
Sistemul de 
depozitare BESTÅ
Ghid de cumpărare 2020

Nu toate produsele (prezentate aici) sunt disponibile  
în  magazin. Contactează personalul sau accesează  
www.IKEA.com pentru mai multe informații. Pentru detalii  
despre produse, vezi eticheta de preț și pagina de internet. 
Toate corpurile necesită asamblare.
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Mobilierul de depozitare 
media BESTÅ reprezintă 
un ansamblu excelent 
pentru televizorul tău și 
pentru orice alt obiect, 
de la echipamentele de 
gaming la încărcătoare, 
cabluri, telecomenzi, 
jocuri de societate și 
jucării. Dacă spațiul de 
pe podea este limitat, 
poți profita de utilizarea 
spațiului de pe perete, cu 
BESTÅ.

Seria noastră BESTÅ oferă soluții de depozitare 
contemporane, de înaltă calitate, cu posibilitatea de 
a le proiecta și adapta în funcție de gustul, spațiul și 
nevoile tale. BESTÅ face casă bună cu televizorul tău; 
este excelent pentru depozitarea jucăriilor, a jocurilor și 
a albumelor foto; si poate servi ca zonă de expunere ]n 
care îți poți așeza cele mai dragi obiecte.

O soluție BESTÅ poate începe de la o simplă comodă, 
cu loc suficient de depozitare pentru un spațiu limitat 

și poate fi dezvoltată și adaptată în funcție de nevoile 
tale - indiferent dacă te muți într-o nouă casă sau dacă 
familia ta se mărește. Partea cea mai bună este că poți 
crea o expresie personală, alegând dintr-o gamă largă 
de fronturi, în culori și finisaje diferite și personalizându-
le și mai mult cu mânere, plinte sau picioare.  

Oriunde ai nevoie de soluții de depozitare, BESTÅ îți vine 
în ajutor. Iar dacă alegi BESTÅ pentru mai multe zone ale 
casei, vei obține un aspect coordonat și atrăgător. 

Prezentare generală 
a sistemului de depozitare 
BESTÅ

BESTÅ
Ansamblu depozitare TV.
Lat240×A42×H190 cm.  
Alb/LAPPVIKEN alb/ 
SINDVIK alb/sticlă 
transparentă. 
Deschidere prin apăsare: 
993.026.21
Închidere lină: 193.026.15

 1390 lei
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O soluție pentru 
depozitare, dar și 
expunere se dovedește 
utilă în zona de luat 
masa. În sertarele 
spațioase, poți depozita 
obiecte precum șervețele 
și suporturi pentru 
farfurii, iar în spatele 
ușilor din sticlă, poți etala 
cea mai rafinată veselă. 
Montarea unor corpuri 
de iluminat în interior va 
contribui la atmosfera  
camerei.

Cu ajutorul unui 
ansamblu de depozitare 
închisă BESTÅ, poți 
ascunde lucrurile în 
spatele ușilor, dar ai și 
spațiu pentru a așeza 
obiecte frumoase pe 
acesta.

BESTÅ
Ansamblu depozitare cu uși din 
sticlă. Lat120×A42×H240 cm. 
Alb/HANVIKEN alb/ 
SINDVIK alb/ sticlă transparen-
tă/Picioare STUBBARP.
Deschidere prin apăsare: 
593.017.94
Închidere lină: 293.018.99

 1410 lei

BESTÅ
Ansamblu depozitare cu uși.
Lat180xA42xH74 cm. Negru-maro/ 
STOCKVIKEN antracit/Picioare STUBBARP.  
893.025.70

 1140 lei
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Fără dezordine, te poți concentra pe divertisment
BESTÅ face atmosfera din jurul televizorului mai distractivă și mai relaxantă. Aduce 
televizorul în centrul atenției și ascunde toată dezordinea care ține de tehnică. Cu 
BESTÅ, e ușor să creezi un loc pentru toate și să organizezi camera – rămas bun, 
dezordine și bun venit, uși închise, elegante și o casă mai ordonată.

Comode TV și  
soluții de depozitare media

BESTÅ
Ansamblu depozitare TV cu uși din 
sticlă. Lat240×A40×H230 cm.
Negru-maro/LAPPVIKEN negru-ma-
ro/SINDVIK negru-maro/sticlă 
transparentă.
Deschidere prin apăsare: 791.948.73
Închidere lină: 991.949.66

 2100 lei
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Bagheta luminoasă LED din interiorul sertarului se aprinde automat 
atunci când îl deschizi, astfel încât nu este necesar să aprinzi plafoniera 
atunci când cauți ceva în sertar.

Rafturile sunt reglabile, ca să poți adapta ansamblul de depozitare la 
nevoile tale. Depozitarea jucăriilor la înălțimea copiilor îi ajută să aibă 
acces mai ușor la ele – și să le pună la loc când termină joaca. 

Cu BESTÅ, cablurile sunt organizate discret cu ajutorul orificiilor din 
partea din spate a comodei TV. Rămân ascunse, dar sunt ușor de 
accesat, indiferent dacă ansamblul BESTÅ este montat pe picioare sau 
pe perete.

Ușile din sticlă îți vor feri echipamentul de praf, dar nu-ți faceți griji – 
telecomanda va funcționa prin geam. 

Iluminatul corpurilor face mai ușoară găsirea lucrurilor. De asemenea, 
contribuie la crearea atmosferei și este o modalitate bună de a diminua 
contrastul dintre lumina televizorului și lumina mai slabă din cameră. 

Sertarele BESTÅ sunt suficient de mari pentru a găzdui chiar și cei 
mai mici membri ai familiei. În funcție de stilul pe care îl preferi, poți 
alege deschiderea sertarelor cu mânere sau prin folosirea funcției de 
deschidere prin apăsare.
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Comode TV

BESTÅ Comodă TV cu uși și sertar. 
Lat180×A42×H48 cm.
Alb/SUTTERVIKEN gri-bej/Picioare 
KABBARP. Butonii și mânerele se 
vând separat.

Deschidere 
prin apăsare 693.845.24 830 lei

Închidere lină 193.845.26 830 lei

Soluții de depozitare media  

BESTÅ Comodă TV cu sertar și uși din sticlă.
Lat180×A42×H48 cm.  Alb/SELSVIKEN alb lucios/
GLASSVIK sticlă mată/Picioare NANNARP.
Deschidere prin apăsare 893.292.87 980 lei
Închidere lină 193.292.95 980 lei

Nu doar televizorul este inteligent! Comodele TV BESTÅ combină aspectul 
contemporan cu funcțiile practice. Ai o mulțime de spațiu de depozitare și 
poți ascunde cablurile care tind să creeze dezordine și să adune praf.

BESTÅ Comodă TV cu uși. Lat180×A42×H38 cm. Alb/
NOTVIKEN gri-verde.

 993.306.95 680 lei

BESTÅ Comodă TV cu uși. Lat120×A42×H74 cm. 
Negru-maro/KALLVIKEN gri închis abtn/Picioare 
STUBBARP.

692.766.47 860 lei
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Comode TV

BESTÅ Comodă TV cu sertare.
Lat120×A42×H48 cm. Negru-maro/
LAPPVIKEN negru-maro/Picioare 
STUBBARP.

Deschidere 
prin apăsare 391.882.18 570 lei

Închidere lină 891.882.92 570 lei

BESTÅ Comodă TV cu uși și sertare.
Lat240×A40×H74 cm.  Alb/NOTVIKEN albastru/
Picioare STUBBARP.

Deschidere prin apăsare 392.975.52 1200 lei
Închidere lină 092.975.39 1200 lei

Soluții de depozitare media 

BESTÅ Comodă TV cu sertare.
Lat120×A42×H48 cm. 
Alb/LAPPVIKEN alb/Picioare STUBBARP.

Deschidere prin apăsare 391.882.23 570 lei

Închidere lină 791.882.97 570 lei

Avem o gamă largă de combinaţii BESTÅ gata proiectate din care 
poţi alege în magazin și pe www.IKEA.com Dacă nu găsești una 
care să-ţi placă sau dacă dorești să o personalizezi, folosește 
planificatorul nostru pentru depozitare BESTÅ.

BESTÅ Comodă TV. Lat120×A40×H48 cm. Negru-maro. 

 490.612.28 370 lei
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Soluții de depozitare media

BESTÅ Ansamblu depozitare TV cu uși din sticlă.
Lat240×A42×H190 cm. Alb/NOTVIKEN gri-verde/
LAPPVIKEN alb/SINDVIK alb/sticlă transparentă.
Deschidere prin apăsare 393.026.43 1500 lei
Închidere lină 993.026.40 1500 lei

BESTÅ Ansamblu depozitare TV cu uși din sticlă.
Lat300×A40×H230 cm. Alb/LAPPVIKEN alb/SINDVIK 
alb/sticlă transparentă
Deschidere prin apăsare 391.946.86 2710 lei
Închidere lină 691.947.79 2710 lei

BESTÅ Ansamblu depozitare TV cu uși din sticlă. 
Lat240×A40×H230 cm. Alb/SELSVIKEN alb/GLASSVIK 
alb/sticlă mată.
Deschidere prin apăsare 691.948.97 2500 lei
Închidere lină 991.949.90 2500 lei

Soluții de depozitare media

Combinațiile de depozitare TV BESTÅ oferă televizorului tău un loc dedicat și spațiu de 
depozitare pentru toate activitățile care se desfășoară în jurul său. Ascunde dezordinea 
și expune lucrurile preferate, într-o combinație magnifică!

BESTÅ Ansamblu depozitare TV  
cu uși din sticlă. 
Lat300xA42xH211 cm.  
Alb/NOTVIKEN gri-verde/
SINDVIK alb/sticlă transparentă.

Deschidere 
prin apăsare 993.310.82 2015 lei

Închidere lină 793.310.97 2015 lei
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Soluții de depozitare media

BESTÅ Ansamblu depozitare TV cu uși din sticlă.
Lat240×A42×H129 cm. Alb/LAPPVIKEN alb/SINDVIK 
alb-maro/sticlă transparentă.
Deschidere prin apăsare 093.294.08 1080 lei
Închidere lină 293.294.12 1080 lei

BESTÅ Ansamblu depozitare TV. 
Lat240×A42×H230 cm. 
Alb/HANVIKEN alb/Picioare STUBBARP.
Deschidere prin apăsare 293.029.45 1890 lei
Închidere lină 993.029.42 1890 lei

BESTÅ Ansamblu depozitare TV cu uși din sticlă.
Lat300×A42×H193 cm. Negru-maro/HANVIKEN 
negru-maro/SINDVIK negru-maro/sticlă transparentă.
Deschidere prin apăsare 193.307.60 1855 lei
Închidere lină 593.307.82 1855 lei

Soluții de depozitare media

BESTÅ Ansamblu depozitare TV  
cu uși din sticlă. 
Lat180×A42×H192 cm. 
Negru-maro/LAPPVIKEN negru-ma-
ro/SINDVIK negru-maro/sticlă 
transparentă.

Deschidere 
prin apăsare 191.944.80 1450 lei

Închidere lină 991.945.65 1450 lei

Avem o gamă largă de combinații BESTÅ gata proiectate 
din care poți alege în magazin și pe IKEA.com Dacă nu 
găsești una care să-ți placă sau dacă dorești să o 
personalizezi, folosește planificatorul nostru pentru 
depozitare BESTÅ.
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Ascuns sau în văzul tuturor? 
Lucrurile care tind să se aglomereze pot fi ținute în 
sertarele sau în corpuri spațioase, unde pot fi ascunse, 
iar obiectele tale preferate pot fi etalate fie în spatele 
ușilor din sticlă, fie în partea de sus a corpului. O soluție 

de depozitare și de etalare este practică și spune o 
poveste despre tine.

Soluții de depozitare

Polițele pot fi ajustate pentru a se potrivi cu 
lucrurile pe care vrei să le depozitezi. 

Adăugă căldură și personalitate camerei tale, 
cu un decor creativ așezat în partea de sus a 
soluției de depozitare.

BESTÅ
Ansamblu depozitare cu uși.  
Lat180×A42×H64 cm.  
Alb/RIKSVIKEN aspect bronz 
deschis. 193.017.34

 1095 lei



13

Nu e nevoie să perturbi ambianța aprinzând 
plafoniera pentru a căuta lucruri. Bagheta 
luminoasă LED se aprinde atunci când 
deschizi sertarul, făcând mai ușoară căutarea 
obiectelor din interior. 

Iluminatul integrat și discret adaugă strălucire 
veselei din cristal și răspândește o lumină 
plăcută în cameră. În cazul corpurilot cu uși 
din sticlă și cu iluminare, îți recomandăm să 
folosești polițe din sticlă, pentru a permite 
luminii să strălucească până la raftul de jos.

BESTÅ
Ansamblu depozitare cu 
uși din sticlă și sertare. 
Lat60×A42×H193 cm. Aspect 
stejar antichizat/LAPPVIKEN as-
pect stejar antichizat/SINDVIK 
aspect stejar alb 
aspect stejar/sticlă transpa-
rentă.  
Deschidere prin apăsare: 
193.008.57  
Închidere lină: 593.008.60

 750 lei
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Soluții de depozitare

Soluții de depozitare

BESTÅ Ansamblu depozitare cu uși din sticlă și ser-
tare. Lat120×A42×H240 cm. Aspect stejar antichizat/
LAPPVIKEN aspect stejar antichizat/SINDVIK 
aspect stejar antichizat/sticlă transparentă/Picioare 
STUBBARP.
Deschidere prin apăsare 193.017.91 1330 lei

BESTÅ Ansamblu depozitare cu uși. 
Lat120×A40×H192 cm. Alb/LAXVIKEN alb.

090.714.65 1540 lei

BESTÅ Ansamblu depozitare cu uși. 
Lat120×A42×H202 cm. Alb/KALLVIKEN gri închis abtn/
Picioare STUBBARP.

093.050.68 1300 lei

BESTÅ Ansamblu depozitare cu uși din sticlă. 
Lat60×A22×H202 cm. Negru-maro/SINDVIK 
negru-maro/sticlă transparentă/Picioare STALLARP.

193.019.27 750 lei

BESTÅ îți permite să alegi funcțiile și stilul dorit. Poți opta pentru ansambluri 
înalte, joase sau montate pe perete. Poți crea o piesă impunătoare sau 
poți menține subtilitatea, cu un spațiu pentru etalarea obiectelor dragi –  
acordându-le atenția pe care o merită. 

Închidere lină 593.018.93 1330 lei
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Soluții de depozitare

BESTÅ Ansamblu depozitare cu uși și sertare. 
Lat120×A42×H74 cm. Alb/SUTTERVIKEN gri-bej/
Picioare KABBARP. Butonii și mânerele se vând 
separat.

Deschidere prin apăsare 693.848.78 750 lei
Închidere lină 493.848.84 750 lei

Soluții de depozitare

BESTÅ Ansamblu depozitare cu uși. 
Lat120×A42×H74 cm. Negru-maro/STOCKVIKEN antra-
cit/Picioare STALLARP.

493.027.27 790 lei

BESTÅ Ansamblu depozitare cu uși și sertare. 
Lat180×A42×H74 cm. Alb/SINDVIK alb/LAPPVIKEN alb/
sticlă transparentă/Picioare STUBBARP.
Deschidere prin apăsare 193.026.82 880 lei
Închidere lină 493.026.85 880 lei

BESTÅ Ansamblu depozitare cu uși. 
Lat180×A42×H74 cm. Negru-maro/RIKSVIKEN aspect 
bronz deschis/Picioare STUBBARP.

293.025.73 1140 lei

Avem o gamă largă de combinații BESTÅ gata proiectate 
din care poți alege în magazin și pe IKEA.com Dacă nu
găsești una care să-ți placă sau dacă dorești să o 
personalizezi, folosește planificatorul nostru pentru 
depozitare BESTÅ.
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Cum să configurezi soluțiile BESTÅ

Soluţiile de depozitare BESTÅ pentru camera de zi îţi oferă o 
modalitate flexibilă și elegantă de a-ţi organiza toate elementele 
esenţiale din camera de zi, în funcţie de gusturile, spaţiul și nevoile 
tale de depozitare. Alege dintre numeroasele combinaţii sugerate 
de noi sau creează-ţi propriul ansamblu unic de mobilier, folosind 
planificatorul nostru pentru depozitare BESTÅ. Poţi începe aici și acum, 
urmând acești patru pași simpli.

2 43

1

Accesează Instrumentul de planificare online 
pentru ansamblul de depozitare BESTÅ pe www.
IKEA.com/xx sau scanând codul QR. 

2
3

1
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Cum să configurezi soluţia BESTÅ 

Informaţii despre montarea pe perete, vezi 
pagina 19

Completează fronturile cu balamale, vezi pagina 
26

Adăugă mânere, picioare sau panouri superioare 
suplimentare,  
vezi pagina 34 

Completează cadrele sertarelor cu șine pentru 
sertare, vezi pagina 25

Alege dintre comodele TV și alte 
cadre. 

Alege dintr-o gamă largă de 
fronturi. 

Alege accesorii interioare 
funcţionale.

Personalizează-ţi combinaţia.

1 2

3 4
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Avem o selecție largă de comode TV și de cadre BESTÅ. Unele sunt 
concepute pentru a sta pe podea, iar altele pot fi amplasate fie pe podea, fie 
suspendate pe perete - exact așa cum preferi. Toate comodele TV au orificii 
pentru cabluri, pentru a le menține ordonate și organizate. Dacă rămâi 
fără spațiu de depozitare, poți adăuga pur și simplu cadre suplimentare la 
combinația BESTÅ, pentru a crea orice formă sau dimensiune dorită.

Bine de știut 
Dacă este amplasat pe podea, cest mobilier trebuie ancorat în perete cu 
ajutorul accesoriilor de prindere incluse, . În funcție de materialul pereților, 
este nevoie de diferite tipuri de accesorii de prindere. Folosește accesoriile 
de prindere adecvate pentru pereții din casa ta, vândute separat.

Comode TV și cadre

Comode TV pentru podea   

BESTÅ Comodă TV, Lat120×A40×H64 cm. 
Din motive de siguranță, această comodă TV nu trebuie suspendată pe perete. 
Această comodă TV necesită 4 picioare și 1 picior de susținere BESTÅ. Sarcina 
maximă pentru comoda TV este de 50 kg per suprafață.

Alb 402.998.90 300 lei
Negru-maro 402.998.85 300 lei
Aspect stejar antichizat 302.998.95 300 lei

Aranjamente posibile:

2 431

BESTÅ Comodă TV, Lat180×A40×H64 cm. 
Din motive de siguranță, această comodă TV nu trebuie suspendată pe perete. 
Poate fi completată cu picioare, 4 picioare și 2 picioare de susținere. Sarcina 
maximă pentru comoda TV este de 50 kg per suprafață.

Alb 702.998.79 400 lei
Negru-maro 802.998.74 400 lei
Aspect stejar antichizat 702.998.84 400 lei

Aranjamente posibile:
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Cum să configurezi soluția – Comode TV și cadre

BESTÅ Comodă TV, Lat180×A40×H38 cm.
Accesoriile pentru montarea pe perete sunt incluse. Poate fi completată cu 
picioare, 4 picioare și 2 picioare de susținere. Sarcina maximă pentru comoda 
TV este de 50 kg per suprafață dacă este amplasată pe podea. Sarcina maximă 
pentru o comodă TV suspendată depinde de materialul peretelui.

Alb 004.740.70 350 lei
Negru-maro 704.740.62 350 lei
Aspect stejar antichizat 604.740.72 350 lei

Aranjamente posibile:

Comode TV pentru podea / montate pe perete   

Cum se montează o comodă TV 
pe perete
Accesoriile pentru montarea pe perete sunt 
incluse în pachet. Pentru a suspenda comoda 
pe perete, urmați pur și simplu instrucțiunile 
de asamblare. 
Accesoriile de prindere de perete nu sunt 
incluse, deoarece în funcție de materialul 
pereților, este nevoie de diferite tipuri de 
accesorii de prindere. Folosește accesorii de 
prindere adecvate pentru pereții din casa ta.
Pentru sfaturi despre sistemele de prindere 
adecvate, contactează distribuitorul local 
specializat.

BESTÅ Comodă TV, Lat120×A40×H38 cm. 
Accesoriile pentru montarea pe perete sunt incluse. Poate fi completată cu 
picioare, 4 picioare și 1 picior de susținere. Sarcina maximă pentru comoda TV 
este de 50 kg per suprafață dacă este amplasată pe podea. Sarcina maximă 
pentru o comodă TV suspendată depinde de materialul peretelui.

Alb 802.945.03 250 lei
Negru-maro 902.945.12 250 lei
Aspect stejar antichizat 702.945.13 250 lei

Aranjamente posibile:

ATENȚIE! Accesoriile pentru montarea 
pe perete sunt incluse în pachet. 
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Console TV și banda pentru acoperirea cablurilor UPPLEVA

Organizarea cablurilor

Consolele TV UPPLEVA pot fi atât fixe cât și pivotante, 
pentru schimbarea poziției de vizionare și acces facil 
la cabluri și conexiuni. Dispun de un sistem integrat 
de organizare a cablurilor, astfel încât să poți aduna și 
ascunde cu ușurință firele, pentru un ansamblu TV mai 
ordonat. 

Banda pentru acoperirea cablurilor UPPLEVA facilitează 
strângerea și ascunderea cablurilor televizorului tău 
montat pe perete. Poate fi vopsită sau acoperită cu 
tapet, pentru a se potrivi cu pereții tăi. De asemenea, 
poate fi tăiată la lungimea dorită.

UPPLEVA Consolă TV, fixă. Potrivită pentru majoritatea televizoarelor cu 
ecran plat, cu diagonala între 19-32” și 37–55”. 

19-32” 002.267.92 80 lei
37–55” 902.267.97 100 lei

UPPLEVA Consolă TV, pivotantă. Potrivită pentru majoritatea 
televizoarelor cu ecran plat, cu diagonala de 37-55”. 

37-55” 203.305.99 300 lei

UPPLEVA Consolă TV, înclinare/pivotantă. Potrivită pentru majoritatea 
televizoarelor cu ecran plat, cu diagonala între  19–32”.

19–32” 402.267.90 120 lei

Cum să configurezi soluția BESTÅ – Comode TV și cadre

BESTÅ are grijă de cablurile inestetice și dezordonate. 
Orificiile din spatele televizorului le mențin ascunse, 
dar ușor de accesat. Orificiul din partea superioară 
facilitează derularea în jos a cablurilor, chiar și atunci 
când comoda TV este montată pe perete.
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Cum să configurezi soluția – Comode TV și cadre

E ușor să ții cablurile televizorului și ale altor dispozitive departe de văzul lumii, 
însă aproape și la îndemână, deoarece în partea din spate a comodei TV există 
câteva orificii pentru cabluri.
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BESTÅ cadru, Lat120×A40×H38 cm. Pentru montarea pe perete, sunt necesare 
2 șine de suspensie BESTÅ. Poate fi completată cu picioare, 4 picioare și 1 
picior de susținere. Sarcina maximă pentru cadru este de 20 kg per suprafață, 
dacă este amplasat pe podea. Sarcina maximă pentru un cadru suspendat 
depinde de materialul peretelui.
Alb 602.458.44 150 lei
Negru-maro 702.459.52 150 lei
Aspect stejar antichizat 402.473.73 150 lei

Aranjamente posibile:

Cadre pentru podea/montate pe perete   

Cum să configutezi soluția – Comode TV și cadre

BESTÅ cadru, Lat120×A40×H64 cm. 
Pentru montarea pe perete, sunt necesare 2 șine de suspensie BESTÅ. Poate 
fi completată cu picioare, 4 picioare și 1 picior de susținere.  Sarcina maximă 
pentru cadru este de 20 kg per suprafață, dacă este amplasat pe podea. 
Sarcina maximă pentru un cadru suspendat depinde de materialul peretelui.
Alb 102.458.46 170 lei
Negru-maro 502.459.53 170 lei
Aspect stejar antichizat 902.473.75 170 lei

Aranjamente posibile:

Cadre pentru podea

BESTÅ cadru, Lat60×A40×H192 cm. Din motive de siguranță, acest cadru nu 
trebuie suspendat pe perete. Poate fi completat cu picioare BESTÅ, 4 buc. 
Sarcina maximă pentru cadru este de 20 kg per suprafață.
Alb 002.458.42 190 lei
Negru-maro 902.459.46 190 lei
Aspect stejar antichizat 002.473.70 190 lei

Aranjamente posibile:

BESTÅ cadru, Lat60×A40×H128 cm. Din motive de siguranță, acest cadru nu 
trebuie suspendat pe perete. Poate fi completat cu picioare BESTÅ, 4 bucăți. 
Sarcina maximă pentru cadru este de 20 kg per suprafață.
Alb 402.458.40 170 lei
Negru-maro 402.459.44 170 lei
Aspect stejar antichizat 602.473.67 170 lei

Aranjamente posibile:
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BESTÅ cadru, Lat60×A20×H64 cm. Pentru montarea pe perete, este necesară 
1 șină de suspensie BESTÅ. Poate fi completat cu picioare BESTÅ, 4 buc. Sarcina 
maximă pentru cadru este de 20 kg per suprafață, dacă este amplasat pe 
podea. Sarcina maximă pentru un cadru suspendat depinde de materialul 
peretelui. 
Alb 302.458.50 110 lei
Negru-maro 202.459.64 110 lei
Aspect stejar antichizat 102.473.79 110 lei

Aranjamente posibile:

BESTÅ cadru, Lat60×A20×H38 cm. Pentru montarea pe perete, este necesară 
1 șină de suspensie BESTÅ. Poate fi completat cu picioare BESTÅ, 4 buc. Sarcina 
maximă pentru cadru este de 20 kg per suprafață, dacă este amplasat pe 
podea. Sarcina maximă pentru un cadru suspendat depinde de materialul 
peretelui. 
Alb 702.458.48 85 lei
Negru-maro 602.459.62 85 lei
Aspect stejar antichizat 502.473.77 85 lei

Aranjamente posibile:

BESTÅ cadru, Lat60×A20×H64 cm. Pentru montarea pe perete, este necesară 
1 șină de suspensie BESTÅ. Poate fi completat cu picioare BESTÅ, 4 buc. Sarcina 
maximă pentru cadru este de 20 kg per suprafață, dacă este amplasat pe 
podea. Sarcina maximă pentru un cadru suspendat depinde de materialul 
peretelui.
Alb 602.459.19 85 lei
Negru-maro 202.459.59 85 lei
Aspect stejar antichizat 802.474.13 85 lei

Aranjamente posibile:

BESTÅ cadru, Lat60×A20×H38 cm. Pentru montarea pe perete, este necesară 
1 șină de suspensie BESTÅ. Poate fi completat cu picioare BESTÅ, 4 buc. Sarcina 
maximă pentru cadru este de 20 kg per suprafață, dacă este amplasat pe 
podea. Sarcina maximă pentru un cadru suspendat depinde de materialul 
peretelui. 
Alb 002.459.17 75 lei
Negru-maro 602.459.57 75 lei
Aspect stejar antichizat 802.474.08 75 lei

Aranjamente posibile:

Cadre pentru podea/montate pe perete   

Cum să configurezi soluția – Comode TV și cadre

Pentru a monta cadrele BESTÅ pe perete, vei 
avea nevoie de o șină de suspensie. Șina de 
suspensie funcționează ca o armătură și face 
montarea cadrului BESTÅ pe perete mai ușor 
și mai sigur. Șina se înșurubează în șipcile 
de perete și are numeroase orificii, astfel că 
orificiile se fixează întotdeauna pe șipci.

Poți suspenda cu ușurință câteva cadre unul 
lângă celălalt și le poți alinia la aceeași înălțime 
cu ajutorul accesoriului de conectare inclus.
Asigură-te că păstrezi o distanță de minimum 5 
cm între partea superioară a cadrului și tavan. 
Acest lucru este necesar pentru a putea monta 
cadrul pe șina de suspensie.

BESTÅ șină de suspensie, argintiu. Cadrele cu o lățime de 60 cm 
necesită 1 șină de suspensie BESTÅ. Cadrele cu o lățime de 120 cm 
necesită 2 șine de suspensie BESTÅ. Șina de suspensie nu poate fi 
utilizată împreună cu comodele TV BESTÅ. Asigură-te că păstrezi o 
distanță de minimum 5 cm între partea superioară a cadrului și tavan. 
Acest lucru este necesar pentru a putea monta cadrul pe șina de 
suspensie. Șina de suspensie BESTÅ este inclusă în toate combinațiile cu 
montare pe perete.

60 cm 302.848.46 15 lei

Cum se montează un cadru pe perete

ATENȚIE! Șina de suspensie nu poate fi 
utilizată împreună cu comodele TV BESTÅ.
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BESTÅ poliţă, Lat56×A16 cm. Potrivit pentru cadrele BESTÅ, 20 cm 
adâncime. Sarcină maximă 13 kg.

Sticlă 002.955.30 15 lei
Alb 402.955.52 15 lei
Negru-maro 802.955.26 15 lei
Aspect stejar antichizat 202.955.48 15 lei

Pune spațiile interioare la lucru. Polițele, sertarele și șinele pentru 
sertare te ajută să-ți personalizezi combinația BESTÅ, în concordanță 
perfectă cu lucrurile pe care le depozitezi - de la cele mai mici obiecte 
colecționate sau păstrate pe post de amintiri, la jocuri sau jucării de 
dimensiuni mai mari.

Accesorii interioare funcţionale

Poliţe

Polițele au două tipuri de adâncimi și trei culori, astfel 
încât să le poți potrivi cu cadrele tale. Avem și polițe din 
sticlă. Îînălțimea polițelor poate fi ajustată, pentru a se 
potrivi nevoilor tale. 

431 2

BESTÅ poliţă, Lat56×A36 cm. Potrivit pentru cadrele și comodele TV 
BESTÅ, 40 cm adâncime. Sarcină maximă 20 kg.

Sticlă 602.955.32 20 lei
Alb 002.955.54 20 lei
Negru-maro 402.955.28 20 lei
Aspect stejar antichizat 002.955.49 20 lei



25

Cum să configurezi soluția BESTÅ – accesorii interioare funcționale

Șine pentru sertare

Cadre sertare

Închidere lină. Șinele pentru sertare fac ca sertarul 
să se închidă silențios și lin. Se completează cu 
mânere.

2 buc. 403.487.15 30 lei

Deschidere prin apăsare. Șinele pentru sertare au 
integrată funcția de deschidere prin apăsare, astfel 
încât nu vei avea nevoie de mânere sau de butoni și 
vei putea deschide ușa cu o simplă apăsare ușoară.

2 buc. 003.487.17 30 lei

Sertarele sunt de două înălțimi, iar interiorul este 
în culori coordonate cu ale exteriorului. Alege 
între deschiderea prin apăsare și șinele de sertar 
pentru închidere lină.

BESTÅ cadru sertar, Lat60×A40× H25 cm. Se completează cu șine pentru 
sertare BESTÅ și froturi pentru sertare BESTÅ (Lat60×H38 cm). Sarcină 
maximă 10 kg.

Alb 803.515.17 60 lei
Negru-maro 003.512.48 60 lei
Aspect stejar antichizat 603.515.18 60 lei

BESTÅ cadru sertar, Lat60×A40, H15 cm. Se completează cu șine pentru 
sertare BESTÅ și froturi pentru sertare BESTÅ (Lat60 × H26 cm). Sarcină 
maximă 10 kg.

Alb 703.515.13 40 lei
Negru-maro 403.512.46 40 lei
Aspect stejar antichizat 503.515.14 40 lei

Preferi mânerele? În acest caz, îți recomandăm 
să alegi șinele pentru sertare cu funcția de 
închidere lină. Acestea se potrivesc cel mai 
bine cu mânerele și fac ca sertarele să se 
închidă lent, silențios și lin. 

Nu vrei să adaugi mânere? În acest caz, îți 
recomandăm să alegi șinele pentru sertare 
cu funcția de deschidere prin apăsare, cu 
ajutorul cărora deschiderea sertarelor se face 
cu o simplă apăsare ușoară. 

Bine de știut
Funcția de deschidere prin apăsare necesită 
păstrarea unui spațiu între cadru și frontul 
sertarului, pentru a permite împingerea 
sertarului la deschidere. Acest mic spațiu este 
necesar pentru a beneficia de această funcție 
și nu reprezintă un defect al produsului.

Bine de știut 
Dacă alegi funcția de închidere lină pentru 
ansamblul tău BESTÅ, îți recomandăm să 
completezi fronturile cu mânere, pentru a 
face deschiderea sertarelor mai comodă.
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Găsește-ți stilul! Avem o selecție largă de uși și fronturi pentru sertare 
din care poți alege, indiferent dacă preferi un aspect mat sau lucios, 
din lemn sau colorat, îndrăzneț sau discret. Toate acestea pot fi 
completate cu adăugarea butonilor sau a mânerelor.

Uși și fronturi pentru sertare
41 2 3

Informații privind montajul

BESTÅ balama cu închidere lină/deschidere prin apăsare. 
Poți alege să utilizezi fie funcția de închidere lină, fie pe cea 
de deschidere prin apăsare. Cu funcția de deschidere prin 
apăsare, nu ai nevoie de mânere și poți deschide ușa cu o 
apăsare ușoară. Cu funcția de închidere lină, ușile se închid 
silențios și ușor. 
2 buc. 802.612.58 40 lei

Front ușă: se completează cu 
balamale BESTÅ, 1 pachet, vândute 
separat.

Ușă/front sertar: poate fi folosit 
ca ușă sau ca front pentru sertar. 
Se completează cu balamale BESTÅ, 
1 pachet, sau cu cadrul de sertar 
BESTÅ Lat60×A40×H25 cm și cu 
șina pentru sertare BESTÅ, vândute 
separat.
Front sertar: se completează 
cu frontul pentru sertar BESTÅ 
Lat60×A40×H15 și cu șina pentru 
sertare BESTÅ, vândute separat.

Cadre și șine pentru sertare, vezi pagina 00

Bine de știut
Dacă alegi funcția de închidere lină pentru ansamblul tău BESTÅ, 
îți recomandăm să completezi fronturile cu mânere, pentru a 
face deschiderea ușilor mai comodă..
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Cum să configurezi soluția BESTÅ – Uși și fronturi pentru sertare

LAPPVIKEN
Culoare/model: alb.
Material: PAL și hârtie laminată.

Frontul LAPPVIKEN alb are un design elegant și 
simplu. Conferă ansamblului tău de depozitare un 
aspect luminos și modern, oferindu-ți calitate bună la 
un preț scăzut. 

Ușă 60×64 cm 502.916.76 50 lei
Ușă/front sertar 60×38 cm 002.916.74 30 lei
Front sertar 60×26 cm 102.916.78 30 lei

LAPPVIKEN
Culoare/model: negru-maro.
Material: PAL și hârtie laminată.

Frontul LAPPVIKEN negru-maro are un design 
elegant și simplu și o suprafață cu aspect de lemn. 
Conferă ansamblului tău de depozitare un aspect 
natural și modern, oferindu-ți calitate bună la un 
preț scăzut.

Ușă 60×64 cm 802.916.70 50 lei
Ușă/front sertar 60×38 cm 402.916.67 30 lei
Front sertar 60×26 cm 402.916.72 30 lei

LAPPVIKEN
Culoare/model: aspect stejar antichizat.
Material: PAL și hârtie laminată.

Frontul LAPPVIKEN cu aspect de stejar antichizat are 
un design elegant și simplu și o suprafață cu aspect 
de stejar. Conferă ansamblului tău de depozitare un 
aspect natural și modern, oferindu-ți calitate bună la 
un preț scăzut. 

Ușă 60×64 cm 402.916.91 50 lei
Ușă/front sertar 60×38 cm 902.916.84 30 lei
Front sertar 60×26 cm 302.916.96 30 lei

Uși și fronturi pentru sertare

Completează cu ușile din sticlă 
SINDVIK, vezi pagina 32. 

Completează cu ușile din sticlă 
SINDVIK, vezi pagina 32. 

CCompletează cu ușile din sticlă 
SINDVIK, vezi pagina 32. 

NOTVIKEN
Culoare/model: gri-verde.
Material: PAL și folie de plastic.

Frontul NOTVIKEN gri-verde cu suprafață textilă 
texturată oferă un aspect tactil și profunzime vizuală 
frontului.  Adaugă un aspect colorat și modern 
spațiului de depozitare. Se completează cu fronturile 
de bucătărie BODARP gri-verde. 

Ușă 60×64 cm 204.415.78 70 lei
Ușă/front sertar 60×38 cm 004.415.79 50 lei
Front sertar 60×26 cm 604.415.81 35 lei

Completează cu ușile din sticlă 
SINDVIK, vezi pagina 32. 
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Cum să configurezi soluția BESTÅ – Uși și fronturi pentru sertare

Uși și fronturi pentru sertare

HANVIKEN
Culoare/model: alb.
Material: MDF și hârtie laminată.

Frontul HANVIKEN alb este un front încadrat 
care adaugă o senzație de căldură și de 
naturalețe și o notă clasică ansamblului tău de 
depozitare. 

Ușă 60×64 cm 602.918.45 70 lei
Ușă/front sertar 60×38 cm 002.918.48 50 lei
Front sertar 60×26 cm 402.918.51 35 lei

HANVIKEN
Culoare/model: negru-maro.
Material: MDF și hârtie laminată.

Ușa HANVIKEN negru-maro este o ușă încadrată 
cu un model subtil de lemn. Adaugă o senzație 
căldură și de naturalețe și o notă tradițională 
ansamblului tău de depozitare. 

Ușă 60×64 cm 502.947.93 70 lei
Ușă/front sertar 60×38 cm 002.947.95 50 lei
Front sertar 60×26 cm 602.947.97 35 lei

SELSVIKEN
Culoare/model: alb lucios .
Material: PAL și hârtie laminată.

Frontul SELSVIKEN alb are un design elegant și 
simplu, cu o suprafață lucioasă, durabilă
și ușor de curățat. Adaugă un aspect proaspăt și 
modern spațiului tău de depozitare.

Ușă 60×64 cm 802.916.32 100 lei
Ușă/front sertar 60×38 cm 202.916.30 80 lei
Front sertar 60×26 cm 102.916.35 60 lei

SELSVIKEN
Culoare/model: bej lucios.
Material: PAL și hârtie laminată.

Frontul SELSVIKEN bej are un design elegant și 
simplu, cu o suprafață lucioasă, durabilă și ușor de 
curățat. Adaugă un aspect delicat și modern spațiului 
tău de depozitare.

Ușă 60×64 cm 602.981.11 100 lei
Ușă/front sertar 60×38 cm 902.948.66 80 lei
Front sertar 60×26 cm 702.948.67 60 lei

Completează cu ușile din sticlă 
SINDVIK, vezi pagina 32. 

Completează cu ușile din sticlă 
SINDVIK, vezi pagina 32. 

Completează cu ușile din sticlă 
SINDVIK, vezi pagina 33. 

Completează cu ușile din sticlă 
SINDVIK, vezi pagina 33. 
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Cum să configurezi soluția BESTÅ – Uși și fronturi pentru sertare

Uși și fronturi pentru sertare

KALLVIKEN
Culoare/model: gri închis/abtn.
Material: PAL și melamină laminată la presiune înaltă.

Frontul KALLVIKEN gri închis este un front cu o 
suprafață ușor texturată, cu aspect de ciment. Adaugă 
un aspect modern și industrial spațiului tău de 
depozitare.

Ușă 60×64 cm 103.645.23 180 lei
Ușă/front sertar 60×38 cm 504.259.87 160 lei
Front sertar 60×26 cm 304.259.88 80 lei

Completează cu ușile din sticlă 
SINDVIK, vezi pagina 33. Completează cu ușile din sticlă 

SINDVIK, vezi pagina 33. 

SELSVIKEN
Culoare/model: roșu-maro închis lucios.
Material: PAL și hârtie laminată.

Frontul SELSVIKEN roșu-maro închis are un design 
elegant și simplu, cu o suprafață lucioasă, durabilă și 
ușor de curățat. Adaugă un aspect vibrant și modern 
spațiului tău de depozitare.

Ușă 60×64 cm 904.436.30 100 lei
Ușă/front sertar 60×38 cm 704.436.31 80 lei
Front sertar 60×26 cm 704.443.48 60 lei
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Uși și fronturi pentru sertare

TIMMERVIKEN
Culoare/model: negru/efect de lemn.
Material: PAL.

Frontul TIMMERVIKEN negru este un front cu efecte 
texturate accentuate, care adaugă o senzație de 
naturalețe și un aspect rustic ansamblului tău de 
depozitare. Are un design atemporal, iar modelul de 
furnir din lemn va atrage atenția tuturor.

Ușă 60×64 cm 304.415.54 70 lei
Ușă/front sertar 60×38 cm 804.415.56 50 lei
Front sertar 60×26 cm 604.415.62 35 lei

SMEVIKEN
Culoare/model: alb.
Material: PAL și vopsea pe bază de acril.

Frontul SMEVIKEN alb este un front încadrat, cu 
detalii atent create, care îi conferă un aspect de înaltă 
calitate. Acesta oferă o notă clasică ansamblului tău 
de depozitare și poate fi completat cu fronturile de 
bucătărie BODBYN. 

Ușă 60×64 cm 104.682.43 120 lei
Ușă/front sertar 60×38 cm 804.728.78 100 lei
Front sertar 60×26 cm 604.728.79 80 lei

SUTTERVIKEN
Culoare/model: gri-bej.
Material: PAL și vopsea pe bază de acril.

Frontul SUTTERVIKEN bej are un design clasic, iar 
detaliile sale subtile conferă casei tale stilul unei 
cabane de pe plajă. Adaugă o senzație de căldură și o 
notă tradițională ansamblului tău de depozitare.

Ușă 60×64 cm 004.858.27 90 lei
Ușă/front sertar 60×38 cm 404.858.30 70 lei
Front sertar 60×26 cm 804.858.33 50 lei

SUTTERVIKEN
Culoare/model: alb.
Material: PAL și vopsea pe bază de acril.

Frontul SUTTERVIKEN alb are un design clasic, iar 
detaliile sale subtile conferă casei tale stilul unei 
cabane de pe plajă. Adaugă o notă clasică ansamblului 
tău de depozitare. 

Ușă 60×64 cm 304.682.37 90 lei
Ușă/front sertar 60×38 cm 304.728.90 70 lei
Front sertar 60×26 cm 104.728.91 50 lei

Completează cu ușile din sticlă 
OSTVIK,vezi pagina 32. . 

Completează cu ușile din sticlă 
OSTVIK,vezi pagina 32. 

Completează cu ușile din sticlă 
OSTVIK,vezi pagina 32. 

Completează cu ușile din sticlă 
OSTVIK,vezi pagina 32. 

Cum să configurezi soluția BESTÅ – Uși și fronturi pentru sertare
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Fronturi accent

Ușile accent sunt o modalitate excelentă de a crea un 
aspect mai personal, prin adăugarea unui contrast, a 
unui model sau a unui strop de culoare. Sunt concepute 
pentru a completa aspectul ansamblului tău BESTÅ, 

ceea ce înseamnă că sunt disponibile într-o singură 
dimensiune. 

RIKSVIKEN 
Culoare/model: aspect bronz deschis.
Material: PAL, folie PET.

Frontul accent RIKSVIKEN, într-o nuanță bronz deschis uluitoare, cu finisaj 
metalic, adaugă un plus de atitudine și o notă extrem de personală ansamblului 
tău de depozitare.

Ușă 60×64 cm 704.415.66 180 lei

STOCKVIKEN 
Culoare/model: Antracit.
Material: MDF și folie de PET reciclat.

Frontul accent STOCKVIKEN secționat adaugă un aspect expresiv și o senzație 
artizanală ansamblului tău de depozitare. Finisajul din folie este realizat din 
sticle PET reciclate.

Ușă 60×64 cm 104.415.69 180 lei

LAXVIKEN 
Culoare/model: alb/ aspect 3D.
Material: PAL, Folie PET.

Frontul LAXVIKEN alb are o suprafață tridimensională cu efect de valuri care 
creează o interacțiune dinamică între umbre și lumini. Folosește-o pentru a 
îmbunătăți aspectul altor fronturi, pentru a oferi ansamblului tău de depozitare 
o notă interesantă și modernă. 

Ușă 60×64 cm 902.916.98 120 lei

Cum să configurezi soluția BESTÅ – Uși și fronturi pentru sertare

Completează cu ușile din sticlă 
OSTVIK,vezi pagina 33. 

Completează cu ușile din sticlă 
OSTVIK,vezi pagina 33. 

Completează cu ușile din sticlă 
OSTVIK,vezi pagina 33.  
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SINDVIK
Culoare/model: aspect stejar antichizat/sticlă transparentă.
Material: MDF, folie de plastic și sticlă securizată.

Frontul SINDVIK cu aspect de stejar antichizat și sticlă transparentă se îmbină 
perfect cu cadrul nostru BESTÅ cu aspect de stejar antichizat. Liniile sale drepte 
și designul simplu scot în evidență frumusețea articolelor tale cele mai fine 
rafinate. Se potrivește atât cu fronturile clasice cât și cu cele moderne. 

Ușă din sticlă 60×64 cm 102.963.17 90 lei
Ușă din sticlă 60×38 cm 502.963.15 70 lei

Cum să configurezi soluția BESTÅ – Uși și fronturi pentru sertare

Fronturi din sticlă

OSTVIK
Culoare/model: alb/sticlă transparentă.
Material: finisaj vopsit și sticlă securizată.

Frontul OSTVIK cu sticlă transparentă se îmbină perfect cu frontul nostru 
SMEVIKEN alb. Atenția acordată detaliilor sale îi conferă un aspect de înaltă 
calitate și adaugă o notă tradițională ansamblului tău de stocare. 

Ușă din sticlă 60×64 cm 804.696.54 140 lei
Ușă din sticlă 60×38 cm 104.727.06 120 lei

SINDVIK
Culoare/model: alb/sticlă transparentă.
Material: MDF, folie de plastic și sticlă securizată.

Frontul SINDVIK alb cu sticlă transparentă se îmbină perfect cu cadrul nostru 
BESTÅ alb. Liniile sale drepte și designul simplu scot în evidență frumusețea 
articolelor tale cele mai fine rafinate. Se potrivește atât cu fronturile clasice, cât 
și cu cele moderne. 

Ușă din sticlă 60×64 cm 902.918.58 90 lei
Ușă din sticlă 60×38 cm 802.918.54 70 lei

SINDVIK
Culoare/model: negru-maro/sticlă transparentă.
Material: MDF, folie de plastic și sticlă securizată.

Frontul SINDVIK negru-maro cu sticlă transparentă se îmbină perfect cu cadrul 
nostru BESTÅ negru-maro. Liniile sale elegante și designul simplu scot în 
evidență frumusețea articolelor tale cele mai fine rafinate. Se potrivește atât cu 
fronturile clasice, cât și cu cele moderne. 

Ușă din sticlă 60×64 cm 002.963.13 90 lei
Ușă din sticlă 60×38 cm 402.963.11 70 lei

Bine de știut
Sticla securizată trebuie manevrată cu grijă.  O margine deteriorată sau 
o suprafață zgâriată pot determina crăparea și/sau spargerea bruscă a 
sticlei. Evită loviturile din lateral - aceasta este cea mai vulnerabilă parte 
a sticlei.

Informații privind montajul

BESTÅ balama cu închidere lină/deschidere prin apăsare. 
Poți alege să utilizezi fie funcția de închidere lină, fie pe cea de deschidere 
prin apăsare.
Cu funcția de deschidere prin apăsare, nu ai nevoie de mânere și poți 
deschide ușa cu o apăsare ușoară. Cu funcția de închidere lină, ușile se 
închid silențios și ușor. 

2 buc. 802.612.58 40 lei

Front ușă:  se completează cu balamale BESTÅ, 
1 pachet, vândute separat. 

Front ușă: se completează cu balamale BESTÅ, 1 
pachet, vândut separat. 
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Cum să configurezi soluția BESTÅ – Uși și fronturi pentru sertare

Fronturi din sticlă

GLASSVIK
Culoare/model: alb/sticlă mată.
Material: sticlă securizată și aluminiu.

Frontul GLASSVIK alb cu sticlă mată se îmbină perfect cu fronturile noastre 
lucioase și accent. Creează linii elegante și un aspect modern pentru ansamblul 
tău de depozitare. Sticla mată ascunde lucrurile depozitate și ajută la crearea 
unui aspect ordonat, însă îți permite să controlezi echipamentul electronic din 
spatele ușilor închise. Mânerul este inclus. 

Ușă din sticlă 60×64 cm 802.916.65 120 lei
Ușă din sticlă 60×38 cm 702.916.56 100 lei

GLASSVIK
Culoare/model: roșu-maro închis/sticlă transparentă.
Material: sticlă securizată și aluminiu.

Frontul GLASSVIK roșu-maro închis cu sticlă transparentă se potrivește perfect 
cu frontul nostru SELSVIKEN roșu-maro închis lucios. Liniile sale elegante și 
designul modern creează un cadru demn de articolele tale cele mai fine rafinate. 
Mâner inclus.

Ușă din sticlă 60×64 cm 304.436.28 120 lei
Ușă din sticlă 60×38 cm 104.436.29 100 lei

GLASSVIK
Culoare/model: negru/sticlă fumurie.
Material: sticlă securizată și aluminiu.

Frontul GLASSVIK negru cu sticlă fumurie se îmbină perfect cu fronturile noastre 
lucioase și accent. Creează linii elegante și un aspect modern pentru ansamblul 
tău de depozitare. Mâner inclus.

Ușă din sticlă 60×64 cm 902.916.60 120 lei
Ușă din sticlă 60×38 cm 602.916.52 100 lei

GLASSVIK
Culoare/model: alb/sticlă transparentă.
Material: sticlă securizată și aluminiu.

Frontul GLASSVIK alb cu sticlă transparentă se îmbină perfect cu fronturile 
noastre lucioase și accent. Liniile sale elegante și designul modern creează un 
cadru demn de articolele tale cele mai fine rafinate. Mâner inclus.

Ușă din sticlă 60×64 cm 502.916.62 120 lei
Ușă din sticlă 60×38 cm 202.916.54 100 lei

GLASSVIK
Culoare/model: negru/sticlă transparentă.
Material: sticlă securizată și aluminiu.

Frontul GLASSVIK negru cu sticlă transparentă se îmbină perfect cu fronturile 
noastre lucioase și accent. Liniile sale elegante și designul modern creează un 
cadru demn de articolele tale cele mai fine rafinate. Mâner inclus.

Ușă din sticlă 60×64 cm 302.916.58 120 lei
Ușă din sticlă 60×38 cm 002.916.50 100 lei
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Mânerele sunt cireașa de pe tort. Acestea pot înfrumuseța stilul 
ansamblului tău BESTÅ sau pot crea un aspect complet diferit sau o 
apariție surprinzătoare. Joacă-te cu diferite alternative, pentru a vedea 
ce îți place cel mai mult. 

Bine de știut
Dacă alegi să folosești mânere pentru ansamblul tău BESTÅ, îți 
recomandăm să completezi ușile/fronturile sertarelor cu balamale/
șine pentru sertare cu închidere lină, pentru un plus de confort.

Personalizează-ți combinația

LAPPVIKEN alb/BILLSBRO mâner, alb, L120 
mm. 

HANVIKEN negru-maro/ENERYDA, Ø27mm.SELSVIKEN alb lucios/ÖSTERNÄS mâner, piele vopsită, L65mm. 

1 2 3 4
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HISHULT mâner, porțelan alb.

L140 mm 902.652.46 30 lei/2 buc.
 
HISHULT mâner sferic, porțelan alb.

Ø23 mm 202.731.41 15 lei/2 buc.
Ø30 mm 502.652.48 20 lei/2 buc.

MÖLLARP mâner, negru.

L106 mm 702.652.47 20 lei/2 buc.

MÖLLARP mâner sferic, negru.

Ø14 mm 102.730.90 10 lei/2 buc.

MOSSARYD mâner suspendat.
Negru
L49 mm 503.703.53 30 lei/2 buc.

Aspect inox.

L49 mm 703.703.52 30 lei/2 buc.

ENERYDA buton, negru. ENERYDA buton, aspect alamă. ENERYDA buton, cromat.

Ø20 mm 303.475.04 20 lei/2 buc. Ø20 mm 203.475.09 20 lei/2 buc. Ø20 mm 503.475.03 20 lei/2 buc.
Ø27 mm 803.475.06 20 lei/2 buc. Ø27 mm 403.475.08 20 lei/2 buc. Ø27 mm 003.475.10 20 lei/2 buc.
Ø35 mm 003.475.05 35 lei/2 buc. Ø35 mm 603.475.07 35 lei/2 buc. Ø35 mm 803.475.11 35 lei/2 buc.

BAGGANÄS mîner sferic, negru.

Ø13 mm 303.384.15 20 lei/2 buc.
Ø20 mm 103.384.16 20 lei/2 buc.
Ø21 mm 903.384.17 20 lei/2 buc.

BAGGANÄS mâner sferic, aspect alamă.

Ø13 mm 603.384.09 20 lei/2 buc.
Ø20 mm 803.384.08 20 lei/2 buc.
Ø21 mm 003.384.12 20 lei/2 buc.

BAGGANÄS mâner sferic, inox.

Ø13 mm 303.384.20 20 lei/2 buc.
Ø20 mm 103.384.21 20 lei/2 buc.
Ø21 mm 903.384.22 20 lei/2 buc.

BAGGANÄS mâner, negru.

L143 mm 803.384.13 30 lei/2 buc.
L335 mm 603.384.14 50 lei/2 buc.

BAGGANÄS mâner, aspect alamă.

L143 mm 003.384.07 30 lei/2 buc.
L335 mm 203.384.11 50 lei/2 buc.

BAGGANÄS mâner, inox.

L143 mm 703.384.18 30 lei/2 buc.
L335 mm 503.384.19 50 lei/2 buc.

Cum să configurezi soluția BESTÅ – personalizeaz-o cu ajutorul mânerelor

ENERYDA mâner, negru. ENERYDA mâner, aspect alamă. ENERYDA mâner, cromat.

L112 mm 703.475.16 35 lei/2 buc. L112 mm 203.475.14 35 lei/2 buc. L112 mm 603.475.12 35 lei/2 buc.

ENERYDA mâner capac, negru. ENERYDA mâner capac, aspect alamă. ENERYDA mâner capac,cromat.

L89 mm 503.475.17 35 lei/2 buc. L89 mm 903.475.15 35 lei/2 buc. L89 mm 403.475.13 35 lei/2 buc.

Butoni și mânere
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Cum să configurezi soluția BESTÅ – personalizeaz-o cu ajutorul mânerelor

ÖSTERNÄS mâner, piele vopsită.

L153 mm 403.488.95 70 lei/2 buc.
L65 mm 203.488.96 50 lei/2 buc.

HEDRA sferic, antracit.

Ø32 mm 500.461.52 20 lei/2 buc.

ORRNÄS mâner, aspect inox.

L170 mm 702.361.51 35 lei/2 buc.
L234 mm 802.254.11 40 lei/2 buc.
L300 mm 402.254.13 50 lei/2 buc.

ORRNÄS buton, aspect inox.

Ø17 mm 302.361.53 20 lei/2 buc.

GUBBARP mâner, alb.

L116 mm 003.364.32 2 lei/2 buc.

GUBBARP buton, alb.

Ø21 mm 803.364.33 2 lei/2 buc.

KALLRÖR mâner, inox. 

L213 mm 503.570.02 30 lei/2 buc.

HACKÅS mâner, antracit.

L100 mm 303.424.79 30 lei/2 buc.
L300 mm 503.424.78 50 lei/2 buc.

HACKÅS buton, antracit.

Ø15 mm 803.397.90 20 lei/2 buc.

Mânere

BILLSBRO mâner,  

40 mm 203.343.14 20 lei/2 buc.
120 mm 503.343.03 25 lei/2 buc.
320 mm 603.343.12 30 lei/2 buc.

BILLSBRO mâner, aspect inox. 

40 mm 603.235.92 20 lei/2 buc.
120 mm 703.236.00 25 lei/2 buc.
320 mm 503.235.97 30 lei/2 buc.

EDVALLA mâner suspendat.

Negru
18 mm 003.478.88 25 lei/2 buc.
Aspect alamă
18 mm 403.478.86 25 lei/2 buc.

BJÄRRED mâner, inox și piele neagră.

L175 mm 703.488.94 70 lei/2 buc.
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Cum să configurezi soluția BESTÅ – personalizeaz-o cu ajutorul panourilor superioare

Panouri superioare

BESTÅ panou superior TV 
Decupajul facilitează derularea în jos a cablurilor, chiar și atunci când 
comoda TV este montată pe perete.
Sticlă alb
120×40 cm 402.953.02 90 lei
180×40 cm 502.953.06 120 lei

Sticlă negru
120×40 cm 802.953.00 90 lei
180×40 cm 002.953.04 120 lei

BESTÅ panou superior.

Sticlă alb
60×40 cm 802.707.24 50 lei
120×40 cm 301.965.38 90 lei
180×40 cm 201.965.29 130 lei

Sticlă negru
60×40 cm 202.707.22 50 lei
120×40 cm 501.965.37 90 lei
180×40 cm 901.965.35 130 lei

BESTÅ panou superior.
Efect ciment/gri deschis

120×42 cm 604.436.22 130 lei
180×42 cm 204.436.24 170 lei

Furnir stejar  
120×42 cm 204.729.18 170 lei
180×42 cm 004.729.19 210 lei

Pentru a schimba stilul ansamblului tău BESTÅ, nu e 
nevoie decât să alegi un nou panou superior, ori de 
câte ori dorești. Panourile superioare nu numai că oferă 
alt aspect, ci protejează și partea superioară a comodei 
TV sau a soluției de depozitare. 

Panoul superior cu aspect de ciment protejează partea superioară a 
comodei TV sau a soluției de depozitare și conferă un alt aspect.

Panoul superior din sticlă securizată este rezistent și durabil.

Bine de știut
Sticla securizată trebuie manevrată cu grijă.  O margine 
deteriorată sau o suprafață zgâriată pot determina crăparea 
și/sau spargerea bruscă a sticlei. Evită loviturile din lateral – 
aceasta este cea mai vulnerabilă parte a sticlei.
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STUBBARP picior, H10 cm, reglabil, 2 buc. Cadrele cu o lățime de 60 
cm necesită 4 picioare. Cadrele și comodele TV cu o lățime de 120 cm 
necesită 4 picioare și un picior de susținere BESTÅ. Comodele TV cu o 
lățime de 180 cm necesită 4 picioare și 2 picioare de susținere BESTÅ. Poți 
folosi placa de îmbinare inclusă pentru a îmbina două cadre cu un singur 
picior, obținând astfel un aspect mai elegant și mai puțin aglomerat.

Alb 102.935.64 20 lei
Negru-maro 602.935.66 20 lei
Aspect stejar antichizat 202.935.68 20 lei

STALLARP picior, H10 cm, 2 buc, cadrele și comodele TV cu o lățime de 
120 cm necesită 4 picioare și un picior de susținere BESTÅ. Comodele TV 
cu o lățime de 180 cm necesită 4 picioare și 2 picioare de susținere BESTÅ.

Cromat 203.905.74 30 lei

KABBARP picior. H10 cm, reglabil, 2 buc. Cadrele cu o lățime de 60 
cm necesită 4 picioare. Cadrele și comodele TV cu o lățime de 120 cm 
necesită 4 picioare și un picior de susținere BESTÅ. Comodele TV cu o 
lățime de 180 cm necesită 4 picioare și 2 picioare de susținere BESTÅ. Poți 
folosi placa de îmbinare inclusă pentru a îmbina două cadre cu un singur 
picior, obținând astfel un aspect mai elegant și mai puțin aglomerat.

NANNARP picior, H10 cm. 2 buc. Cadrele cu o lățime de 60 cm necesită 4 
picioare. Cadrele și comodele TV cu o lățime de 120 cm necesită 4 picioare 
și un picior de susținere BESTÅ. Comodele TV cu o lățime de 180 cm 
necesită 4 picioare și 2 picioare de susținere BESTÅ.

Aluminiu 502.935.95 40 lei
Alb 202.935.92 40 lei
Negru 102.935.97 40 lei

Picioare 

Cum să configurezi soluția BESTÅ – personalizeaz-o cu ajutorul picioarelor

Micile detalii pot aduce ansamblul tău de depozitare la un nivel 
superior. Picioarele BESTÅ ridică ansamblul de pe podea, oferindu-i un 
aspect ușor și aerisit și facilitând curățarea podelei, sub acesta.

BESTÅ picior de sprijin, H10-11 cm, reglabil, 1 buc. Piciorul de sprijin 
conferă stabilitate ansamblului BESTÅ, fără a fi vizibil din partea din față. 
Piciorul de sprijin este inclus în toate ansamblurile BESTÅ, atunci când 
este necesar.

Gri 502.936.04 40 lei

Bine de știut 
Cadrele și comodele TV cu o lățime de 120 cm necesită 4 picioare și 1 
picior de susținere BESTÅ. Comodele TV cu o lățime de 180 cm necesită 
4 picioare și 2 picioare de susținere BESTÅ.

Nou

Alb 704.729.30 20 lei
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Cum să configurezi soluția BESTÅ – personalizeaz-o cu ajutorul picioarelor

Prin alegerea picioarelor, poți 
îmbunătăți ansamblul BESTÅ, astfel încât 
să se potrivească gustului tău și stilului 
de mobilier din cameră.
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Corpuri de iluminat

Iluminat convențional sau inteligent și conectat de la IKEA? 
O iluminare bună face viața mai ușoară și te ajută să 
creezi atmosfera potrivită. Opțiunile prezentate aici 
sunt create pentru BESTÅ. Acestea îți permit să luminezi 
fotografiile și colecțiile preferate și să te bucuri de 
lumina îmbietoare reflectată. Și, bineînțeles, iluminarea 
te ajută să găsești mai ușor lucrurile pe care le cauți pe 
rafturi sau chiar în interiorul corpurilor. Transformatorul 
TRÅDFRI LED transformă iluminatul VAXMYRA, NORRFLY, 

LINDSHULT și URSHULT într-unul inteligent și îți oferă 
posibilitatea de a reduce intensitatea, prin conexiune 
fără fir, cu telecomanda TRÅDFRI și să le conectezi la 
portul gateway TRÅDFRI. După conectarea la portul 
gateway, vei putea controla iluminatul prin intermediul 
aplicației IKEA Home smart instalate în telefon sau al 
asistentului tău virtual, precum Apple HomeKit, Amazon 
Alexa sau Google Home.
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Există două posibilități, în funcție de nevoile tale. Poți alege spoturile 
VAXMYRA sau bagheta luminoasă LED NORRFLY de 55 cm.

Poți alege între corpurile de iluminat URSHULT și LINDSHULT, 
obținând astfel o lumină care îți va crea bună dispoziție și va face mai 
ușoară găsirea lucrurilor pe care le cauți.

În interiorul corpurilor

Deasupra corpurilor

VAXMYRA spot LED 2 buc, Ø6.8cm. Spoturile VAXMYRA luminează interiorul 
corpurilor tale. Sunt ușor de montat pe sticlă sau pe metal datorită benzii 
adezive incluse sau pot fi integrate în polițele din lemn. Transformatorul 
LED se vinde separat. Pentru mai multe informații despre transformatoare, 
vezi pagina următoare. Intensitatea luminii poate fi redusă cu telecomanda 
TRÅDFRI și potrul gateway TRÅDFRI, vândute separat. IKEA. Model L1734 
VAXMYRA. *Aceste corpuri de iluminat conțin lămpi LED încorporate din 
clasele energetice A++ până la A. Lămpile din interiorul corpurilor de iluminat 
nu pot fi schimbate.

Aspect de aluminiu* 304.218.86 60 lei
Negru* 004.218.78 60 lei
Alb* 104.218.68 60 lei

URSHULT bec LED corp. Oferă o lumină focalizată, potrivită pentru iluminarea 
zonelor mai mici. Transformatorul LED se vinde separat. Pentru mai multe 
informații despre transformatoare, vezi pagina următoare. Intensitatea luminii 
poate fi redusă cu telecomanda TRÅDFRI și potrul gateway TRÅDFRI, vândute 
separat. IKEA. Model L1305 URSHULT. *Aceste corpuri de iluminat conțin lămpi 
LED încorporate din clasele energetice A++ până la A. Lămpile din interiorul 
corpurilor de iluminat nu pot fi schimbate.
Nichelat* 302.604.02 79,90 lei
Alb* 502.603.97 79,90 lei

NORRFLY LED baghetă luminoasă. Aspect de aluminiu. NORRFLY are un 
senzor de mișcare, astfel încât lumina se aprinde și se stinge automat, când 
deschizi și închizi corpurile. Transformatorul LED se vinde separat. Pentru mai 
multe informații despre transformatoare, vezi pagina următoare. Intensitatea 
luminii poate fi redusă cu telecomanda TRÅDFRI și potrul gateway TRÅDFRI, 
vândute separat. IKEA. Model L1613 NORRFLY. *Aceste corpuri de iluminat 
conțin lămpi LED încorporate din clasele energetice A++ până la A. Lămpile din 
interiorul corpurilor de iluminat nu pot fi schimbate.

55 cm* 403.322.53 59,90 lei

LINDSHULT bec LED corp. Oferă o lumină focalizată, potrivită pentru 
iluminarea zonelor mai mici. Transformatorul LED se vinde separat. Pentru 
mai multe informații despre transformatoare, vezi pagina următoare. 
Intensitatea luminii poate fi redusă cu telecomanda TRÅDFRI și potrul gateway 
TRÅDFRI, vândute separat. IKEA. Model L1304 LINDSHULT. Aceste corpuri de 
iluminat conțin lămpi LED încorporate din clasele energetice A++ până la A. 
Lămpile din interiorul corpurilor de iluminat nu pot fi schimbate.
Nichelat 102.604.36 79,90 lei

Corpuri de iluminat
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Corpuri de iluminat

Alege transformatorul

Pentru o soluție inteligentă conectată poți adăuga

ANSLUTA transformator LED cu cablu, 19W, alb.

19W 804.058.41 39,90 lei

TRÅDFRI transformator LED pentru control 
wireless, 10W sau 30W, gri. Aceste transformatoare 
fac ca articolele tale de iluminat să devină 
inteligente și îți oferă posibilitatea de a reduce 
intensitatea luminii, prin control fără fir. Poți 
conecta până la 10 transformatoare LED TRÅDFRI, 
într-o singură instalație.

10W 503.561.87 75 lei
30W 603.426.56 130 lei

FÖRNIMMA cablu electric

3,5 m 504.468.81 20 lei

TRÅDFRI port gateway. Cu portul gateway TRÅDFRI 
și aplicația IKEA Home smart, poți controla individual 
fiecare sursă de lumină, poți crea diferite tipuri 
de setări de iluminare –  și poți controla totul prin 
telecomandă sau din aplicație.

403.378.06 139,90 lei

TRÅDFRI telecomandă. Cu telecomanda TRÅDFRI, 
poți reduce intensitatea luminii, fără o instalație cu 
fir. Bateria este inclusă și rezistă aprox. 2 ani.

104.607.51 59,90 lei

Cea mai bună soluție este bagheta luminoasă LED 
STÖTTA (32 sau 52 cm). Aceasta va ilumina într-un 
mod plăcut lucrurile pe care le depozitați în interior și 
funcționează cu baterii.

Pentru sertare

STÖTTA bagheta luminoasă LED, cu baterii, alb. Lumina 
se aprinde și se stinge automat, la deschiderea sau 
închiderea sertarului, astfel încât nu se pierde niciun pic de 
energie. Bateriile se vând separat; necesită 4 buc AA. IKEA 
recomandă bateriile reîncărcabile LADDA.
32 cm 103.600.87 49,90 lei
52 cm 503.600.90 59,90 lei

LADDA baterii reîncărcabile HR6 AA 1.2V, 4 bucăți. 
Capacitatea bateriilor: 2450 mAh. Poți reîncărca aceste 
baterii de aprox. 500 de ori.

703.038.76 34,90 lei
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SYMFONISK   lampă cu boxă WiFi. Boxă și lampă într-un 
singur produs, astfel încât tehnologia să se integreze în casa 
ta. Te va ajuta și să economisești spațiu dacă o așezi, de 
exemplu, pe o noptieră sau pe o masă laterală, oferindu-ți în 
același timp un sunet vibrant, care umple întreaga cameră.

Alb 304.351.57 799 lei
Negru 103.575.89 799 lei

SYMFONISK poliță cu boxă WiFi. Așează boxa în poziție 
orizontală sau verticală sau monteaz-o pe perete, pentru 
a o folosi ca pe o poliță practică. Te va ajuta și să folosești 
spațiul în mod optim, oferindu-ți în același timp un sunet 
puternic care umple întreaga cameră.

Alb 304.352.04 499 lei
Negru 503.575.54 499 lei

Sunet

Boxele WiFi SYMFONISK
Sunetul este o modalitate de a-ți îmbunătăți starea de 
spirit și aduce oamenii împreună, la fel ca lumina. Atât 
sunetul, cât și iluminarea sunt esențiale atunci când 
vine vorba de crearea atmosferei potrivite. Aceste boxe 
reprezintă o colaborare între IKEA și Sonos, astfel că 
se integrează ușor cu alte produse de la Sonos. Dacă 

dorești sunet stereo, poți cumpăra două boxe identice. 
Poți utiliza, de asemenea, două boxe identice ca boxe 
spate pentru un sistem Sonos Home Theater.

SYMFONISK telecomandă pentru controlul sunetului. Cu 
această telecomandă pentru controlul sunetului, vei putea 
controla boxa SYMFONISK și alte boxe Sonos din întreaga 
casă. Ai nevoie de portul gateway TRÅDFRI și de aplicația 
IKEA Home smart  pentru utilizarea telecomenzii pentru 
controlul sunetului, vândut separat.

Alb 603.704.80 49,90 lei
Negru 404.337.80 49,90 lei

Nou

Nou

Nou
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Cutii și separatoare

Adăugă organizare și stil în interior
Organizarea spațiului de depozitare cu cutii și 
separatoare păstrează lucrurile în ordine și facilitează 
găsirea lucrurilor depozitate. Cutiile BESTÅ sunt 
potrivite pentru orice obiecte, de la telecomenzi și 
DVD-uri, până la jucării sau articole de hobby. Mânerele 
decupate fac ca acestea să fie foarte ușor de ridicat. 
Cutiile KUGGIS și TJENA au capace incluse și te ajută 
să depozitezi orice, de la stilouri, hârtii, accesorii 

pentru birou și echipamente de jocuri, până la stick-
uri și cabluri USB. KUGGIS are o inserție pe care o 
poți introduce în cea mai mare cutie KUGGIS sau o 
poți folosi ca atare. Dimensiunile cutiilor KUGGIS sunt 
concepute pentru a le putea stivui una peste alta, astfel 
încât să poți combina cu ușurință diferite dimensiuni, 
pentru diferite nevoi. Asta se aplică și în cazul cutiilor 
TJENA!
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Cutii și separatoare

KUGGIS cutie cu capac, alb. 

26×35×8 cm 502.823.04 24,90 lei
26×35×15 cm 602.802.05 34,90 lei
37×54×21 cm 102.802.03 69,90 lei

TJENA cutie de depozitare cu capac, 
18×25×15 cm.
Alb 103.954.21 9,90 lei

KNIPSA coș, 32×33×32 cm. 

Alge marine 201.105.40 49,90 lei

BRANÄS coș, 32×34×32 cm. 

Ratan 001.384.32 49,90 lei

RABBLA cutie cu capac.

25×35×20 603.481.25 69,90 lei

RABBLA cutie compartimentată. 

25×35×10 903.481.24 49,90 lei

DRÖNA cutie, 25×35×25 cm. 

Negru 704.670.66 11,90 lei
Alb 504.670.67 11,90 lei

SKUBB cutie, set de 6.

Gri închis 403.999.98 24,90 lei

RAGGISAR tavă, gri închis. 

20×30 cm 303.480.18 29,90 lei
40×30 cm 103.480.19 59,90 lei

TÄTING coș, 35×25×25 cm.

Frunze de banan/
natural 204.746.01 49,90 lei

DRÖNA cutie, 33×38×33 cm.

Negru 302.192.81 14,90 lei
Alb 402.179.55 14,90 lei
Gri închis 104.439.74 14,90 lei

TJENA biblioraft, 2 buc. 

Alb 103.954.16 14,90 lei
Negru 003.954.74 14,90 lei

BULLIG cutie, bambus/maro.

32×35×33 cm 304.745.92 79,90 lei
25×32×25 cm 404.745.96 59,90 lei

GNABBAS coș, 32×35×32 cm

604.002.98 34,90 lei

TJENA cutie de depozitare cu capac, 
25×35×20 cm.
Alb 603.954.28 16,90 lei
Negru 303.954.77 16,90 lei

KUGGIS inserție cu 8 compartmente.

Alb 002.802.08 29,90 lei

TJENA cutie de depozitare cu capac, 
25×35×10 cm. 
Alb 903.954.22 14,90 lei

Soluții pentru rafturi

Soluții pentru sertare

KUGGIS cutie cu capac, alb. 

18×26×8 cm 202.802.07 14,90 lei

BESTÅ protecție sertar, 32×51 cm. 

Gri 203.075.51 19,90 lei

KOMPLEMENT cutie, 25×27×12 cm, 2 
buc.
Gri deschis 404.057.77 49,90 lei
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Scanează codul QR sau accesează 
versiune digitală pe IKEA.xx/xx. 

Vei avea acces interactiv la 
produsele noastre, astfel încât vei 
putea căuta, compara, planifica, 
salva produsele preferate și vei 
putea face cumpărăturile în ritmul 
tău, având totul într-un singur loc. 

Vrei să ai acest ghid de cumpărare pe 
telefon, tabletă sau calculator?

Informații

Folosind instrumentul de planificare pentru sistemul 
de depozitare BESTÅ, poți personaliza una dintre 
combinațiile BESTÅ predefinite sau poți crea una de 
la zero!

Planificatorul îți permite să încerci cadre, uși, rafturi, 
mânere, culori etc. pentru a crea soluția perfectă 
pentru depozitare și pentru sistemele media care să 
se potrivească nevoilor și gusturilor tale specifice.

După ce termini de configurat combinația BESTÅ, 
planificatorul te ajută să calculezi prețul și îți permite 
să imprimi sau să salvezi lista de produse, pe care o 
poți lua cu tine în magazinul IKEA sau o poți folosi 
pentru a cumpăra produsele online.

În zona BESTÅ din magazinul IKEA, vei găsi stații 
de planificare, unde vei putea utiliza planificatorul 
pentru depozitare BESTÅ. Sau poți vizita secțiunea 
Camera de zi de pe www.IKEA.com/xx și poți accesa 
online planificatorul BESTÅ.

Personalizează-ți sistemul BESTÅ  
cu ajutorul planificatorului
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Asamblare 
Putem asambla produsele şi la final, luăm cu noi 
ambalajele!

Opțiuni de finanțare
Nu e nevoie să achiți totul o dată. Alege din gama 
noastră largă de opțiuni de plată flexibilă. 

Află mai multe accesând 
IKEA.xx/service
sau scanând codul QR

Livrare
Îți putem livra mobilierul direct acasă sau la adresa 
firmei. Nu ne oprim doar la ușa ta de la intrare – ducem 
produsul în orice cameră dorești. Tu alegi data și ora.

Poți face lucrurile singur, 
dar nu e neapărat necesar

Servicii

Uneori, ai nevoie doar de puțin ajutor pentru 
a transforma un vis în realitate. De aceea, îți 
oferim o gamă largă de servicii pentru a te ajuta 
să iei decizia potrivită. Poate ai nevoie doar de 
puțin ajutor sau poate vrei ca cineva să facă totul 
pentru tine. Oricare ar fi situația, suntem aici 
să te ajutăm și suntem încântați să-ți punem la 
dispoziție un pachet de servicii potrivit nevoilor 
tale. Desigur, cu cât faci mai mult singur, cu atât 
prețul va fi mai mic. Și cu cât facem noi mai multe 
pentru tine, cu atât mai mult tu vei putea să te 
destinzi și să te relaxezi.

Iată câteva dintre serviciile oferite de magazinul tău, dacă ai nevoie de o mână de ajutor.

Toate prețurile includ TVA. Pot exista situații în care prețul din ghidul de cumpărare este diferit de cel de pe eticheta produsului. În aces-
te cazuri, prețul afișat în magazinul IKEA, pe eticheta produsului este cel corect și întotdeauna valabil. Ne străduim să menținem valabile 
prețurile prezentate în ghidul de cumpărare până la data de 30 iunie 2021, cu toate acestea, ele pot face obiectul unor modificări cau-
zate de tendințele pieței sau de circumstanțe care nu pot fi prevăzute în momentul pregătirii pentru tipărire a ghidului.
Este posibil ca, în anumite perioade sau după anumite perioade, un produs să nu fie disponibil în magazine.
Informațiile privind materialele/compoziția produselor au rol orientativ. Lista materialelor folosite pentru fiecare produs poate fi găsită 
pe IKEA.ro sau în magazinul IKEA.
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BESTÅ
Ansamblu depozitare TV. Lat240×A42×H230 cm.  
Aspect stejar antichizat/NOTVIKEN gri-verde/ 
LAPPVIKEN aspect stejar antichizat/Picioare STUBBARP.  
Deschidere prin apăsare: 593.029.63 Închidere lină: 193.029.60

 1810 lei
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