigyti rankenėlių arba rankenų. 
Šviesi pilka betono imitacija 104.887.69 25 €

KALLVIKEN stalčiaus fasadas, 60×26 cm.  
Šiek tiek reljefiškas paviršius savo išvaizda primena 
betoną. Papildomai įsigykite 60×15×40 cm dydžio stalčiaus 
rėmą BESTÅ ir stalčiaus bėgelį BESTÅ (parduodama 
atskirai). Taip pat galite įsigyti rankenėlių arba rankenų. 
Šviesi pilka betono imitacija 104.887.74 20 €

SMEVIKEN
SMEVIKEN durys, 60×64 cm. Dailus įsprūdinis fasadas 
atrodo itin kokybiškai, padeda kurti tradicinio stiliaus 
interjerą. Papildomai įsigykite lankstus BESTÅ, 1 pak. 
(parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti rankenėlių 
arba rankenų.
Balta 104.682.43 30 €

SMEVIKEN durelių / stalčiaus fasadas, 60×38 cm. 
Gali būti naudojamas ir kaip durelių, ir kaip stalčiaus 
fasadas. Durelėms: papildomai įsigykite lankstus BESTÅ 
(parduodama atskirai). Stalčiui: papildomai įsigykite 
60×25×40 cm arba 60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą 
BESTÅ ir stalčiaus bėgelį BESTÅ (parduodama atskirai). Taip 
pat galite įsigyti rankenėlių arba rankenų.
Balta 804.728.78 25 €

SMEVIKEN stalčiaus fasadas, 60×26 cm. Papildomai 
įsigykite 60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir 
stalčiaus bėgelį BESTÅ. Taip pat galite įsigyti rankenėlių 
arba rankenų. 
Balta 604.728.79 18 €

SUTTERVIKEN
SUTTERVIKEN durys, 60×64 cm. Klasikinio dizaino, su 
subtiliomis detalėmis. Namuose jausitės tarsi namelyje 
prie jūros. Papildomai įsigykite lankstus BESTÅ, 1 pak. 
(parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti rankenėlių 
arba rankenų.
Balta 304.682.37 24 €
Pilkšvai smėlinė 004.858.27 24 €

SUTTERVIKEN durelių / stalčiaus fasadas, 60×38 cm. 
Gali būti naudojamas ir kaip durelių, ir kaip stalčiaus 
fasadas. Durelėms: papildomai įsigykite lankstus BESTÅ 
(parduodama atskirai). Stalčiui: papildomai įsigykite 
60×25×40 cm arba 60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą 
BESTÅ ir stalčiaus bėgelį BESTÅ (parduodama atskirai). Taip 
pat galite įsigyti rankenėlių arba rankenų.
Balta 304.728.90 19 €
Pilkšvai smėlinė 404.858.30 19 €

SUTTERVIKEN stalčiaus fasadas, 60×26 cm. Papildomai 
įsigykite 60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir 
stalčiaus bėgelį BESTÅ. Taip pat galite įsigyti rankenėlių 
arba rankenų.
Balta 104.728.91 10 €
Pilkšvai smėlinė 804.858.33 10 €

VÄSTERVIKEN
VÄSTERVIKEN durys, 60×64 cm. Papildomai įsigykite 
lankstus BESTÅ, 1 pak. (parduodama atskirai). Šis fasadas 
turi integruotą rankeną.
Balta 804.957.09 24 €
Pilka 804.892.42 24 €

VÄSTERVIKEN durelių / stalčiaus fasadas, 60×38 cm. Gali 
būti naudojamas ir kaip durelių, ir kaip stalčiaus fasadas. 
Durelėms: papildomai įsigykite lankstus BESTÅ (parduodama 
atskirai). Stalčiui: papildomai įsigykite 60×25×40 cm arba 
60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir stalčiaus bėgelį 
BESTÅ (parduodama atskirai). Šis fasadas turi integruotą 
rankeną.
Balta 604.957.10 19 €
Pilka 104.892.45 19 €

VÄSTERVIKEN stalčiaus fasadas, 60×26 cm. Papildomai 
įsigykite 60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir 
stalčiaus bėgelį BESTÅ. Šis fasadas turi integruotą rankeną.
Balta 404.957.11 14 €
Pilka 504.892.48 14 €

BERGSVIKEN
BERGSVIKEN durys, 60×64 cm. Papildomai įsigykite 
lankstus BESTÅ, 1 pak. (parduodama atskirai). Taip pat galite 
įsigyti rankenėlių arba rankenų.
Smėlinė marmuro raštas 904.909.33 39 €

BERGSVIKEN durelių / stalčiaus fasadas, 60×38 cm. Gali 
būti naudojamas ir kaip durelių, ir kaip stalčiaus fasadas. 
Durelėms: papildomai įsigykite lankstus BESTÅ (parduodama 
atskirai). Stalčiui: papildomai įsigykite 60×25×40 cm arba 
60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir stalčiaus 
bėgelį BESTÅ (parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti 
rankenėlių arba rankenų.
Smėlinė marmuro raštas 604.909.39 29 €

BERGSVIKEN stalčiaus fasadas, 60×26 cm. Papildomai 
įsigykite 60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir 
stalčiaus bėgelį BESTÅ. Taip pat galite įsigyti rankenėlių arba 
rankenų.
Smėlinė marmuro raštas 304.909.45 24 €

Durelių ir stalčių fasadai
Plotis×Aukštis. Už durelių ir stalčių fasadų jūsų daiktai bus saugūs ir neapdulkės. 



11

Durelių ir stalčių fasadai
Plotis×Aukštis. Už durelių ir stalčių fasadų jūsų daiktai bus saugūs ir neapdulkės. 

HEDEVIKEN
HEDEVIKEN durys, 60×64 cm. Papildomai įsigykite lankstus 
BESTÅ, 1 pak. (parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti 
rankenėlių arba rankenų.
Ąžuolas 704.916.98 35 €

HEDEVIKEN durelių / stalčiaus fasadas, 60×38 cm. Gali 
būti naudojamas ir kaip durelių, ir kaip stalčiaus fasadas. 
Durelėms: papildomai įsigykite lankstus BESTÅ (parduodama 
atskirai). Stalčiui: papildomai įsigykite 60×25×40 cm arba 
60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir stalčiaus 
bėgelį BESTÅ (parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti 
rankenėlių arba rankenų.
Ąžuolas 004.917.05 25 €

HEDEVIKEN stalčiaus fasadas, 60×26 cm. Papildomai 
įsigykite 60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir 
stalčiaus bėgelį BESTÅ. Taip pat galite įsigyti rankenėlių arba 
rankenų.
Ąžuolas 804.917.11 15 €

GLASSVIK
GLASSVIK stiklinės durelės, 60×64 cm. Nuotolinio 
valdymo pultelis veikia kiaurai stiklą, tad įrenginius 
valdykite per uždarytas dureles. Papildomai įsigykite 
lankstus BESTÅ, 1 pak. (parduodama atskirai). 
Rankenos pridedamos.
Balta / skaidrus stiklas 502.916.62 34 €
Balta, matinis stiklas 802.916.65 34 €
Juoda / skaidrus stiklas 302.916.58 34 €
Juoda / dūminis stiklas 902.916.60 34 €

 

GLASSVIK stiklinės durelės, 60×38 cm. Nuotolinio 
valdymo pultelis veikia kiaurai stiklą, tad įrenginius 
valdykite per uždarytas dureles. Papildomai įsigykite 
lankstus BESTÅ, 1 pak. (parduodama atskirai). Rankenos 
pridedamos.
Balta / skaidrus stiklas 202.916.54 24 €
Balta, matinis stiklas 702.916.56 24 €
Juoda / skaidrus stiklas 002.916.50 24 €
Juoda / dūminis stiklas 602.916.52 24 €
 

BJÖRKÖVIKEN
BJÖRKÖVIKEN durys, 60×64 cm. Papildomai įsigykite 
lankstus BESTÅ, 1 pak. (parduodama atskirai). Taip pat 
galite įsigyti rankenėlių arba rankenų.
Beržo lukštas 804.909.57          39 €

BJÖRKÖVIKEN durys, 60×38 cm. Gali būti naudojamas 
ir kaip durelių, ir kaip stalčiaus fasadas. Durelėms: 
papildomai įsigykite lankstus BESTÅ (parduodama 
atskirai). Stalčiui: papildomai įsigykite 60×25×40 cm arba 
60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir stalčiaus 
bėgelį BESTÅ (parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti 
rankenėlių arba rankenų.
Beržo lukštas 204.909.60 29 €

BJÖRKÖVIKEN stalčiaus fasadas, 60×26 cm. Papildomai 
įsigykite 60×15×40 cm dydžio stalčiaus rėmą BESTÅ ir 
stalčiaus bėgelį BESTÅ. Taip pat galite įsigyti rankenėlių 
arba rankenų.
Beržo lukštas 604.909.63 24 €

SINDVIK
SINDVIK stiklinės durelės, 60×64 cm. Nuotolinio valdymo 
pultelis veikia kiaurai stiklą, tad įrenginius valdykite per 
uždarytas dureles. Papildomai įsigykite lankstus BESTÅ, 
1 pak. (parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti 
rankenėlių arba rankenų.
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 102.963.17 22 €
Tamsiai ruda 002.963.13 22 €
Balta 902.918.58 22 €

SINDVIK stiklinės durelės, 60×38 cm. Nuotolinio valdymo 
pultelis veikia kiaurai stiklą, tad įrenginius valdykite per 
uždarytas dureles. Papildomai įsigykite lankstus BESTÅ, 
1 pak. (parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti 
rankenėlių arba rankenų.
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 502.963.15 18 €
Tamsiai ruda 402.963.11 18 €
Balta 802.918.54 18 €

OSTVIK
OSTVIK stiklinės durelės, 60×64 cm. Puikiai dera su baltos 
spalvos fasadais SMEVIKEN. Nuotolinio valdymo pultelis 
veikia kiaurai stiklą, tad įrenginius valdykite per uždarytas 
dureles. Papildomai įsigykite lankstus BESTÅ, 1 pak. 
(parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti rankenėlių arba 
rankenų.
Balta 804.696.54 38 €

OSTVIK stiklinės durelės, 60×38 cm. Nuotolinio valdymo 
pultelis veikia kiaurai stiklą, tad įrenginius valdykite per 
uždarytas dureles. Papildomai įsigykite lankstus BESTÅ, 
1 pak. (parduodama atskirai). Taip pat galite įsigyti 
rankenėlių arba rankenų.
Balta 104.727.06 29 €
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Viršutinės plokštės

BESTÅ viršutinė plokštė, grūdintasis stiklas. Stiklinė 
plokštė apsaugo lentynos viršų, su ja baldas atrodo kitaip. 
Tvirtinimo detalės pridedamos.
180×40 cm
Balta 201.965.29 35 €

BESTÅ viršutinė plokštė. Viršutinė plokštė, kurios 
paviršius dengtas natūraliu medienos lukštu, baldui 
suteiks šilumos, kambariui – natūralumo, jaukumo.
120×42 cm
Ąžuolo lukštas 204.729.18 40 €
180×42 cm
Ąžuolo lukštas 004.729.19 50 €

BESTÅ TV staliuko viršutinė plokštė, grūdintasis stiklas. 
Stiklinė plokštė apsaugo TV staliuko viršų, su ja baldas 
atrodo kitaip. Tvirtinimo detalės pridedamos. Galinėje 
dalyje yra anga laidams, kad ir laidai būtų tvarkingi.

120×40 cm
Juoda, stiklas 802.953.00 25 €
Balta, stiklas 402.953.02 25 €
180×40 cm
Juoda, stiklas 002.953.04 35 €
Balta, stiklas 502.953.06 35 €

BESTÅ viršutinė plokštė TV staliukui. Viršutinė plokštė, 
kurios paviršius dengtas natūraliu medienos lukštu, baldui 
suteiks šilumos, kambariui – natūralumo, jaukumo. Galinėje 
dalyje yra anga laidams, kad ir laidai būtų tvarkingi. 
120×42 cm
Ąžuolas 504.963.62 40 €
180×42 cm
Ąžuolas 804.963.65 40 €

Vidinės dalys ir tvirtinimo detalės

BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×15×40 cm. Papildomai 
įsigykite serijos BESTÅ 60×26 cm arba 60×38 cm dydžio 
stalčiaus fasadą. Taip pat įsigykite stalčių bėgelius BESTÅ 
(parduodama atskirai). Šis stalčius neskirtas montuoti už 
durelių su lankstais. Didžiausia leidžiama apkrova – 10 kg.

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 503.515.14 10 €
Tamsiai ruda 403.512.46 10 €
Balta 703.515.13 10 €

BESTÅ stalčiaus rėmas, 60×25×40 cm. Papildomai įsigykite 
serijos BESTÅ 60×38 cm dydžio stalčiaus fasadą. Taip pat 
įsigykite stalčių bėgelius BESTÅ (parduodama atskirai). 
Šis stalčius neskirtas montuoti už durelių su lankstais. 
Didžiausia leidžiama apkrova – 10 kg.

Baltai beicuoto ąžuolo raštas 603.515.18 15 €
Tamsiai ruda 003.512.48 15 €
Balta 803.515.17 15 €

BESTÅ stalčiaus bėgelis, šveln. užd. Stalčių bėgeliai leidžia 
stalčiui užsidaryti švelniai, pamažu ir be garso. Papildomai 
įsigykite rankenėlių arba rankenų.
2 vnt. 403.487.15 10 €

BESTÅ stalčiaus bėgelis, atid. spust. Stalčių bėgeliuose 
integruotas atidarymo spustelėjimu mechanizmas, taigi 
nereikia jokių rankenų – pakanka švelniai spustelėti.
2 vnt. 304.883.15 10 €

BESTÅ lentyna, 56×16 cm. Didžiausia leidžiama apkrova – 
13 kg. Tinka 20 cm gylio lentynoms BESTÅ.
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 202.955.48 5 €
Tamsiai ruda 802.955.26 5 €
Balta 402.955.52 5 €
Stiklas (didžiausia apkrova – 5 kg) 002.955.30 5 €

BESTÅ lentyna, 56×36 cm. Didžiausia leidžiama apkrova – 
20 kg. Tinka 20 cm gylio lentynoms BESTÅ.
Baltai beicuoto ąžuolo raštas 002.955.49 6 €
Tamsiai ruda 402.955.28 6 €
Balta 002.955.54 6 €
Stiklas (didžiausia apkrova – 10 kg) 602.955.32 6 €

BESTÅ švelnaus užsidarymo / atidarymo spustelėjimu 
lankstai, 2 vnt. Lankstai su švelnaus užsidarymo ir 
atidarymo spustelėjimu mechanizmais, tad durelės 
atsidaro vos spustelėjus, o užsidaro švelniai, pamažu ir 
be garso. Dureles galite atidaryti pridedamu atidarymo 
spustelėjimu mechanizmu – arba savo fasadams BESTÅ 
įsigykite rankenėlių ar rankenų. Rankenėlės ir rankenos 
parduodamos atskirai.

802.612.58 8 €

 

UPPLEVA sieninis TV laikiklis, fiksuotas. Atitinka VESA 
standartą. Tinka daugumai plokščiaekranių televizorių, kurių 
įstrižainės 37–55”. 
37–55” 902.267.97 24,99 €

UPPLEVA sieninis TV laikiklis, sukamas. Tinka daugumai 
plokščiaekranių televizorių, kurių įstrižainė 37–55”. Pagal 
matmenis tinka serijų BESTÅ, MOSTORP ir RAMSÄTRA TV 
staliukams. 
37–55” 203.305.99 64,99 €
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Rankenėlės ir rankenos

BAGGANÄS rankena, 143 mm, 2 vnt.

Juoda 803.384.13 6 €
Žalvario sp. 003.384.07 6 €
Nerūdijantysis plienas 703.384.18 6 €

 

BAGGANÄS rankena, 335 mm, 2 vnt.

Juoda 603.384.14 9 €
Žalvario sp. 203.384.11 9 €
Nerūdijantysis plienas 503.384.19 9 €

 

BAGGANÄS rankenėlė, 13 mm, 2 vnt.

Juoda 303.384.15 4 €
Žalvario sp. 603.384.09 4 €
Nerūdijantysis plienas 303.384.20 4 €

BAGGANÄS rankenėlė, 20 mm, 2 vnt.

Juoda 103.384.16 5 €
Žalvario sp. 803.384.08 5 €
Nerūdijantysis plienas 103.384.21 5 €

 

BAGGANÄS rankenėlė, 21 mm, 2 vnt.

Juoda 903.384.17 5 €
Žalvario sp. 003.384.12 5 €
Nerūdijantysis plienas 903.384.22 5 €

ÖSTERNÄS rankena, 19 mm, 2 vnt.

Rauginta oda 203.488.96 8 €

ÖSTERNÄS rankena, 153 mm, 2 vnt.

Rauginta oda 403.488.95 11 €

BERGHALLA rankena, 56 mm, 2 vnt.

Pilka 603.228.56 3 €

ENERYDA rankenėlė, 27 mm, 2 vnt.

Juoda 803.475.06 5 €
Žalvario sp. 403.475.08 5 €
Chromuota 003.475.10 5 €

GUBBARP rankenėlė, 21 mm, 2 vnt.

Balta 803.364.33 0,50 €

GUBBARP rankena, 116 mm, 2 vnt.

Balta 003.364.32 0,50 €

HACKÅS rankena, 100 mm, 2 vnt.

Antracito sp. 303.424.79 5 €

HACKÅS rankenėlė, 15 mm, 2 vnt.

Antracito sp. 803.397.90 3 €

VINNÄSET rankenėlė, 37 mm, 2 vnt.

Buko masyvas 504.342.94 6 €

NYDALA rankena, 154 mm, 2 vnt.

Bronzos sp. 204.057.59 7 €

NYDALA rankenėlė, 16 mm, 2 vnt.

Bronzos sp. 404.057.58 5 €

SKÄRHAMN rankena, 20 mm, 2 vnt.

Juoda, chromuota 103.694.36 5 €

SKÄRHAMN rankena, 148 mm, 2 vnt.

Juoda, chromuota 503.487.86 9 €

SKÄRHAMN rankenėlė, 22 mm, 2 vnt.

Juoda, chromuota 703.487.85 4 €
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Integruotasis apšvietimas

Įprastas ar išmanusis IKEA apšvietimas? 
Tinkamas apšvietimas gyvenimą daro lengvesnį ir padeda 
kurti nuotaiką. Čia pateikiame serijos BESTÅ baldams tinkamų 
apšvietimo sprendimų. Apšvieskite savo mėgstamiausias 
nuotraukas, suvenyrus – tegu jų atspindima šviesa pripildo 
kambarį jaukumo. Ne tik gražu, bet ir praktiška: apšviestus 
daiktus paprasčiau rasti, kad ir kur jie būtų – sudėti ant 
lentynų ar spintelėse. Jei dairotės išmanaus sprendimo, mūsų 
šviestuvus VAXMYRA, NORRFLY, LINDSHULT arba URSHULT 
junkite prie LED transformatoriaus TRÅDFRI. Tinklų sietuvu 
TRÅDFRI juos galėsite sujungti į vieną sistemą, o belaidžiu 

šviesos reguliatoriumi TRÅDFRI – pritemdyti ar paryškinti.

Naudodamiesi tinklų sietuvu TRÅDFRI savo apšvietimo sistemą 
galėsite valdyti per programėlę „IKEA Home smart“. Visi mūsų 
šviestuvai – taupieji LED.

MYRVARV lanksčioji LED juosta. Neįkaista, todėl galima 
naudoti ankštose erdvėse, pavyzdžiui, spintelėse, stalčiuose 
ar spintose. Sujungus šviestuvą su transformatoriumi 
TRÅDFRI, maitinimo šaltiniu FÖRNIMMA ir belaidžiu šviesos 
ryškumo reguliatoriumi TRÅDFRI, šviesą galima įjungti, 
išjungti ir reguliuoti pagal poreikį ar nuotaiką. Jei norite 
valdyti per „Amazon Alexa“, „Apple HomeKit“ arba „Google 
Home“, papildomai įsigykite tinklų sietuvą TRÅDFRI ir 
atsisiųskite programėlę „IKEA Home smart".
2 m, 12 W 303.049.67 24,99 €

URSHULT spintelės LED šviestuvas. Švelni šviestuvo 
skleidžiama šviesa kambaryje padeda kurti jaukią 
atmosferą. Kartu įsigykite LED transformatorių TRÅDFRI 
ir maitinimo laidą FÖRNIMMA. Papildomai įsigiję belaidį 
šviesos reguliatorių TRÅDFRI ir tinklų sietuvą TRÅDFRI, galite 
reguliuoti šviesos ryškumą. IKEA modelis L1305 URSHULT. 
Šviestuvuose sumontuotos LED lemputės, kurių energijos 
vartojimo efektyvumo klasė nuo A++ iki A. Šviestuvuose 
sumontuotos lemputės nekeičiamos.
Nikeliuotas paviršius 302.604.02 14,99 €

LINDSHULT spintelės LED šviestuvas. Švelni šviestuvo 
skleidžiama šviesa kambaryje padeda kurti jaukią 
atmosferą. Kartu įsigykite LED transformatorių TRÅDFRI 
ir maitinimo laidą FÖRNIMMA Papildomai įsigiję belaidį 
šviesos reguliatorių TRÅDFRI ir tinklų sietuvą TRÅDFRI, galite 
reguliuoti šviesos ryškumą. IKEA modelis L1304 LINDSHULT. 
Šviestuvuose sumontuotos LED lemputės, kurių energijos 
vartojimo efektyvumo klasė nuo A++ iki A. Šviestuvuose 
sumontuotos lemputės nekeičiamos.
Nikeliuotas paviršius 102.604.36 14,99 €

STÖTTA spintelės LED šviestuvas su jutikliu. Veikia su 
baterijomis, baltos spalvos. Šviesa automatiškai įsijungia 
dureles ar stalčių atidarius, o uždarius – automatiškai 
išsijungia. Jokio energijos švaistymo. Baterijos 
parduodamos atskirai; reikia 4 vnt. AA tipo baterijų. IKEA 
pataria rinktis įkraunamąsias baterijas LADDA.
32 cm 103.600.87 9,99 €
52 cm 503.600.90 13,99 €

ANSLUTA LED transformatorius. LED transformatorių 
ANSLUTA naudokite su spintelės LED šviestuvu VAXMYRA – 
apšvietimą įjungsite ir išjungsite įprastu būdu. Iki 19 W.
19 W 804.058.41 15 €

TRÅDFRI belaidis šviesos reguliatorius. Su belaidžiu 
šviesos reguliatoriumi TRÅDFRI savo šviestuvus galite 
reguliuoti apsieidami be laidinės instaliacijos. Pridedamos 
baterijos veikia maždaug dvejus metus.

004.684.32 24,99 €

TRÅDFRI LED transformatorius. Kartu įsigykite maitinimo 
laidą FÖRNIMMA (parduodama atskirai). Galite naudoti su 
Serijos TRÅDFRI belaidžiu šviesos reguliatoriumi ir tinklų 
sietuvu.
Iki 30 W.
Sujunkite iki 9 šviesos šaltinių. 603.426.56 30 €

TRÅDFRI tinklų sietuvas. Su tinklų sietuvu TRÅDFRI 
ir programėle galite valdyti kiekvieną šviesos šaltinį 
atskirai, apšvietimu kurti aplinką pagal nuotaiką ir poreikį. 
Valdykite belaidžiu šviesos reguliatoriumi TRÅDFRI arba per 
programėlę „IKEA Home smart“.

403.378.06 24,99 €

FÖRNIMMA tarpinis jungiamasis laidas. Šiuo laidu galite 
kelis serijos TRÅDFRI LED transformatorius sujungti į vieną 
sistemą, pvz., tarp dviejų lentynų ar dviejų sieninių spintelių 
– reikės vos vieno elektros lizdo.
0,7 m 903.947.00 4 €
2 m 303.946.99 6 €



Priedai

BESTÅ dėžė, 25×15×31 cm. Patogiai susidėsite viską nuo 
žurnalų ir nuotolinio valdymo pultelių iki laikmenų, žaislų ar 
pomėgiams skirtų reikmenų. Yra specialios išpjovos, todėl 
paprasta ištraukti ir pakelti. Veltinio danga tausoja jūsų 
daiktus, prilaiko juos vietoje dėžę traukiant ar keliant. Tinka 
serijos BESTÅ lentynoms ir stalčiams. BESTÅ lentynoje ar 
BESTÅ stalčiuje tobulai telpa 2 dėžės. Didžiausia leidžiama 
apkrova – 2,5 kg.
Pilka 003.075.52 9,99 €
Geltona 503.098.41 9,99 €

BESTÅ dėžė, 32×51×21 cm. Patogiai susidėsite viską nuo 
žurnalų ir nuotolinio valdymo pultelių iki laikmenų, žaislų ar 
pomėgiams skirtų reikmenų. Yra specialios išpjovos, todėl 
paprasta ištraukti ir pakelti. Veltinio danga tausoja jūsų 
daiktus, prilaiko juos vietoje dėžę traukiant ar keliant. Tinka 
serijos BESTÅ lentynoms. Didžiausia leidžiama apkrova – 
5 kg.
Pilka 803.075.53 14,99 €

BESTÅ stalčiaus kilimėlis. Veltinio danga tausoja jūsų 
daiktus, prilaiko juos vietoje.
Pilka 203.075.51 3,99 €

RAGGISAR krepšių rinkinys, 3 vnt. Kokio aukščio bus 
krepšelis, nuspręsite patys – tiesiog atlenkite kraštą. Suėmus 
už atlenkto krašto patogu ištraukti.
Šviesiai pilka 903.480.15 4,99 €

RAGGISAR padėklas, tamsiai pilka. Sudėję kelis skirtingo 
dydžio padėklus vieną ant kito sutaupysite vietos. 
30×40 cm 103.480.19 9,99 €

TJENA dėžė su dangčiu, 25×35×10 cm. Žema dėžė, kurioje 
patogiai susidėsite viską nuo popierių ir suvenyrų iki 
kaklaskarių ar kaklaraiščių. 
Balta 903.954.22 3,49 €

TJENA dėžė su dangčiu, 18×25×15 cm. Puikiai tiks laidams, 
įkrovikliams, raštinės reikmenims.
Balta 103.954.21 2,49 €

TJENA dėžė su dangčiu, 25×35×20 cm. Dėžė, kurioje 
patogiai susidėsite viską nuo popierių ir suvenyrų iki batų 
ar drabužių.
Balta 603.954.28 3,99 €
Juoda 303.954.77 3,99 €

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

Balta 103.954.16 3,99 €

KUGGIS dėžė su dangčiu. Su dėžėmis KUGGIS paprasta 
susitvarkyti ir paslėpti tai, ko nebūtina visada matyti, bet 
svarbu prireikus turėti po ranka. Turime įvairaus dydžio. 
Dėžes galime dėti vieną ant kitos.
Balta
18×26×8 cm 202.802.07 3,99 €
26×35×15 cm 602.802.05 9,99 €
37×54×21 cm 102.802.03 17,99 €

KUGGIS įdėklas su 8 skyreliais. Atskiruose skyreliuose 
sudėtus daiktus lengviau rasti, nes jie geriau matyti, 
nesunku išlaikyti tvarką. Jei norite vienoje dėžėje laikyti 
ir mažesnius, ir didesnius daiktus, serijos KUGGIS įdėklą 
derinkite su tos pačios serijos dėže.
53×36×6 cm 002.802.08 9,99 €

GNABBAS krepšys, 32×35×32 cm.

Juoda 604.002.98 9,99 €

BULLIG dėžė, bambukas, ruda.

25×32×25 cm 404.745.96 12,99 €
32×35×33 cm 304.745.92 16,99 €
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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 BANKAS. 
Išsimokėtinai atsiskaityti 
galite už IKEA prekes, kurių 
vertė – 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.
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