
BESTÅ opbergers
Koophulp 2019

Het is mogelijk dat producten (die hier worden getoond) in 
dit woonwarenhuis niet verkrijgbaar zijn. Neem contact op 
met een medewerker of kijk op IKEA.nl voor meer informatie. 
Voor meer productinformatie, zie IKEA.nl en het prijskaartje. 
Sommige elementen vereisen montage.
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BESTÅ tv-opbergcombinatie.
240×42×166 cm.  
Wit/LAPPVIKEN wit/ 
SINDVIK helder glas. 
Druk-en-open: 993.026.21
Zachtsluitend: 193.026.15

326.50

Een BESTÅ media 
opbergcombinatie is 
een geweldige hub 
voor je tv en van 
gamingapparatuur tot 
oplaadstations, kabels, 
afstandsbedieningen, 
bordspellen en 
speelgoed. Als de 
vloerruimte beperkt is, 
kan je het gebruik van je 
muur maximaliseren met 
BESTÅ.

Onze BESTÅ serie biedt moderne opbergruimte van 
hoge kwaliteit met de mogelijkheid om een oplossing 
naar eigen smaak, ruimte en behoeften te ontwerpen 
en aan te passen. BESTÅ is een goede thuisbasis voor 
je tv; het is geweldig om spullen in op te bergen zoals 
speelgoed, spellen en fotoalbums; en het kan dienen als 
een vitrinekast om je meest geliefde objecten te laten 
zien.
Een BESTÅ oplossing kan beginnen als een eenvoudige 
combinatie met voldoende opslagruimte voor een 
beperkte ruimte en kan groeien en aangepast worden 

naarmate je behoeften veranderen - ongeacht of je naar 
een nieuw huis verhuist of dat je gezin groter wordt. 
Het beste van alles is dat je je eigen persoonlijke stijl 
kan creëren door te kiezen uit een breed assortiment 
fronten in verschillende kleuren en afwerkingen, 
en ze nog meer te personaliseren met knoppen of 
handgrepen, bovenbladen of poten.  

Overal waar je opbergruimte nodig hebt, kan BESTÅ je 
helpen. En als je BESTÅ kiest voor verschillende kamers 
in huis, krijg je een mooie eenduidige uitstraling. 

Inleiding tot 
het BESTÅ opbergsysteem BESTÅ opbergcombinatie met 

vitrinedeuren. 120×42×240 cm. 
Wit/HANVIKEN wit/ 
STUBBARP poten.
Druk-en-open: 593.017.94
Zachtsluitend: 293.018.99

365.-

BESTÅ opbergcombinatie met deuren.
180x42x74 cm. Zwartbruin/ STOCKVIKEN 
antraciet/STUBBARP poten.  
893.025.70

265.-

Een oplossing voor 
zowel opbergen als 
showen is handig naast 
de eettafel. Je kan 
dingen zoals servetten 
en placemats opergen 
in de ruime laden en je 
mooiste glaswerk achter 
vitrinedeuren laten 
zien. Als je verlichting 
binnenin monteert, 
draagt dit bij aan de 
sfeer in de kamer.

Met een BESTÅ buffetkast 
combinatie kan je 
dingen achter de deuren 
wegstoppen, maar heb je 
ook ruimte om prachtige 
voorwerpen er bovenop 
te plaatsen.
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Zonder de rommel kan jij je concentreren op het entertainment
BESTÅ maakt je leven rond de tv leuker en ontspannender. Zet je tv in het middelpunt 
van de belangstelling en verberg alle rommelige technische dingen. Met BESTÅ is 
het eenvoudig om overal een plaats voor te maken en de ruimte georganiseerd te 
krijgen - zeg vaarwel tegen rommel en hallo aan rustgevende gesloten deuren en een 
opgeruimder huis.

Tv-meubels en  
media opbergoplossingen

De led-strip in de lade gaat automatisch aan wanneer je hem opent, 
dus je hoeft de plafondlamp niet aan te doen wanneer je iets in de lade 
zoekt.

De planken zijn verstelbaar, zodat je de opbergruimte naar wens kan 
aanpassen. Opbergruimte voor speelgoed op kinderhoogte maakt 
het voor hen gemakkelijker om hun speelgoed te pakken - en terug te 
zetten wanneer ze klaar zijn met spelen.

Met BESTÅ voer je kabels discreet door de opening aan de achterkant 
van het tv-meubel. Ze blijven verborgen maar zijn makkelijk 
toegankelijk, of je BESTÅ oplossing op pootjes staat of aan de muur 
hangt.

Vitrinedeuren houden je apparatuur stofvrij, en geen zorgen - de 
afstandsbediening werkt door het glas.

Kastverlichting maakt het eenvoudiger om spullen te vinden. Het voegt 
ook sfeer toe en is een goede manier om het contrast tussen het licht 
dat van de tv komt en de donkere kamer te verminderen.

BESTÅ lades zijn groot genoeg om zelfs de kleinste familieleden te 
huisvesten. Afhankelijk van de stijl die je mooi vindt, kan je er voor 
kiezen om de lades te openen met knoppen of handgrepen of met 
behulp van de druk-en-open-functie.

BESTÅ tv-opbergcombinatie 
met vitrinedeuren. 
240×42×231 cm.
Zwartbruin/LAPPVIKEN 
zwartbruin/SINDVIK helder glas.
Druk-en-open: 791.948.73
Zachtsluitend: 991.949.66

519.-
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Tv-meubels

BESTÅ tv-meubel met lades en 
deur. 180×42×39 cm.  
Wit/NOTVIKEN grijsgroen.

Druk-en-open 292.986.70 169.-

Zachtsluitend 692.986.73 169.-

BESTÅ tv-meubel met lades. 
180×42×74 cm. Zwartbruin/
HANVIKEN zwartbruin/ 
SINDVIK helder glas/STUBBARP 
poten.

Druk-en-open 791.940.00 259.-

Zachtsluitend 692.766.47 259.-

BESTÅ tv-meubel met deuren en lades.
280×42×74 cm.  Wit/NOTVIKEN blauw/STUBBARP 
poten.

Druk-en-open 392.975.52 309.-

Zachtsluitend 092.975.39 309.-

Media opbergoplossingen  Media opbergoplossingen 

BESTÅ tv-meubel met lade en vitrinedeuren.
180×42×48 cm.  Wit/SELSVIKEN hoogglans wit/
GLASSVIK frosted glas/NANNARP poten.
Druk-en-open 391.889.11 249.-

Zachtsluitend 891.890.03 249.-

Het is niet alleen de tv die slim is! BESTÅ tv-meubels combineren een modern 
uiterlijk met praktische functies. Je krijgt veel opbergruimte en je bent verlost 
van kabels die de neiging hebben om rommelig te worden en stof verzamelen.

BESTÅ tv-meubel met lades.
120×42×48 cm. 
Wit/LAPPVIKEN wit/STUBBARP poten.

Druk-en-open 391.882.23 129.-

Zachtsluitend 791.882.97 129.-

BESTÅ tv-meubel met deuren. 180×42×38 cm.  
Wit/VASSVIKEN wit.

092.991.90 189.-

BESTÅ tv-meubel met deuren. 120×42×74 cm. 
Zwartbruin/KALLVIKEN donkergrijs betonpatroon/
STUBBARP poten.

692.766.47 199.-

We hebben een groot assortiment vooraf ontworpen 
BESTÅ combinaties om uit te kiezen in de winkel en op 
IKEA.nl. Als je geen combinatie vindt die je bevalt, of als je 
er een wilt aanpassen, gebruik dan onze BESTÅ planner.

BESTÅ tv-meubel. 120×40×48 cm. Zwartbruin. 

490.612.28 79.-
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Media opbergoplossingen

BESTÅ tv-opbergcombinatie met vitrinedeur.
240×42×129 cm. Wit/LAPPVIKEN wit/SINDVIK helder 
glas.
Druk-en-open 291.899.06 359.-

Zachtsluitend 191.900.00 359.-

BESTÅ tv-opbergcombinatie met vitrinedeuren.
240×42×166 cm. Wit/NOTVIKEN grijsgroen/LAPPVIKEN 
wit/SINDVIK helder glas.
Druk-en-open 393.026.43 371.50

Zachtsluitend 993.026.40 371.50

BESTÅ tv-opbergcombinatie. 240×42×230 cm. 
Wit/HANVIKEN wit/STUBBARP poten.

Druk-en-open 293.029.45 484.-

Zachtsluitend 993.029.42 484.-

BESTÅ tv-opbergcombinatie met vitrinedeuren.
300×42×193 cm. Zwartbruin/HANVIKEN zwartbruin/
SINDVIK helder glas.
Druk-en-open 592.993.81 484.-

Zachtsluitend 192.993.78 484.-

BESTÅ tv-opbergcombinatie met vitrinedeuren.
300×42×231 cm. Zwartbruin/LAPPVIKEN lichtgrijs/
SINDVIK helder glas.
Druk-en-open 992.032.54 389.-

Zachtsluitend 592.032.65 389.-

BESTÅ tv-opbergcombinatie met vitrinedeuren. 
240×42×231 cm. Wit/SELSVIKEN wit/GLASSVIK frosted 
glas.
Druk-en-open 691.948.97 359.-

Zachtsluitend 991.949.90 359.-

Media opbergoplossingenMedia opbergoplossingen

BESTÅ tv-opbergcombinaties bieden een thuis voor je tv en opbergruimte voor alle 
activiteiten die plaatsvinden in de ruimte eromheen. Verberg de rommel en toon je 
favoriete dingen in een prachtige combinatie!

BESTÅ tv-opbergcombinatie  
met vitrinedeuren.  
300×20/42×211 cm.  
Wit/LAPPVIKEN lichtgrijs/ 
SINDVIK helder glas.

Druk-en-open 992.021.41 456.50

Zachtsluitend 692.021.52 456.50

BESTÅ tv-opbergcombinatie  
met vitrinedeuren. 
180×42×192 cm. 
Zwartbruin/LAPPVIKEN 
zwartbruin/SINDVIK helder glas.

Druk-en-open 191.944.80 356.50

Zachtsluitend 991.945.65 356.50

We hebben een groot assortiment vooraf ontworpen BESTÅ 
combinaties om uit te kiezen in de winkel en op IKEA.nl  
Als je geen combinatie vindt die je bevalt, of als je er een 
wilt aanpassen, gebruik dan onze BESTÅ planner.



12 13

In of uit het zicht? 
Dingen die vaak rommelig worden, kunnen direct
in de ruime lades of kasten gelegd worden waar ze
uit het zicht zijn terwijl je favoriete objecten achter

vitrinedeuren of bovenop de kast kunnen worden 
tentoongesteld. Een oplossing voor ‘opbergen en laten 
zien’ is praktisch en vertelt een verhaal over jezelf.

Opbergoplossingen

BESTÅ opbergcombinatie  
met deuren.
180�42�64 cm. Wit/RIKSVIKEN  
licht bronseffect. 193.017.34

255.-

Je hoeft de sfeer niet te verstoren door de 
plafondlamp aan te doen om dingen te 
zoeken. De led-strip gaat aan wanneer je lade 
opent, waardoor het gemakkelijker wordt om 
dingen binnenin te vinden.

Discrete geïntegreerde verlichting geeft 
je servies sprankeling en verspreidt een 
aangenaam licht in de kamer. In vitrinekasten 
met verlichting raden we aan glasplaten te 
gebruiken om het licht door te laten schijnen 
naar de onderste plank van de kast.

De planken kunnen worden aangepast aan 
de dingen die je op wilt bergen.

Voeg warmte en persoonlijkheid aan je kamer 
toe met een creatief display bovenop je 
opbergoplossing.

BESTÅ opbergcombinatie 
met vitrinedeuren en lades. 
60×42×193 cm. Wit gelazuurd 
eikeneffect/LAPPVIKEN wit 
gelazuurd eikeneffect/SINDVIK 
helder glas.
Druk-en-open: 193.008.57
Zachtsluitend: 593.008.60

207.50
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Opbergoplossingen

BESTÅ opbergoplossing met deuren en lades. 
120×40×74 cm. Wit gelazuurd eikeneffect/LAPPVIKEN 
lichtgrijs/STUBBARP poten.

Druk-en-open 392.048.93 155.-

Zachtsluitend 492.049.01 155.-

OpbergoplossingenOpbergoplossingen

BESTÅ opbergoplossing met vitrinedeuren en 
lades. 120×42×240 cm. Wit gelazuurd eikeneffect/
LAPPVIKEN wit gelazuurd eikeneffect/SINDVIK helder 
glas/STUBBARP poten.
Druk-en-open 193.017.91 330.-

Zachtsluitend 593.018.93 330.-

BESTÅ opbergoplossing met deuren. 
120×42×193 cm. Wit/VASSVIKEN wit.

992.666.56 410.-

BESTÅ opbergoplossing met deuren. 
120×42×202 cm. Wit/KALLVIKEN donkergrijs 
betonpatroon/STUBBARP poten.

093.050.68 335.-

BESTÅ opbergoplossing met vitrinedeuren. 
60×22×202 cm. Zwartbruin/SINDVIK helder glas.

193.019.27 200.-

BESTÅ laat je kiezen voor de functie en stijl die je wilt. Je kan kiezen voor 
hoge, lage of wandgemonteerde combinaties. Je kan een statement maken 
of het subtiel houden met ruimte voor het laten zien van gekoesterde 
objecten, zodat ze de aandacht krijgen die ze verdienen.

BESTÅ opbergoplossing met deuren. 
120×42×74 cm. Zwartbruin/STOCKVIKEN antraciet/
STALLARP poten.

493.027.27 190.-

BESTÅ combinatie met deuren en lades. 
180×42×74 cm. Wit/LAPPVIKEN wit/SINDVIK helder 
glas/STUBBARP poten.
Druk-en-open 193.026.82 222.50

Zachtsluitend 493.026.85 222.50

BESTÅ opbergoplossing met deuren. 
180×42×74 cm. Zwartbruin/RIKSVIKEN licht 
bronseffect/STUBBARP poten.

293.025.73 265.-

We hebben een groot assortiment vooraf ontworpen BESTÅ 
combinaties om uit te kiezen in de winkel en op IKEA.nl  
Als je geen combinatie vindt die je bevalt, of als je er een  
wilt aanpassen, gebruik dan onze BESTÅ planner.
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How to plan your BESTÅ combination 

Zo plan je jouw BESTÅ combinatie

Een BESTÅ opbergmeubel is een flexibele en stijlvolle manier om al 
je spullen in de woonkamer te organiseren op basis van je smaak, 
ruimte en opbergbehoeften. Kies uit onze vele kant-en-klare 
combinaties of maak je eigen unieke opbergmeubel met behulp 
van onze BESTÅ planner. Je kan ook nu hier beginnen door deze 4 
eenvoudige stappen te volgen.

Informatie over wandmontage, zie pagina 18

Completeer deuren met scharnieren, 
zie pagina 26

Voeg knoppen, handgrepen, poten of 
bovenbladen toe, zie pagina 34

Completeer de ladeframes met laderails, 
zie pagina 24

Kies uit tv-meubels en andere 
basiselementen. 

Kies uit het brede aanbod 
aan deuren/ladefronten.

Kies functionele kastinrichting.

Personaliseer je combinatie.

1

Gebruik de BESTÅ planner online op
www.IKEA.nl/BESTAplanner 

1 2

3 4

2

3

1 2 3 4
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Zo plan je jouw BESTÅ combinatie – Tv-meubels en basiselementen

We hebben een brede selectie BESTÅ tv-meubels en andere basiselementen. 
Sommige zijn ontworpen om op de vloer te staan, terwijl andere op de vloer of aan 
de muur kunnen worden geplaatst - net zoals jij dat wilt. Alle tv-meubels hebben 
snoeropeningen voor kabels om ze netjes en georganiseerd te houden. Als je uit 
je opbergcapaciteit groeit, kan je eenvoudig elementen toevoegen aan je BESTÅ 
combinatie om elke gewenste vorm of afmeting te maken.

Goed om te weten 

Deze meubels moeten aan de wand worden bevestigd met de bijgevoegde 
wandbevestiging als deze op de vloer wordt geplaatst. Verschillende wandmaterialen 
vereisen verschillende soorten wandbeslag. Gebruik beslag dat geschikt is voor het 
materiaal van de wand, wordt apart verkocht.

Tv-meubels en basiselementen

Staande tv-meubels  

BESTÅ tv-meubel, 120×40×64 cm. 
Om veiligheidsredenen mag dit tv-meubel niet aan de muur worden 
gehangen. Voor dit tv-meubel heb je 4 poten en 1 steunpoot nodig.  
Maximale belasting: 50 kg per oppervlak.

Wit 402.998.90 69.-

Zwartbruin 402.998.90 69.-

Wit gelazuurd eikeneffect 302.998.95 69.-

Mogelijke combinaties:

BESTÅ tv-meubel, 180×40×38 cm.
Veranker dit meubel met het meegeleverde beslag aan de muur. Kan worden 
gecompleteerd met poten, 4 poten en 2 steunpoten. Maximale belasting 
staande combinatie: 50 kg per oppervlak. De maximale belasting voor een aan 
de muur opgehangen tv-meubel hangt af van het muurmateriaal.

Wit 602.945.04 69.-

Zwartbruin 702.945.08 69.-

Wit gelazuurd eikeneffect 902.945.07 69.-

Mogelijke combinaties:

Staande / wandgemonteerde tv-meubels  

Zo hang je een tv-meubel 
aan de wand
Beugels voor wandmontage zijn 
inbegrepen in het pakket. Om je tv-
meubel aan de muur te hangen, volg je 
gewoon de montage-instructies.
Schroeven en pluggen voor de muur zijn 
niet inbegrepen omdat verschillende 
muurmaterialen verschillende soorten 
bevestigingsmiddelen vereisen. Gebruik 
schroeven en pluggen die geschikt zijn 
voor de muren in jouw huis.
Neem voor advies over geschikte 
schroeven en pluggen contact op met een 
lokale doe-het-zelf winkel.

1

BESTÅ tv-meubel, 180×40×64 cm. 
Om veiligheidsredenen mag dit tv-meubel niet aan de muur worden 
gehangen. Voor dit tv-meubel heb je 4 poten en 2 steunpoten nodig.  
Maximale belasting: 50 kg per oppervlak.

Wit 702.998.79 89.-

Zwartbruin 802.998.74 89.-

Wit gelazuurd eikeneffect 702.998.84 89.-

Mogelijke combinaties:

BESTÅ tv-meubel, 120×40×38 cm. 
Veranker dit meubel met het meegeleverde beslag aan de muur. Kan worden 
gecompleteerd met poten, 4 poten en 1 steunpoot. Maximale belasting 
staande combinatie: 50 kg per oppervlak. De maximale belasting voor een aan 
de muur opgehangen tv-meubel hangt af van het muurmateriaal.

Wit 802.945.03 49.-

Zwartbruin 902.945.12 49.-

Wit gelazuurd eikeneffect 702.945.13 49.-

Mogelijke combinaties:

LET OP! Beugels voor wandmontage 
zijn inbegrepen in het pakket.

2 3 4
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UPPLEVA tv-steunen en afdekstrip

Kabelmanagement

UPPLEVA tv-steunen kunnen zowel vast als 
draaibaar zijn voor verandering van de kijkpositie en 
gemakkelijke toegang tot kabels en aansluitingen. Ze 
hebben een geïntegreerd kabelmanagement, zodat 
je gemakkelijk snoeren kan verzamelen en verbergen 
voor een nettere tv-oplossing.  

De UPPLEVA afdekstrip maakt het gemakkelijk om 
kabels te verzamelen en te verbergen voor je aan de 
wand gemonteerde tv. Kan worden geschilderd of 
behangen zodat het bij de muren past en niet opvalt.
Kan op maat worden gemaakt.

UPPLEVA wandbevestiging voor tv, vast. Voor de meeste flatscreen-tv’s 
tussen 19–32”, en 37–55”. 

19–32” 002.267.92 24.95

37–55” 902.267.97 29.95

UPPLEVA tv-steun, draaibaar. Geschikt voor de meeste flatscreen-tv’s 
van 37-55”. 

37-55” 203.305.99 59.95

UPPLEVA afdekstrip voor snoer. 

Wit, 75 cm 802.248.93 6.-

UPPLEVA wandbevestiging voor tv, kantel/draaibaar. Voor de meeste 
flatscreen-tv’s van 19-32”.

19–32” 402.267.90 34.95

Zo plan je jouw BESTÅ combinatie – Tv-meubels en basiselementenZo plan je jouw BESTÅ combinatie – Tv-meubels en basiselementen

BESTÅ rekent af met rommelige en lelijke kabels. 
Openingen aan de achterkant van het tv-meubel 
houden ze uit het zicht, maar eenvoudig toegankelijk. 

De snoeropening aan de bovenkant maakt het 
gemakkelijk om kabels door te voeren, zelfs als het 
tv-meubel aan de muur is bevestigd.

Soms zit de schoonheid in wat je niet ziet. De discrete snoeropeningen en 
kabelafdekstrips houden afleidende kabels georganiseerd en uit het zicht.
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BESTÅ basiselement, 120×40×38 cm. 2 BESTÅ wandrails zijn nodig als je 
het basiselement aan de wand monteert. Kan worden gecompleteerd met 
poten, 4 poten en 1 steunpoot. Max. belasting van het basiselement is 20 kg 
per plank als het basiselement op de vloer wordt geplaatst. De maximale 
belasting voor een basiselement dat aan de wand wordt gehangen, is 
afhankelijk van het materiaal van de wand.
Wit 602.458.44 30.-

Zwartbruin 702.459.52 30.-

Wit gelazuurd eikeneffect 402.473.73 30.-

Mogelijke combinaties:

BESTÅ basiselement, 60×40×64 cm. 1 BESTÅ wandrail is nodig als je het 
basiselement aan de wand monteert. Kan worden gecompleteerd met 
poten, 4 st. Max. belasting van het basiselement is 20 kg per plank als het 
basiselement op de vloer wordt geplaatst. Max. belasting voor een element 
dat aan de wand wordt gehangen, is afhankelijk van het wandmateriaal. 
Wit 302.458.50 25.-

Zwartbruin 202.459.64 25.-

Wit gelazuurd eikeneffect 102.473.79 25.-

Mogelijke combinaties:

BESTÅ basiselement, 60×40×38 cm. 1 BESTÅ wandrail is nodig als je het 
basiselement aan de wand monteert. Kan worden gecompleteerd met 
poten, 4 st. Max. belasting van het basiselement is 20 kg per plank als het 
basiselement op de vloer wordt geplaatst. Max. belasting voor een element 
dat aan de wand wordt gehangen, is afhankelijk van het wandmateriaal.
Wit 702.458.48 20.-

Zwartbruin 602.459.62 20.-

Wit gelazuurd eikeneffect 502.473.77 20.-

Mogelijke combinaties:

BESTÅ basiselement, 60×20×64 cm. 1 BESTÅ wandrail is nodig als je het 
basiselement aan de wand monteert. Kan worden gecompleteerd met 
poten, 4 st. Max. belasting van het basiselement is 20 kg per plank als het 
basiselement op de vloer wordt geplaatst. Max. belasting voor een element 
dat aan de wand wordt gehangen, is afhankelijk van het wandmateriaal.
Wit 602.459.19 20.-

Zwartbruin 202.459.59 20.-

Wit gelazuurd eikeneffect 802.474.13 20.-

Mogelijke combinaties:

BESTÅ basiselement, 60×20×38 cm. 1 BESTÅ wandrail is nodig als je het 
basiselement aan de wand monteert. Kan worden gecompleteerd met 
poten, 4 st. Max. belasting van het basiselement is 20 kg per plank als het 
basiselement op de vloer wordt geplaatst. Max. belasting voor een element 
dat aan de wand wordt gehangen, is afhankelijk van het wandmateriaal.
Wit 002.459.17 15.-

Zwartbruin 602.459.57 15.-

Wit gelazuurd eikeneffect 802.474.08 15.-

Mogelijke combinaties:

Staande/wandgemonteerde basiselementen  

Staande/wandgemonteerde basiselementen  

Zo plan je jouw BESTÅ combinatie – Tv-meubels en basiselementenZo plan je jouw BESTÅ combinatie – Tv-meubels en basiselementen

BESTÅ basiselement, 120×40×64 cm. 2 BESTÅ wandrails zijn nodig als je 
het basiselement aan de wand monteert. Kan worden gecompleteerd met 
poten, 4 poten en 1 steunpoot. Max. belasting van het basiselement is 20 kg 
per plank als het basiselement op de vloer wordt geplaatst. De maximale 
belasting voor een basiselement dat aan de wand wordt gehangen, is 
afhankelijk van het materiaal van de wand.
Wit 102.458.46 40.-

Zwartbruin 502.459.53 40.-

Wit gelazuurd eikeneffect 902.473.75 40.-

Mogelijke combinaties:

Staande basiselementen  

BESTÅ basiselement, 60×40×192 cm. Om veiligheidsredenen mag dit  
basiselement niet aan de muur worden gehangen. Kan worden gecompleteerd 
met poten, 4 st. Max. belasting van het basiselement is 20 kg per plank.
Wit 002.458.42 60.-

Zwartbruin 902.459.46 60.-

Wit gelazuurd eikeneffect 002.473.70 60.-

Mogelijke combinaties:

BESTÅ basiselement, 60×40×128 cm. Om veiligheidsredenen mag dit  
basiselement niet aan de muur worden gehangen. Kan worden gecompleteerd 
met poten, 4 st. Max. belasting van het basiselement is 20 kg per plank.
Wit 402.458.40 45.-

Zwartbruin 402.459.44 45.-

Wit gelazuurd eikeneffect 602.473.67 45.-

Mogelijke combinaties:

Je hebt een wandrail nodig om BESTÅ 
basiselementen aan een muur te monteren.  
De wandrail werkt als een versterking en maakt 
het zowel eenvoudiger als veiliger om het BESTÅ 
basiselement aan de muur te bevestigen. 

Je kan eenvoudig verschillende basiselementen 
naast elkaar ophangen en ze op precies dezelfde 
hoogte uitlijnen dankzij het meegeleverde 
verbindingsbeslag.
Zorg ervoor dat er minstens 5 cm tussen de 
bovenkant van het basiselement en het plafond 
zit. Dat heb je nodig om het basiselement op de 
wandrail te kunnen monteren.

BESTÅ wandrail, zilverkleur. Voor 60 cm brede basiselementen heb 
je 1 BESTÅ ophangrail nodig. Voor 120 cm brede basiselementen zijn 
2 BESTÅ ophangrails nodig. De ophangrail kan niet worden gebruikt 
in combinatie met BESTÅ tv-meubels. BESTÅ wandrails zijn bij alle 
wandgemonteerde combinaties inbegrepen.

60 cm 302.848.46 5.-

Zo monteer je een basiselement aan de wand

LET OP! De rail kan niet worden gebruikt 
in combinatie met BESTÅ tv-meubels.
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Zo plan je jouw BESTÅ combinatie – Functionele kastinrichting

Laderails

BESTÅ plank, 56×16 cm. Voor BESTÅ basiselementen van 20 cm diep. 
Max. belasting 13 kg. Max. belasting glasplaat 5 kg.

Glas 002.955.30 5.-

Wit 402.955.52 5.-

Zwartbruin 802.955.26 5.-

Wit gelazuurd eikeneffect 202.955.48 5.-

Laat de binnenkant het werk doen. Planken, lades en ladegeleiders 
helpen je om je BESTÅ combinatie perfect aan te passen aan 
wat je nodig hebt om op te kunnen bergen - van de kleinste 
verzamelobjecten of memorabilia tot grotere spellen of speelgoed.

Functionele kastinrichting

Planken

Ladeframes

Planken zijn verkrijgbaar in twee dieptes en 
drie kleuren, zodat je ze kan afstemmen op je 
basiselementen. We hebben ook glasplaten. Je kan de 
hoogte van de planken naar wens aanpassen.

Zachtsluitend. Door de laderails gaat de lade stil 
en zachtjes dicht. Te completeren met knoppen of 
handgrepen.

2 st. 403.487.15 5.-

Druk-en-open. De laderails hebben een 
geïntegreerde druk- en openfunctie, dus je hebt geen 
handgrepen of knoppen nodig en kan de lade met 
een lichte druk openmaken.

2 st. 003.487.17 5.-

Lades zijn er in twee hoogtes en de binnenkant 
is op kleur afgestemd met de buitenkant. Kies 
tussen druk-en-open of zachtsluitende laderails.

2

BESTÅ plank, 56×36 cm. Voor BESTÅ basiselementen van 40 cm diep.  
Max. belasting 20 kg. Max. belasting glasplaat 10 kg.

Glas 602.955.32 5.-

Wit 002.955.54 5.-

Zwartbruin 402.955.28 5.-

Wit gelazuurd eikeneffect 002.955.49 5.-

BESTÅ ladeframe, 60×40 cm, hoogte 25 cm. Te completeren met BESTÅ 
laderails en ladefront (60×38 cm). Max. belasting 10 kg.

Wit 803.515.17 20.-

Zwartbruin 003.512.48 20.-

Wit gelazuurd eikeneffect 603.515.18 20.-

BESTÅ ladeframe, 60×40 cm, hoogte 15 cm. Te completeren met BESTÅ 
laderails en ladefront (60×26 cm). Max. belasting 10 kg.

Wit 703.515.13 15.-

Zwartbruin 403.512.46 15.-

Wit gelazuurd eikeneffect 503.515.14 15.-

Wil je graag knoppen of handgrepen? Dan 
raden we je aan de zachtsluitende laderails te 
kiezen. Deze werken het beste met knoppen 
of handgrepen en zorgen ervoor dat de lades 
langzaam, stil en zacht sluiten.

Wil je geen handgrepen of knoppen? Dan 
raden we je aan laderails te kiezen met een 
druk-en-open functie, die de lades opent met 
slechts een lichte druk.

Goed om te weten
Voor de druk-en-openfunctie is een ruimte 
tussen basiselement en ladefront vereist 
zodat je op de lade kan drukken om deze 
te openen. De kleine opening is nodig om 
deze functie mogelijk te maken en is geen 
productafwijking.

Goed om te weten 
Als je de zachtsluitende functie kiest voor 
je BESTÅ, adviseren wij de fronten te 
completeren met knoppen/handgrepen, 
zodat je de lades/kasten eenvoudiger kan 
openen.

1 3 4
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Ladeframes en laderails, zie pagina 25

Goed om te weten
Als je de zachtsluitende functie kiest voor je BESTÅ, adviseren wij de 
fronten te completeren met knoppen/handgrepen, zodat je de lades/
deuren eenvoudiger kan openen.

Zo plan je jouw BESTÅ combinatie – Deuren en ladefronten

Vind jouw stijl! Er is een breed aanbod van deuren en ladefronten om 
uit te kiezen, of je nu houdt van mat of hoogglans, hout of kleurrijk, 
uitgesproken of discreet. Alles kan worden aangevuld met knoppen of 
handgrepen naar keuze.

Deuren en ladefronten

LAPPVIKEN
Kleur/design: wit.
Materiaal: spaanplaat en papierfolie.

LAPPVIKEN wit heeft een stijlvol, eenvoudig design. 
Het geeft je opberger een licht, modern uiterlijk en 
biedt goede kwaliteit tegen een lage prijs. 

Deur 60×64 cm 502.916.76 10.-

Deur/ladefront 60×38 cm 002.916.74 7.50

Ladefront 60×26 cm 102.916.78 5.-

LAPPVIKEN
Kleur/design: lichtgrijs.
Materiaal: spaanplaat en papierfolie.

LAPPVIKEN lichtgrijs heeft een stijlvol, eenvoudig 
design. Het geeft je opberger een licht, modern 
uiterlijk en biedt goede kwaliteit tegen een lage prijs.

Deur 60×64 cm 403.640.60 10.-

Deur/ladefront 60×38 cm 103.640.66 7.50

Ladefront 60×26 cm 503.640.69 5.-

LAPPVIKEN
Kleur/design: zwartbruin.
Materiaal: spaanplaat en papierfolie.

LAPPVIKEN zwartbruin heeft een stijlvol, eenvoudig 
design, met een oppervlak dat eruitziet als hout. Het 
geeft je opberger een natuurlijk, modern uiterlijk en 
biedt goede kwaliteit tegen een lage prijs.

Deur 60×64 cm 802.916.70 10.-

Deur/ladefront 60×38 cm 402.916.67 7.50

Ladefront 60×26 cm 402.916.72 5.-

LAPPVIKEN
Kleur/design: wit gelazuurd eikeneffect.
Materiaal: spaanplaat en papierfolie.

LAPPVIKEN wit gelazuurd eikeneffect heeft een stijlvol, 
eenvoudig design en een oppervlak dat lijkt op eiken. 
Het geeft je opberger een natuurlijk, modern uiterlijk 
en biedt goede kwaliteit tegen een lage prijs.

Deur 60×64 cm 402.916.91 10.-

Deur/ladefront 60×38 cm 902.916.84 7.50

Ladefront 60×26 cm 302.916.96 5.-

Montage informatie

Deuren en ladefronten

BESTÅ zachtsluitend/druk-open scharnier. 
Je kan zelf kiezen of je de zachtsluitende functie of de druk-en-open- 
functie wilt gebruiken. Met de druk-en-openfunctie heb je geen knoppen 
of handgrepen nodig en kan je de deur openen met een lichte druk. Met 
de zachtsluitende functie gaan de deuren zacht en stil dicht.

2 st. 802.612.58 10.-

Deur/ladefront: kan worden gebruikt als 
deur of als ladefront. Te completeren met 1 
verpakking BESTÅ scharnieren, of met BESTÅ 
ladeframe 60×40×25 cm en BESTÅ laderails, 
worden apart verkocht.

Ladefront: te completeren met BESTÅ 
ladeframe 60×40×15 cm en BESTÅ laderails, 
worden apart verkocht.

Deur: te completeren met 1 verpakking BESTÅ 
scharnieren, wordt apart verkocht. 

3

Completeer met  
SINDVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 32. 

Completeer met 
SINDVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 32. 

Completeer met 
SINDVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 32. 

Completeer met 
SINDVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 32. 
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Zo plan je jouw BESTÅ combinatie – Deuren en ladefrontenZo plan je jouw BESTÅ combinatie – Deuren en ladefronten

Deuren en ladefronten

HANVIKEN
Kleur/design: wit.
Materiaal: hardboard en papierfolie.

HANVIKEN wit met lijst geeft je opberger 
een warme, natuurlijke uitstraling en een 
traditionele touch.

Deur 60×64 cm 602.918.45 20.-

Deur/ladefront 60×38 cm 002.918.48 15.-

Ladefront 60×26 cm 402.918.51 10.-

HANVIKEN
Kleur/design: zwartbruin.
Materiaal: hardboard en papierfolie.

HANVIKEN zwartbruin met lijst heeft een discreet 
houtpatroon. Het geeft je opberger een warme, 
natuurlijke uitstraling en een traditioneel tintje. 

Deur 60×64 cm 502.947.93 20.-

Deur/ladefront 60×38 cm 002.947.95 15.-

Ladefront 60×26 cm 602.947.97 10.-

SELSVIKEN
Kleur/design: hoogglans wit.
Materiaal: spaanplaat en kunststof folie.

SELSVIKEN hoogglans wit heeft een stijlvol, 
eenvoudig design met een hoogglansoppervlak dat 
slijtvast is en eenvoudig is schoon te houden. Geeft 
je opberger een fris en modern uiterlijk.

Deur 60×64 cm 802.916.32 30.-

Deur/ladefront 60×38 cm 202.916.30 25.-

Ladefront 60×26 cm 102.916.35 15.-

SELSVIKEN
Kleur/design: hoogglans beige.
Materiaal: spaanplaat en kunststof folie.

SELSVIKEN hoogglans beige heeft een stijlvol, 
eenvoudig design met een hoogglans oppervlak dat 
slijtvast en eenvoudig schoon te houden is. Het geeft 
je opberger een zachte en moderne uitstraling.

Deur 60×64 cm 602.981.11 30.-

Deur/ladefront 60×38 cm 902.948.66 25.-

Ladefront 60×26 cm 702.948.67 15.-

NOTVIKEN
Kleur/design: grijsgroen.
Materiaal: spaanplaat en kunststof folie.

NOTVIKEN grijsgroen met linnen embossing-
effect geeft het front structuur en een visuele 
diepte. Het geeft je opberger een kleurrijke en 
moderne uitstraling. Completeer met de grijsgroene 
keukenfronten BODARP. 

Deur 60×64 cm 204.415.78 20.-

Deur/ladefront 60×38 cm 004.415.79 15.-

Ladefront 60×26 cm 604.415.81 10.-

NOTVIKEN
Kleur/design: blauw.
Materiaal: spaanplaat en kunststof folie.

NOTVIKEN blauw met linnen embossing-effect 
geeft het front structuur en een visuele diepte. 
Het geeft je opberger een kleurrijke en moderne 
uitstraling. Completeer met de zwartblauwe 
kastdeuren HAMNÅS en HOKKSUND. 

Deur 60×64 cm 904.436.25 20.-

Deur/ladefront 60×38 cm 704.436.26 15.-

Ladefront 60×26 cm 504.436.27 10.-

SELSVIKEN
Kleur/design: hoogglans met patroon bruin.
Materiaal: spaanplaat en kunststof folie.

SELSVIKEN hoogglans met patroon bruin heeft 
een stijlvol, eenvoudig design met een hoogglans 
oppervlak dat slijtvast is en eenvoudig is schoon te 
houden. Geeft je opberger een expressief en modern 
uiterlijk.

Deur 60×64 cm 702.963.43 30.-

Deur/ladefront 60×38 cm 802.963.47 25.-

Ladefront 60×26 cm 002.963.51 15.-

SELSVIKEN
Kleur/design: hoogglans zwart.
Materiaal: spaanplaat en kunststof folie.

SELSVIKEN hoogglans zwart heeft een stijlvol, 
eenvoudig design met een hoogglans oppervlak dat 
slijtvast is en eenvoudig is schoon te houden. Geeft 
je opberger een elegant en modern uiterlijk.

Deur 60×64 cm 002.916.26 30.-

Deur/ladefront 60×38 cm 502.916.24 25.-

Ladefront 60×26 cm 402.916.29 15.-

Completeer met  
SINDVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 32. 

Completeer met  
SINDVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 32. 

Completeer met  
GLASSVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 33. 

Completeer met  
GLASSVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 33. 

Completeer met  
SINDVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 32. 

Completeer met  
SINDVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 32. 

Completeer met  
GLASSVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 33. 

Completeer met  
GLASSVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 33. 
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VASSVIKEN
Kleur/design: wit/hexagon patroon.
Materiaal: hardboard.

VASSVIKEN wit heeft een geribbeld oppervlak dat 
een mooi effect geeft met het zeshoekige patroon. 
Dat geeft je opbergeenheid een ambachtelijke en 
tegelijkertijd moderne look.

Deur 60×64 cm 004.142.55 30.-

Deur/ladefront 60×38 cm 804.142.56 25.-

Ladefront 60×26 cm 604.142.57 15.-

KALLVIKEN
Kleur/design: donkergrijs betonpatroon.
Materiaal: spaanplaat en melamine 
hogedruklaminaat.

KALLVIKEN dnkergrijs heeft een discrete structuur 
met betoneffect. Het geeft je opberger een modern, 
industrieel uiterlijk.

Deur 60×64 cm 103.645.23 40.-

Deur/ladefront 60×38 cm 504.259.87 35.-

Ladefront 60×26 cm 304.259.88 20.-

Deuren en ladefronten Accentdeuren

Accentdeuren zijn een geweldige manier om een 
persoonlijker uiterlijk te krijgen door een contrast, een 
patroon of een vleugje kleur toe te voegen. 

Ze zijn ontworpen als aanvulling op het uiterlijk van 
jouw BESTÅ, wat betekent dat ze alleen in 1 maat 
leverbaar zijn.

RIKSVIKEN 
Kleur/design: licht bronseffect.
Materiaal: spaanplaat en kunststof folie.

De RIKSVIKEN accentdeur in lichte bronskleur met metallic afwerking geeft je 
opberger veel karakter en persoonlijkheid.

Deur 60×64 cm 704.415.66 40.-

STOCKVIKEN 
Kleur/design: Antraciet.
Materiaal: hardboard en gerecycled kunststof folie.

De STOCKVIKEN accentdeur met lamellen geeft je opberger een expressieve 
uitstraling en een handgemaakt gevoel. Hij is gemaakt van folie dat is gemaakt 
van gerecyclede petflessen.

Deur 60×64 cm 104.415.69 40.-

TIMMERVIKEN
Kleur/design: zwart.
Materiaal: spaanplaat en kunststof folie.

TIMMERVIKEN zwart met diep reliëf geeft je 
opbergruimte een natuurlijke, rustieke uitstraling. 
Het design is tijdloos en het houtpatroon is duidelijk 
zichtbaar.

Deur 60×64 cm 304.415.54 20.-

Deur/ladefront 60×38 cm 804.415.56 15.-

Ladefront 60×26 cm 604.415.62 10.-

Completeer met  
SINDVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 32. 

LAXVIKEN 
Kleur/design: wit/3D effect.
Materiaal: spaanplaat en kunststof folie.

LAXVIKEN wit heeft gestructureerd oppervlak dat zorgt voor een effect met 
patronen van schaduwen en licht. Gebruik het als accent met andere deuren om 
je opberger een spannende, moderne touch te geven. 

Deur 60×64 cm 902.916.98 35.-

LAXVIKEN 
Kleur/design: zwart/3D effect.
Materiaal: spaanplaat en kunststof folie.

LAXVIKEN zwart heeft een 3D-oppervlak met golfeffect - dat geeft een 
samenspel tussen schaduwen en licht. Gebruik het als accent met andere 
deuren om je opberger een spannende, moderne touch te geven. 

Deur 60×64 cm 002.992.60 35.-

Completeer met  
SINDVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 32. 

Completeer met  
SINDVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 32. 

Verkrijgbaar vanaf oktober 2019

Zo plan je jouw BESTÅ combinatie – Deuren en ladefrontenZo plan je jouw BESTÅ combinatie – Deuren en ladefronten

Completeer met  
SINDVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 32. 

SELSVIKEN
Kleur/design: hoogglans donker roodbruin.
Materiaal: spaanplaat en kunststof folie.

SELSVIKEN donker roodbruin heeft een stijlvol, 
eenvoudig design met een hoogglans oppervlak dat 
slijtvast en eenvoudig schoon te houden is. Geeft je 
opberger een levendig en modern uiterlijk.

Deur 60×64 cm 904.436.30 30.-

Deur/ladefront 60×38 cm 704.436.31 25.-

Ladefront 60×26 cm 704.443.48 15.-

Completeer met  
GLASSVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 33. 

Completeer met  
GLASSVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 33. 

Completeer met  
GLASSVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 33. 

Completeer met  
GLASSVIK vitrinedeuren,  
zie pagina 33. 

Verkrijgbaar vanaf februari 2020
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SINDVIK
Kleur/design: wit gelazuurd eikeneffect/helder glas.
Materiaal: hardboard, papierfolie en gehard glas.

SINDVIK wit gelazuurd eikeneffect met helder glas past goed bij het BESTÅ 
basiselement met wit gelazuurd eikeneffect. De stijlvolle lijnen en het 
eenvoudige design doen je voorwerpen mooi uitkomen. Past bij traditionele én 
moderne fronten.

Vitrinedeur 60×64 cm 102.963.17 25.-

Vitrinedeur 60×38 cm 502.963.15 20.-

Zo plan je jouw BESTÅ combinatie – Deuren en ladefrontenZo plan je jouw BESTÅ combinatie – Deuren en ladefronten

Vitrinedeuren

GLASSVIK
Kleur/design: wit/frosted glas.
Materiaal: gehard glas en aluminium.

GLASSVIK wit met frosted glas past perfect bij onze hoogglansfronten en 
accentfronten. Het geeft je opberger stijlvolle lijnen en een modern uiterlijk. 
De afstandsbediening kan door het glas heen worden gebruikt, zodat je de 
elektronische apparatuur ook kan bedienen als de deur dicht is. Incl. handgreep.  

Vitrinedeur 60×64 cm 802.916.65 35.-

Vitrinedeur 60×38 cm 702.916.56 30.-

SINDVIK
Kleur/design: lichtgrijs/helder glas.
Materiaal: hardboard, papierfolie en gehard glas.

SINDVIK lichtgrijs met helder glas past perfect bij het lichtgrijze front LAPPVIKEN. 
De stijlvolle lijnen en het eenvoudige design doen je mooiste voorwerpen nog 
mooier uitkomen. Past bij traditionele én moderne fronten.

Vitrinedeur 60×64 cm 103.639.91 25.-

Vitrinedeur 60×38 cm 503.639.89 20.-

SINDVIK
Kleur/design: wit/helder glas.
Materiaal: hardboard, papierfolie en gehard glas.

SINDVIK wit met helder glas past perfect bij het witte basiselement BESTÅ. De 
stijlvolle lijnen en het eenvoudige design doen je mooiste voorwerpen nog 
mooier uitkomen. Past bij traditionele én moderne fronten. 

Vitrinedeur 60×64 cm 902.918.58 25.-

Vitrinedeur 60×38 cm 802.918.54 20.-

SINDVIK
Kleur/design: zwartbruin/helder glas.
Materiaal: hardboard, papierfolie en gehard glas.

SINDVIK zwartbruin met helder glas past perfect bij het zwartbruine basiselement 
BESTÅ. De stijlvolle lijnen en het eenvoudige design doen je mooiste voorwerpen 
nog mooier uitkomen. Past bij traditionele én moderne fronten.

Vitrinedeur 60×64 cm 002.963.13 25.-

Vitrinedeur 60×38 cm 402.963.11 20.-

GLASSVIK
Kleur/design: donker roodbruin/helder glas.
Materiaal: gehard glas en aluminium.

GLASSVIK donker roodbruin met helder glas past perfect bij het donker 
roodbruine hoogglans front SELSVIKEN. De stijlvolle lijnen en het moderne 
design omlijsten je mooiste voorwerpen. Incl. handgreep.

Vitrinedeur 60×64 cm 304.436.28 35.-

Vitrinedeur 60×38 cm 104.436.29 30.-

GLASSVIK
Kleur/design: zwart/rookkleurig glas.
Materiaal: gehard glas en aluminium.

GLASSVIK zwart met gerookt glas past perfect bij onze hoogglans fronten en 
accentdeuren. Het geeft je opberger stijlvolle lijnen en een modern uiterlijk.  
Incl. handgreep.

Vitrinedeur 60×64 cm 902.916.60 35.-

Vitrinedeur 60×38 cm 602.916.52 30.-

GLASSVIK
Kleur/design: wit/helder glas.
Materiaal: gehard glas en aluminium.

GLASSVIK wit met helder glas past perfect bij onze hoogglans fronten en 
accentdeuren. De stijlvolle lijnen en het moderne design omlijsten je mooiste 
voorwerpen. Incl. handgreep.

Vitrinedeur 60×64 cm 502.916.62 35.-

Vitrinedeur 60×38 cm 202.916.54 30.-

GLASSVIK
Kleur/design: zwart/helder glas.
Materiaal: gehard glas en aluminium.

GLASSVIK zwart met helder glas past perfect bij onze hoogglans fronten en 
accentdeuren. De stijlvolle lijnen en het moderne design omlijsten je mooiste 
voorwerpen. Incl. handgreep.

Vitrinedeur 60×64 cm 302.916.58 35.-

Vitrinedeur 60×38 cm 002.916.50 30.-

Goed om te weten
Voorzichtig hanteren! Een beschadigde rand of een kras op het 
oppervlak kan ertoe leiden dat het glas plotseling versplintert en/
of stukgaat. Voorkom stoten tegen de zijkant - daar is het glas het 
gevoeligst.

Montage informatie

BESTÅ zachtsluitend/druk-open scharnier. 
Je kan zelf kiezen of je de zachtsluitende functie of de druk-en-open- 
functie wilt gebruiken. Met de druk-en-openfunctie heb je geen knoppen 
of handgrepen nodig en kan je de deur openen met een lichte druk. Met 
de zachtsluitende functie gaan de deuren zacht en stil dicht.

2 st. 802.612.58 10.-

Deur: te completeren met 1 verpakking BESTÅ 
scharnieren, wordt apart verkocht. 

Deur: te completeren met 1 verpakking BESTÅ 
scharnieren, wordt apart verkocht. 

Verkrijgbaar vanaf februari 2020
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Knoppen en handgrepen zijn als kers op de taart. Ze kunnen de stijl 
van je BESTÅ combinatie versterken of een geheel ander uiterlijk 
of een onverwachte uitdrukking creëren. Speel met verschillende 
alternatieven om te zien wat je het leukst vindt.

Goed om te weten

Als je ervoor kiest om knoppen of handgrepen te gebruiken voor jouw 
BESTÅ combinatie, raden we aan om de fronten van de deuren/lades 
aan te vullen met zacht sluitende scharnieren/ladegeleiders voor extra 
gebruiksgemak.

Personaliseer jouw combinatie

HISHULT handgreep, porselein wit.

140 mm 902.652.46 8.99/2 st.

 
HISHULT knop, porselein wit.

Ø23 mm 202.731.41 3.49/2 st.

Ø30 mm 502.652.48 3.99/2 st.

MÖLLARP handgreep, zwart.

106 mm 702.652.47 4.99/2 st.

MÖLLARP knop, zwart.

Ø14 mm 102.730.90 2.99/2 st.

ENERYDA knop, zwart. ENERYDA knop, messingkleur. ENERYDA knop, verchroomd.

Ø20 mm 303.475.04 3.99/2 st. Ø20 mm 203.475.09 3.99/2 st. Ø20 mm 503.475.03 3.99/2 st.

Ø27 mm 803.475.06 4.99/2 st. Ø27 mm 403.475.08 4.99/2 st. Ø27 mm 003.475.10 4.99/2 st.

Ø35 mm 003.475.05 7.99/2 st. Ø35 mm 603.475.07 7.99/2 st. Ø35 mm 803.475.11 7.99/2 st.

BAGGANÄS knop, zwart.

Ø13 mm 303.384.15 3.99/2 st.
Ø20 mm 103.384.16 3.99/2 st.
Ø21 mm 903.384.17 3.99/2 st.

BAGGANÄS knop, messingkleur.

Ø13 mm 603.384.09 3.99/2 st.
Ø20 mm 803.384.08 3.99/2 st.
Ø21 mm 003.384.12 3.99/2 st.

BAGGANÄS knop, roestvrij staal.

Ø13 mm 303.384.20 3.99/2 st.
Ø20 mm 103.384.21 3.99/2 st.
Ø21 mm 903.384.22 3.99/2 st.

BAGGANÄS handgreep, zwart.

143 mm 803.384.13 5.99/2 st.
335 mm 603.384.14 9.99/2 st.

BAGGANÄS handgreep, messingkleur.

143 mm 003.384.07 5.99/2 st.
335 mm 203.384.11 9.99/2 st.

BAGGANÄS handgreep, roestvrij staal.

143 mm 703.384.18 5.99/2 st.
335 mm 503.384.19 9.99/2 st.

Zo plan je jouw BESTÅ combinatie – Personaliseer met knoppen en handgrepen

ENERYDA handgreep, zwart. ENERYDA handgreep, messingkleur. ENERYDA handgreep, verchroomd.

112 mm 703.475.16 7.99/2 st. 112 mm 203.475.14 7.99/2 st. 112 mm 603.475.12 7.99/2 st.

ENERYDA komgreep, zwart. ENERYDA komgreep, messingkleur. ENERYDA komgreep, verchroomd.

89 mm 503.475.17 9.99/2 st. 89 mm 903.475.15 9.99/2 st. 89 mm 403.475.13 9.99/2 st.

LAPPVIKEN lichtgrijs/BAGGANÄS handgreep, 
zwart, 143 mm. 

HANVIKEN zwartbruin/ENERYDA knop, 
Ø27mm.

SELSVIKEN hoogglans wit/ÖSTERNÄS handgreep, gelooid leer, 65mm. 

Knoppen en handgrepen

1 2 3 4

MOSSARYD druppelhandgreep.

Zwart
49 mm 503.703.53 7.99/2 st.

Roestvrij staalkleur
49 mm 703.703.52 7.99/2 st.
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Zo plan je jouw BESTÅ combinatie – Personaliseer met bovenbladenZo plan je jouw BESTÅ combinatie – Personaliseer met knoppen en handgrepen

KLACKBERG knop, zilverkleur.

Ø35 mm 303.731.64 7.99/2 st.

ÖSTERNÄS handgreep, gelooid leer.

153 mm 403.488.95 12.95/2 st.
65 mm 203.488.96 9.99/2 st.

HEDRA knop, antraciet.

Ø32 mm 500.461.52 2.99/2 st.

ORRNÄS handgreep, roestvrij staalkleur.

170 mm 702.361.51 8.99/2 st.
234 mm 802.254.11 9.99/2 st.
300 mm 402.254.13 12.95/2 st.

ORRNÄS knop, roestvrij staalkleur.

Ø17 mm 302.361.53 2.99/2 st.

GUBBARP handgreep, wit.

116 mm 003.364.32 0.50/2 st.

GUBBARP knop, wit.

Ø21 mm 803.364.33 0.40/2 st.

KALLRÖR handgreep, roestvrij staal. 

213 mm 503.570.02 5.99/2 st.

HACKÅS handgreep, antraciet.

100 mm 303.424.79 5.99/2 st.
300 mm 503.424.78 9.99/2 st.

HACKÅS knop, antraciet.

Ø15 mm 803.397.90 3.99/2 st.

Bovenbladen

BESTÅ toppaneel voor tv. 
De uitsparing maakt het gemakkelijk om kabels door te voeren, zelfs als 
het tv-meubel aan de muur is gemonteerd.

Wit

120×40 cm 402.953.02 20.-

180×40 cm 502.953.06 30.-

Zwart

120×40 cm 802.953.00 20.-

180×40 cm 002.953.04 30.-

BESTÅ bovenblad.

Wit

60×40 cm 802.707.24 15.-

120×40 cm 301.965.38 25.-

180×40 cm 201.965.29 35.-

Zwart

60×40 cm 202.707.22 15.-

120×40 cm 501.965.37 25.-

180×40 cm 901.965.35 35.-

BESTÅ bovenblad.

Betonpatroon/lichtgrijs

120×42 cm 604.436.22 30.-

180×42 cm 204.436.24 40.-

Knoppen en handgrepen

Om de stijl van je BESTÅ combinatie te veranderen, 
hoef je alleen maar het bovenblad te veranderen 
wanneer je maar wil. Bovenbladen geven het niet 
alleen een andere look, maar beschermen ook de 
bovenkant van je tv-meubel of opbergcombinatie.

BILLSBRO handgreep, wit.

40 mm 203.343.14 2.99/2 st.
120 mm 503.343.03 4.99/2 st.
320 mm 603.343.12 7.99/2 st.

BILLSBRO handgreep, roestvrij staalkleur.

40 mm 603.235.92 2.99/2 st.
120 mm 703.236.00 4.99/2 st.
320 mm 503.235.97 7.99/2 st.

EDVALLA druppelhandgreep.

Zwart
18 mm 003.478.88 5.99/2 st.

Messingkleur
18 mm 403.478.86 5.99/2 st.

BJÄRRED handgreep, roestvrij staal/zwart leer.

175 mm 703.488.94 17.95/2 st.

Een bovenpaneel met betonpatroon beschermt de bovenkant 
van je opbergcombinatie en geeft het een nieuwe look.

Een bovenpaneel van gehard glas is zowel slijtvast als duurzaam.

Goed om te weten
Een beschadigde rand of een kras kan ertoe leiden dat het 
glas plotseling versplintert of stuk gaat. Voorkom stoten tegen 
de zijkant - daar is het glas het gevoeligst.
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SULARP poot, hoogte 10 cm, 1 st. Voor 60 cm brede basiselementen 
heb je 2 poten nodig. Voor 120 cm brede basiselementen en tv-
meubels heb je 2 poten en 1 BESTÅ steunpoot nodig. Voor 180 cm brede 
basiselementen heb je 2 poten en 2 BESTÅ steunpoten nodig. 

Verchroomd 403.907.66 15.-

STUBBARP poot, hoogte 10 cm, verstelbaar, 2 st. Voor 60 cm brede 
basiselementen heb je 4 poten nodig. Voor 120 cm brede basiselementen 
en tv-meubels heb je 4 poten en 1 BESTÅ steunpoot nodig. Voor 180 cm 
brede basiselementen heb je 4 poten en 2 BESTÅ steunpoten nodig. Met 
het meegeleverde verbindingsbeslag kunnen twee basiselementen aan 
elkaar worden bevestigd met maar 1 poot ertussen, zodat het geheel er 
strakker uitziet.

Wit 102.935.64 5.-

Zwartbruin 602.935.66 5.-

Wit gelazuurd eikeneffect 202.935.68 5.-

STALLARP poot, hoogte 10 cm, 2 st. Voor 60 cm brede basiselementen 
heb je 4 poten nodig. Voor 120 cm brede basiselementen en tv-
meubels heb je 4 poten en 1 BESTÅ steunpoot nodig. Voor 180 cm brede 
basiselementen heb je 4 poten en 2 BESTÅ steunpoten nodig.

Verchroomd 203.905.74 10.-

NANNARP poot, hoogte 10 cm. 2 st. Voor 60 cm brede basiselementen 
heb je 4 poten nodig. Voor 120 cm brede basiselementen en tv-meubels 
heb je 4 BESTÅ poten en 1 BESTÅ steunpoot nodig. Voor 180 cm brede 
basiselementen heb je 4 BESTÅ poten en 2 BESTÅ steunpoten nodig.

Aluminium 502.935.95 15.-

Wit 202.935.92 15.-

Zwart 102.935.97 15.-

Poten 

Zo plan je jouw BESTÅ combinatie – Personaliseer met poten Zo plan je jouw BESTÅ combinatie – Personaliseer met poten

Kleine details kunnen je opberger naar een hoger niveau brengen. BESTÅ poten 
tillen je combinatie op van de vloer, waardoor het een lichte, luchtige look krijgt 
en het gemakkelijker wordt om de vloer eronder schoon te maken.

BESTÅ steunpoot, hoogte 10-11 cm, verstelbaar, 1 st. De steunpoot geeft 
de BESTÅ combinatie stabiliteit zonder dat dat van voren zichtbaar is. De 
steunpoot is opgenomen in alle BESTÅ combinaties, indien nodig.

Grijs 502.936.04 10.-

Goed om te weten 
Voor 120 cm brede basiselementen en tv-meubels heb je 4 poten en 
1 BESTÅ steunpoot nodig. Voor 180 cm brede basiselementen heb je 
4 poten en 2 BESTÅ steunpoten nodig.

Met poten naar keuze kan je je BESTÅ 
combinatie aanvullen, zodat deze 
overeenkomt met jouw smaak en stijl 
van andere meubels in de kamer.
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Verlichting

Gewone of slimme IKEA verlichting? 
Goede verlichting maakt het leven gemakkelijker en 
helpt je de juiste sfeer te krijgen. De opties hier zijn 
gemaakt voor BESTÅ. Ze verlichten je favoriete foto’s 
en collecties en laten je genieten van het gezellige 
gereflecteerde licht. En natuurlijk maakt verlichting het 
vinden van dingen gemakkelijker, op een plank of zelfs 
in kasten. De TRÅDFRI led-driver maakt van VAXMYRA, 

NORRFLY, LINDSHULT en URSHULT slimme verlichting 
en biedt ze de mogelijkheid om draadloos gedimd te 
worden met de TRÅDFRI afstandsbediening en om 
verbinding te maken met de TRÅDFRI verbindingshub. 
Met de hub kan je de verlichting regelen via de IKEA 
Home smart app via je telefoon of je virtuele assistent 
zoals Apple HomeKit, Amazon Alexa of Google Home.

Er zijn twee mogelijkheden, afhankelijk van je behoeften.  
Je kan kiezen voor VAXMYRA spots of NORRFLY led-strip 55 cm.

Je kan kiezen tussen URSHULT en LINDSHULT kastverlichting, die zorgen voor 
een mooi sfeerlicht en het gemakkelijker maken om je spullen te vinden.

Binnenin de kast

Bovenop de kast

VAXMYRA led-spot, 2 st, Ø6.8 cm. Verlicht de binnenkant van je kast en 
geeft gezellige sfeerverlichting onder een plank. Door de meegeleverde 
dubbelzijdige tape en de afdekplaat kan je de spot onder een glasplaat 
bevestigen of integreer de spot in een houten plank. Te completeren met led-
driver en aansluitsnoer, worden apart verkocht. Voor meer informatie over 
de  drivers, zie volgende pagina. Dimbaar met TRÅDFRI afstandsbediening en 
TRÅDFRI verbindingshub, worden apart verkocht. IKEA Model L1734 VAXMYRA. 
*Deze lichtarmatuur heeft ingebouwde lichtdiodes met energieklasse A++ tot 
A. De lampen in de lichtarmatuur kunnen niet worden vervangen.

Aluminiumkleur* 304.218.86 12.95

Zwart* 004.218.78 12.95

Wit* 104.218.68 12.95

URSHULT led-kastverlichting. Geeft een gericht licht waarmee je heel goed 
kleinere oppervlakken kan verlichten. Led-driver wordt apart verkocht. Voor 
meer informatie over de  drivers, zie volgende pagina. Dimbaar met TRÅDFRI 
afstandsbediening en TRÅDFRI verbindingshub, worden apart verkocht. IKEA 
Model L1305 URSHULT. *Deze lichtarmatuur heeft ingebouwde lichtdiodes 
met energieklasse A++ tot A. De lampen in de lichtarmatuur kunnen niet 
worden vervangen.

Vernikkeld* 302.604.02 19.95

Wit* 502.603.97 19.95

NORRFLY led-strip. Aluminiumkleur. De verlichting gaat automatisch aan en 
uit als je de deur open- of dichtdoet, zodat er geen energie wordt verspild. 
Led-driver wordt apart verkocht. Voor meer informatie over de  drivers, zie 
volgende pagina. Dimbaar met TRÅDFRI afstandsbediening en TRÅDFRI 
verbindingshub, worden apart verkocht. IKEA Model L1613 NORRFLY. *Deze 
lichtarmatuur heeft ingebouwde lichtdiodes met energieklasse A++ tot A.  
De lampen in de lichtarmatuur kunnen niet worden vervangen.

55 cm* 403.322.53 27.95

LINDSHULT led-kastverlichting. Geeft een gericht licht waarmee je heel goed 
kleinere oppervlakken kan verlichten. Led-driver wordt apart verkocht. Voor 
meer informatie over de  drivers, zie volgende pagina. Dimbaar met TRÅDFRI 
afstandsbediening en TRÅDFRI verbindingshub, worden apart verkocht. IKEA 
Model L1304 LINDSHULT. *Deze lichtarmatuur heeft ingebouwde lichtdiodes 
met energieklasse A++ tot A. De lampen in de lichtarmatuur kunnen niet 
worden vervangen.

Vernikkeld* 102.604.36 24.95

Verlichting
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Verlichting

Kies je led-driver

Voor een draadloos verbonden slimme oplossing kan je toevoegen

SYMFONISK tafellamp met wifi-speaker. Speaker en lamp 
in één zodat de techniek in je woning versmelt. Helpt je 
ook ruimte te besparen, bijvoorbeeld op je nachtkastje of 
bijtafel, en geeft een rijk geluid dat de hele kamer vult.

Wit 304.351.57 179.-
Zwart 103.575.89 179.-

SYMFONISK wifi boekenplankspeaker. Je kan de speaker 
horizontaal of verticaal neerzetten, of aan de wand 
monteren als een praktische plank. Helpt je tevens de 
ruimte op de beste manier te gebruiken en geeft een rijk 
geluid dat de hele kamer vult.

Wit 304.352.04 99.95
Zwart 503.575.54 99.95

Geluid

SYMFONISK wifi-speakers
Geluid is een stemmingsbooster en brengt mensen 
samen, net als licht. En zowel geluid als licht zijn 
heel goed in het creëren van de juiste sfeer. Deze 
luidsprekers vormen een samenwerking tussen IKEA en 
Sonos, dus ze kunnen eenvoudig worden geïntegreerd 
met andere producten van Sonos. Als je stereogeluid 

wilt, kan je twee identieke speakers kopen. Je kan ook 
twee identieke speakers als achterspeakers gebruiken 
voor een Sonos Home Cinema set.

ANSLUTA led-driver met snoer, 19W, wit.

19W 804.058.41 10.-

TRÅDFRI led-driver voor draadloze besturing, 
10W of 30W, grijs. Deze drivers maken je verlichting 
slim en bieden de mogelijkheid om ze draadloos te 
kunnen dimmen. Je kan max. 10 TRÅDFRI led-drivers 
aansluiten in 1 installatie.

10W 503.561.87 15.-
30W 603.426.56 25.-

FÖRNIMMA aansluitsnoer.

3.5 m 503.946.98 5.-

TRÅDFRI verbindingshub. Met de TRÅDFRI 
verbindingshub en app kan je elke lichtbron 
individueel sturen, verschillende soorten lichtstanden 
instellen - en ze met de afstandsbediening of de app 
sturen.

403.378.06 32.95

TRÅDFRI afstandsbediening. Met de TRÅDFRI 
afstandsbediening kan je de verlichting dimmen 
zonder vaste installatie. Incl. batterij met een 
levensduur van ca. 2 jaar. 

304.431.24 15.-

De beste oplossing is de STÖTTA led-strip (32 of 52 cm). 
Het zal de dingen binnenin mooi verlichten en het werkt 
op batterijen.

Voor lades

STÖTTA led-strip, op batterijen, wit. De verlichting gaat 
automatisch aan/uit als je de lade open-/dichtdoet zodat 
er geen energie verloren gaat. Batterijen worden apart 
verkocht, je hebt er 4 van type AA nodig

32 cm 103.600.87 12.95
52 cm 503.600.90 14.95

LADDA oplaadbare batterij HR6 AA 1.2V, 4 st. 
Batterijcapaciteit: 2450 mAh. De batterijen kunnen  
ca. 500 keer worden opgeladen.

703.038.76 5.99

SYMFONISK afstandsbediening voor geluid. Met deze 
afstandsbediening voor geluid stuur je de SYMFONISK 
speaker en andere Sonos-speakers vanuit de hele woning.
Je hebt de TRÅDFRI verbindingshub en de IKEA Homesmart 
app nodig om de afstandsbediening voor geluid te laten 
werken, apart verkrijgbaar.

Wit 603.704.80 15.-
Zwart 404.337.80 15.-
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Dozen en verdelers

Dozen en verdelers

Van binnen organiseren en stijl toevoegen
Het organiseren van de binnenkant van jouw opberger 
met dozen en verdelers houdt dingen opgeruimd 
en maakt het gemakkelijk om te vinden wat je hebt 
opgeborgen. BESTÅ dozen zijn ideaal voor alles 
van afstandsbedieningen en dvd’s tot speelgoed of 
hobbyspullen. Dankzij hun uitgesneden handvatten 
kunnen ze heel gemakkelijk worden opgetild. KUGGIS 
en TJENA dozen worden geleverd met deksels en 

helpen je alles op te bergen, van pennen, papier, 
bureauaccessoires en spelapparatuur tot USB-sticks 
en -kabels. KUGGIS heeft een inzetstuk dat je in 
de grootste KUGGIS doos kan plaatsen of los kan 
gebruiken. De maten van KUGGIS zijn ontworpen om 
op elkaar te stapelen, zodat je eenvoudig verschillende 
maten voor verschillende behoeften kan combineren. 
En dat geldt ook voor TJENA dozen!

KUGGIS bak met deksel, wit. 

26×35×8 cm 502.823.04 5.99

26×35×15 cm 602.802.05 7.99

37×54×21 cm 102.802.03 14.95

TJENA doos met deksel, 18×25×15 cm.

Wit 103.954.21 1.99

Geel 904.341.31 1.99

KNIPSA mand, 32×33×32 cm. 

Zeegras 201.105.40 14.95

BESTÅ doos, 32×51×21 cm.

Grijs 803.075.53 14.95

FJÄLLA doos met deksel, 
25×36×20 cm.

Wit 603.956.83 5.99

BESTÅ ladeverdeler, 32�51�6 cm. 

Grijs 403.075.50 7.99

STUK doos met vakken, 20×51×10 cm.

Wit/grijs 403.095.49 3.99

RAGGISAR lade-inzet, donkergrijs. 

20×30�6 cm 303.480.18 4.99

40×30�6 cm 103.480.19 7.99

BESTÅ doos, 25×31×15 cm. 

Grijs 003.075.52 9.99

Geel 503.098.41 9.99

BESTÅ doos, 25×31×15 cm. 

Grijs 003.075.52 9.99

Geel 503.098.41 9.99

TJENA lectuurbak, 2 st. 

Wit 103.954.16 2.99

Zwart 003.954.74 2.99

Roze/gestippeld 104.340.50 2.99

BULLIG doos, 32×35×33 cm. 

Zwart         104.096.25 14.95

GNABBAS mand, 32×35×32 cm.

604.002.98 9.99

TJENA doos met deksel, 
25×35×20 cm.

Wit 603.954.28 2.99

Zwart 303.954.77 2.99

Geel 304.341.34 2.99

KUGGIS inzet met 8 vakken, 
36×53×6 cm. 

Wit 002.802.08 6.99

TJENA doos met deksel, 
25×35×10 cm. 

Wit 903.954.22 2.49

Oplossingen voor planken

Oplossingen voor lades

KUGGIS bak met deksel, 18×26×8 cm.

Wit 202.802.07 2.99

BESTÅ doos, 32×51×21 cm.

Grijs 803.075.53 14.95

BESTÅ lademat, 32×51 cm. 

Grijs 203.075.51 3.99

KOMPLEMENT doos, 25×27×12 cm, 
2 st.

Lichtgrijs 404.057.77 10.-

STUK doos met vakken, 20×51×18 cm.

Wit/grijs 203.095.88 4.99
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Thuisbezorgd

We verzamelen alles van je lijstje en bezorgen het bij 
je thuis. We stoppen niet bij de voordeur - we brengen 
het naar welke kamer je maar wilt. We bezorgen je 
aankopen op een met jou afgesproken datum en 
tijdsblok.

39.-

Montageservice 

IKEA artikelen zijn zo ontworpen dat je ze zelf kan 
monteren. Zo bespaar je het meeste geld. Maar als je 
wilt, kunnen wij je aankopen ook in elkaar zetten.

49.- + 20% van de goederenwaarde

Lees meer op  
IKEA.nl/services
of scan de QR code

Bekijk de digitale versie op 
IKEA.nl

Krijg interactieve toegang tot onze 
producten, zodat je kan zoeken, 
vergelijken, plannen, favorieten 
opslaan en aankopen doen in je 
eigen tempo, alles op één plek.

Wil je deze koophulp op jouw telefoon, 
tablet of computer?

Je kan het allemaal zelf doen 
maar dat hoeft niet

Informatie Services

Soms is een beetje hulp alles wat je nodig hebt 
om een droom werkelijkheid te laten worden. 
Daarom bieden wij een groot aantal diensten om 
je te helpen. Misschien heb je gewoon wat hulp 
nodig, of misschien iemand om het hele werk 
voor je te doen. Hoe dan ook, we zijn er om je te 
helpen en stellen graag een servicepakket samen 
dat precies bij je past. Natuurlijk, hoe meer je 
zelf doet, hoe lager de prijs zal zijn. En hoe meer 
je ons vraagt om voor je te doen, hoe meer je 
achterover kan leunen en ontspannen.

Hier zijn een aantal van de services in jouw IKEA winkel, als je wat hulp kan gebruiken.

Door de BESTÅ opbergplanner te gebruiken, kan je 
een van de vooraf ontworpen BESTÅ combinaties 
aanpassen of er een geheel naar eigen wens maken!

Met de planner kan je spelen met basiselementen, 
deuren, planken, knoppen, kleuren enz. Om de 
perfecte opberg- en mediaoplossing te creëren die 
past bij jouw specifieke behoeften en smaak.

Wanneer je klaar bent met je BESTÅ combinatie, 
helpt de planner je met het berekenen van de 
prijs en kan je een lijst met producten afdrukken 
of opslaan. Deze kan je naar een IKEA winkel 
meenemen of gebruiken om de producten online te  
bestellen.

Op de BESTÅ afdeling van elke IKEA winkel vind 
je computers waar je de BESTÅ opbergplanner 
kan gebruiken. Of ga online naar de afdeling 
woonkamers op IKEA.nl/BESTA naar de BESTÅ 
opbergplanner.

Stel jouw eigen BESTÅ samen 
met onze opbergplanner



BESTÅ tv-meubel combinatie. 240×42×230 cm.  
Wit gelazuurd eikeneffect/NOTVIKEN grijsgroen/ 
LAPPVIKEN wit gelazuurd eikeneffect/STUBBARP poten.  
Druk-en-open: 593.029.63 Zachtsluitend: 193.029.60
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