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Organisera ditt liv med stil och ta hand om de saker du älskar. 
Ditt val av snygga BESTÅ-fronter täcker den välplanerade 
insidan, där alla saker har sin plats i lådor och avdelare.
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Du kan skapa ett iögon-
fallande fiskbensmönster 
genom att ändra dörrarnas 
riktning.

BESTÅ
Förvaring med dörrar. 
180×42×64 cm, vit/Hedeviken
ekfaner. 494.178.65

2.775:-



BESTÅ
Förvaring med dörrar/lådor. 
120x42x213 cm, svartbrun/
Lappviken/Sindvik klarglas/
Stubbarp ben. 193.992.07

4.200:-

Vitrindörrar i 
kombination med 
integrerad belysning 
ger dina favoritsaker 
den uppmärksamhet 
de förtjänar.
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Säg hej till 
BESTÅ förvaringssystem
BESTÅ-serien erbjuder förvaring av hög kvalitet med 
möjlighet att designa och anpassa en lösning efter 
din egen smak och behov. BESTÅ-förvarinssystem är 
flexibelt och enkelt att använda, och är ett bra hem för 
din TV, är utmärkt för förvaring av föremål som lek-
saker och fotoalbum, kan fungera som sidebord i din 
matplats eller som ett skåp för att visa upp dina finaste 
föremål.

Din BESTÅ-lösning kan börja med en stomme tillräckligt 
med förvaring för ett litet utrymme men kan lätt växa 
och anpassa sig när dina behov förändras - oavsett om 
du flyttar till ett nytt hem eller om din familj blir större.

Välj mellan en av våra färdiga kombinationer, eller 
börja ifrån grunden och designa din egen unika kom-
bination. Du kan skapa din egen personliga stil genom 
att välja bland ett stort antal dörrar i olika färger och 
stilar. Och anpassa det med olika knoppar, handtag, 
ben och toppaneler.

Små detaljer kan göra stor skillnad. Du kan skapa olika uttryck 
beroende på vilket ben du väljer. Ett kantigt ben ger ett 
modernt utseende, medan ett med en mjuk kontur gör de 
mer traditionellt.

Integrerad belysning gör det lättare att hitta och lyser upp 
dina favoritsaker samt ger en mysig stämning i ditt rum.   
Tips: Med glashyllplan lyser ljuset genom hyllplanen.
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Färdiga kombinationer

TV-bänkar
Det är inte bara tv:n som är smart! Med BESTÅ tv-bänk kombinerar du 
snygg design med smarta funktioner. Du får gott om förvaringsutrymme 
och ordning och reda på kablarna.

BESTÅ tv-bänk.
B120×D40×H48 cm.
Vit/Stubbarp ben.

690.612.27 870:-

BESTÅ tv-bänk med dörr och lådor.
B180×D42×H39 cm.
Vit/Lappviken.
Tryck-och-öppna lådor 593.990.74 1.825:-
Mjukstängande lådor 493.284.02 1.745:-

BESTÅ tv-bänk med låda och vitrindörrar.
B180×D42×H74 cm.
Vit/Hanviken/Sindvik klarglas/Stubbarp ben.
Tryck-och-öppna låda 294.005.16 3.190:-
Mjukstängande låda 291.940.93 3.150:-

BESTÅ tv-bänk med dörrar.
B120×D42×H48 cm.
Vit/Lappviken/Stubbarp ben.

294.194.36 1.370:-

BESTÅ tv-bänk med låda och vitrindörrar.
B180×D42×H48 cm.
Vit/Lappviken/Sindvik klarglas/Stubbarp ben.
Tryck-och-öppna låda 293.989.38 2.390:-
Mjukstängande låda 993.291.97 2.350:-

BESTÅ tv-bänk med dörrar och lådor.
B240×D42×H74 cm.
Vit/Lappviken/Stubbarp ben.
Tryck-och-öppna 094.013.57 3.250:-
Mjukstängande lådor 392.975.14 3.170:-

BESTÅ tv-bänk med dörrar.
B180×D42×H38 cm.
Vit/Lappviken vit.

893.306.91 1.675:-

BESTÅ tv-bänk med lådor.
B120×D42×H48 cm.
Vit/Lappviken/Stubbarp ben.
Tryck-och-öppna lådor 093.991.80 1.520:-
Mjukstängande lådor 791.882.97 1.440:-

BESTÅ tv-bänk med dörrar.
B120×D42×H74 cm.
Vit/Lappviken/Stubbarp ben.

390.683.34 1.720:-

Med BESTÅ tv-bänk, döljer du alla fula kabeltrassel. 
Kabeluttaget på baksidan gör det smidigt att komma åt kab-
larna utan att det syns. Dem förblir dolda men är lätta att 
komma åt oavsett om din BESTÅ-lösning står på ben eller är 
väggmonterad.



En elegant kombination: beige 
marmormönstrade dörrar och 
mässingsben skapar ett elegant 
och modernt utseende på din 
tv-bänk.  

Inget mer kabeltrassel! Uttag 
på baksidan av tv-bänken gör 
det enkelt att komma åt dem 
utan att de syns.

BESTÅ
Tv-bänk med dörrar. 
120×42×48 cm, vit/Bergsviken 
beige/Ösarp mässingsfär-
gade ben. 494.194.64

2.170:-
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Färdiga kombinationer

En BESTÅ-kombination ger ett hem för din TV och förvaring för alla 
dina fjärrkontroller, spel och andra prylar. Dölj röran och visa dina 
favoritobjekt i en smart kombination.

BESTÅ tv-förvaring med vitrindörrar.
B240×D42×H129 cm.
Vit/Lappviken/Sindvik klarglas.
Tryck-och-öppna 094.062.65 3.025:-
Mjukstängade lådor 293.294.12 2.945:-

BESTÅ tv-förvaring med dörrar.
B240×D42×H230 cm.
Vit/Lappviken/Stubbarp ben.
Tryck-och-öppna 994.119.55 5.350:-
Mjukstängade lådor 494.119.72 5.190:-

BESTÅ tv-förvaring med vitrindörrar.
B180×D42×H192 cm.
Vit/Lappviken/Sindvik klarglas.
Tryck-och-öppna 994.071.90 4.475:-
Mjukstängade lådor 794.071.91 4.435:-

BESTÅ/EKET skåpskombination för tv.
B210×D42×H220 cm.
Vit/Lappviken/Stubbarp ben.
Tryck-och-öppna 594.377.59 3.705:-
Mjukstängade lådor 792.211.88 3.665:-

BESTÅ tv-förvaring med vitrindörrar.
B300×D42×H193 cm.
Vit/Lappviken/Sindvik klarglas.
Tryck-och-öppna 694.063.85 5.350:-
Mjukstängade lådor 093.307.94 5.230:-

BESTÅ tv-förvaring med vitrindörrar.
B240×D42×H231 cm.
Vit/Lappviken/Sindvik klarglas
Tryck-och-öppna 494.121.65 6.500:-
Mjukstängade lådor 694.121.69 6.340:-

BESTÅ tv-förvaring med vitrindörrar.
B300×D42×H231 cm.
Vit/Lappviken/Sindvik klarglas.
Tryck-och-öppna 594.110.09 8.300:-
Mjukstängade lådor 794.110.13 8.180:-

BESTÅ/EKET skåpskombination för tv.
B300×D42×H210 cm.
Vit/Lappviken/vitlaserad ekeffekt.
Tryck-och-öppna 794.377.63 3.560:-
Mjukstängade lådor 392.868.55 3.440:-

BESTÅ tv-förvaring med vitrindörrar.
B300×D42×H211 cm.
Vit/Lappviken/Sindvik klarglas.
Tryck-och-öppna 194.067.26 5.525:-
Mjukstängade lådor 994.068.31 5.405:-

BESTÅ/EKET skåpskombination för tv.
B180×D42×H170 cm.
Vit/Lappviken/ljusgrå/mörkgrå.
Tryck-och-öppna 794.377.44 2.905:-
Mjukstängade lådor 092.044.08 2.825:-

BESTÅ tv-förvaring med vitrindörrar.
B240×D42×H190 cm.
Vit/Lappviken/Sindvik klarglas.
Tryck-och-öppna 794.113.05 4.000:-
Mjukstängade lådor 294.113.22 3.920:-

Mediaförvaring



Visa och förvara de saker du använder 
ofta här. Integrerad belysning gör att 
du lättare kan hitta saker utan att du 
behöver tända takbelysningen.

BESTÅ
Tv-förvaringskombination/vit-
rindörrar. 180×42×192 cm,
Vit/Hanviken/Sindvik klarglas.
494.103.69

4.775:-
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Förvara dina favoritprylar i en BESTÅ-kombination. Du kan välja mel-
lan höga eller låga kombinationer. Visa dina finaste föremål bakom 
vitrindörrar och andra föremål i lådor eller bakom täckta dörrar.

BESTÅ förvaring med dörrar.
B180×D42×H74 cm.
Vit/Sindvik klarglas/Stubbarp ben.

891.399.23 2.850:-

BESTÅ förvaring med vitrindörrar.
B120×D42×H193 cm.
Vit/Lappviken/Sindvik klarglas.

290.594.48 3.850:-

BESTÅ förvaring med dörrar och lådor.
B180×D42×H74 cm.
Vit/Lappviken/Sindvik klarglas/Stubbarp ben.
Tryck-och-öppna lådor 294.126.75 2.825:-
Mjukstängande lådor 493.026.85 2.745:-

BESTÅ förvaring med vitrindörrar och lådor.
B120×D42×H213 cm.
Vit/Lappviken/Sindvik klarglas/Stubbarp ben.
Tryck-och-öppna lådor 493.992.15 4.200:-
Mjukstängande lådor 094.125.01 4.120:-

BESTÅ förvaring med dörrar.
B180×D42×H112 cm.
Vit/Lappviken/Sindvik klarglas/Stubbarp ben.

092.080.29 4.375:-

BESTÅ förvaring med vitrindörrar och lådor.
B60×D42×H193 cm.
Vit/Lappviken/Sindviken klarglas.
Tryck-och-öppna lådor 494.125.37 2.425:-
Mjukstängande lådor 993.008.58 2.345:-

Färdiga kombinationer

Hyllplanen kan justeras för att passa de saker du behöver 
förvara. Du kan också köpa till extra hyllplan om det behövs.

Förvaringskombinationer



Snygga saker visas upp, resten 
göms. En kombination av täckta 
dörrar och vitrindörrar fungerar 
utmärkt! 

BESTÅ
Förvaring med vitrindörrar. 
120×42×202 cm, vit Sutterviken/
Sindvik klarglas/Kabbarp ben. 
393.849.50

4.600:-
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Sidebord

BESTÅ förvaring med dörrar.
B180×D42×H74 cm.
Vit/Lappviken/Stubbarp ben.

892.098.26 1.670:-

BESTÅ förvaring med dörr och lådor.
B120×D42×H74 cm.
Vit/Lappviken/Stubbarp ben.
Tryck-och-öppna 594.125.94 2.070:-
Mjukstängande 991.953.05 1.990:-

BESTÅ förvaring med vitrindörrar.
B180×D42×H112 cm.
Vit/Lappviken/Sindvik klarglas/Stubbarp ben.

092.080.29 4.375:-

BESTÅ förvaring med dörrar.
B180×D42×H74 cm.
Vit/Lappviken/Stubbarp ben.

291.397.18 2.400:-

BESTÅ förvaring med lådor.
B180×D42×H74 cm.
Vit/Lappviken/Stubbarp ben.
Tryck-och-öppna 994.126.86 2.525:-
Mjukstängande 791.956.36 2.445:-

BESTÅ vägghängd förvaring.
B180×D42×H64 cm.
Vit/Lappviken.

894.259.10 2.175:-

BESTÅ förvaring vitrindörrar och lådor. 
B180×D42×H74 cm.
Vit/Lappviken/Sindvik klarglas/Stubbarp ben.
Tryck-och-öppna 294.126.75 2.825:-
Mjukstängande 493.026.85 2.745:-

Färdiga kombinationer

Lådor och avdelare hjälper dig att skapa ordning och reda i 
dina lådor samtidigt som det gör det enklare att hitta dina 
saker.

Ett sidebord ger dig gott om utrymme att förvara saker i och sam-
tidigt en yta att placera vackra föremål på - eller för att avlasta
disken på medan du äter.



Behöver du ett extra glas? Enkelt 
att nå. Ett sidebord i matsalen 
innebär mindre spring fram och 
tillbaka till köket!

För att skapa ett enhetligt ut-
seende, kombinera heltäckande 
dörrar med vitrindörrar i samma 
färg.

BESTÅ
Förvaring med vitrindörrar och lådor, 
180×42×74 cm, svartbrun Lappviken/
ljus gråbeige klarglas/Stubbarp ben. 
294.219.48

2.725:-
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Förvaringskombinationer

BESTÅ förvaring med dörrar.
B120×D42×H74 cm.
Vit/Lappviken/Stubbarp ben.

892.098.26 1.670:-

BESTÅ förvaring med dörrar.
B60×D22×H128 cm.
Vit/LAPPVIKEN.

594.219.61 1.300:-

BESTÅ förvaring.
B60×D40×H202 cm.
Vit/Stubbarp ben.

392.849.98 975:-

BESTÅ förvaring med dörrar.
B180×D42×H74 cm.
Vit/LAPPVIKEN/Stubbarp ben.

291.397.18 2.400:-

BESTÅ förvaring med dörrar.
B120×D42×H192 cm.
Vit/LAPPVIKEN.

790.575.26 3.550:-

BESTÅ vägghängd förvaring.
B180×D42×H64 cm.
Vit/Lappviken/Stubbarp ben.

894.259.10 2.175:-

BESTÅ förvaring med dörrar.
B120×D42×H202 cm.
Vit/Lappviken/Stubbarp ben.
 293.017.62 2.800:-

Färdiga kombinationer

Skåpsbelysning gör det lättare att hitta det du söker. 
Det skapar också en mysig stämning i rummet.

En BESTÅ förvaring har allt du behöver för att hålla ordning och reda 
hemma. Dina kontorstillbehör förvaras enkelt så du snabbt kan plocka fram 
dem till din hemma arbetsplats. Välj en färdig kombination eller designa 
din egen lösning, anpassad för just dig och dina behov.



Håll öppna hyllor 
städade med hjälp av 
lådor och avdelare.

BESTÅ
Förvaring med dörrar. 
120×42×202 cm, vit/Hjortviken 
blek grågrön/Stubbarp ben. 
894.217.09

3.100:-
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Planera med stommar

Stommar
Du kan välja en golvstående stomme med täckta dörrar eller vitrindörrar. 
Låt stommen stå på golvet med de medföljande fötterna eller lägg till ben 
för att lyfta upp den och få ett luftigare utseende. Du kan också välja en 
väggmonterade stomme där det ingår väggskenor.

BESTÅ stomme med dörr. 
B60×D22×H38 cm.
Vit/Lappviken.
Golvstående 590.467.08 400:-
Väggmonterad 094.292.24 450:-

BESTÅ stomme med dörr. 
B60×D42×H64 cm.
Vit/Lappviken.
Golvstående 590.469.06 675:-
Väggmonterad 194.318.58 725:-

BESTÅ stomme med dörrar. 
B60×D42×H192 cm.
Vit/Lappviken.
Golvstående 394.296.99 1.775:-

BESTÅ stomme med dörr.
B60×D22×H64 cm.
Vit/Lappviken.
Golvstående 490.468.17 600:-
Väggmonterad 794.296.64 650:-

BESTÅ stomme med dörrar.
B120×D42×H38 cm.
Vit/Lappviken.
Golvstående 790.474.29 850:-

Väggmonterad 694.318.65 950:-

BESTÅ stomme med dörrar.
B60×D42×H128 cm.
Vit/Lappviken.
Golvstående 694.297.06 1.225:-

BESTÅ stomme med dörr.
B60×D42×H38 cm.
Vit/Lappviken.
Golvstående 390.467.90 450:-
Väggmonterad 494.296.89 500:-

BESTÅ stomme med dörrar.
B120×D42×H64 cm.
Vit/Lappviken.
Golvstående 590.473.88 1.190:-
Väggmonterad 494.318.66 1.290:-

Det finns en dörr för varje smak i vårt sortiment. Välj en dörr eller mixa och matcha för att få just den stilen du vill ha.

LAPPVIKEN vit HANVIKEN vit

SUTTERVIKEN vit

SINDVIK vit

LAPPVIKEN svartbrun

LAXVIKEN vit

SINDVIK svartbrun

SELSVIKEN hög-
glans vit

SELSVIKEN hög-
glans svart

GLASSVIK vit,
klar glas 

GLASSVIK svart, 
klarglas

SMEVIKEN vit OSTVIK vit



Skapa en luftigare känsla 
genom att välja en vägg-
monterad lösning.

BESTÅ
Väggmonterad förvaring. 
120×42×64 cm, Vit/Lappviken. 
494.318.66

1.400:-



18

Såhär planerar du din BESTÅ kombination

BESTÅ förvaring är flexibel, stilful och hjälper dig att hålla ordning 
på dina saker och prylar helt efter din egen personliga smak, stil och 
behov. Välj bland våra färdiga kombinationer eller skapa dig din egen 
unika möbel med hjälp av BESTÅ-planeringsverktyg. Du kan också 
börja här och nu genom att följa dessa 4 enkla steg.

1 2 43

1

Scanna QR-koden eller besök BESTÅ 
planeringsverktyg på  IKEA.se

2
3
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Såhär planerar du din BESTÅ - Kombination 

Information om väggmontering, se s 20.

Komplettera med gångjärn, se s 28. Lägg till knoppar, handtag, ben eller toppskiva,  
se s 40.

Komplettera lådstommen med lådskenor,
se s 27.

Välj mellan tv-bänkar och stommar.

Välj bland vårt breda sortiment av 
dörrar.

Välj funktionell inredning.

Gör din  kombination personlig.

1 2

3 4
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Stommar
431 2

Kabelhantering

Såhär vägghänger du en stomme

BESTÅ tar hand om 
röriga och fula kablar. 
Kabeluttaget på tv-bänkens 
baksida håller dem på plats 
och utom synhåll, men är 
enkla att nå. Uttaget på 
ovansidan gör det enkelt 
att leda sladdarna nedåt, 
även om tv-bänken är 
monterad på väggen.

Vi har ett brett utbud av BESTÅ tv-bänkar och andra stommar. Några
är designade för att stå på golvet, andra kan placeras antingen på golv
eller monteras på vägg - du bestämmer. Alla tv-bänkar har kabeluttag
till sladdar för att hålla dem på plats. Du kan enkelt lägga till stommar
om ditt behov förändras, och skapa den stil och storlek du önskar.

Bra att veta
BESTÅ möbeln som står på golvet måste förankras i väggen med
medföljande väggbeslag. Olika väggmaterial kräver olika typer av
fästbeslag. Använd beslag som passar materialet i dina väggar,
säljs separat.

Upphängningsskenan fungerar som en förstärkning och gör det både 
enklare och säkrare att montera stommen BESTÅ på väggen. 
Skenan skruvas in i väggreglarna, och har gott om hål så att det alltid 
finns ett hål mitt för en regel. 

Du kan lätt hänga flera stommar bredvid varandra och linjera dem i 
exakt samma höjd med det medföljande kopplingsbeslaget.

Säkerställ att du har minst 5 cm mellan stommens ovansida och taket. 
Det krävs för att det ska gå att montera stommen på upphängn-
ingsskenan

BESTÅ väggskena, silverfärgad 60 cm. Till 60 cm breda stommar behövs 1 upphängningsskena. Till 120 cm 
breda stommar behövs 2 upp-hängningsskenor. Upphängningsskenan kan inte användas med tv-bänken 
BESTÅ. BESTÅ väggskena är inkluderad i alla väggmonterade kombinationer, men plockas separat. 

60 cm 704.883.18 50:-
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Såhär planerar du din BESTÅ kombination – Stommar

TV-bänkar placerade på golvet   

BESTÅ stomme till tv-bänk, B120×D40×H64 cm. 
Av säkerhetsskäl ska tv-bänken inte hängas på väggen. Ska förankras i väggen
med medföljande beslag. Kan kompletteras med 4 st ben och 1 st stödben. 
Den här tv-bänken klarar en maxvikt på 50 kg på ovansidan.

Vit 402.998.90 700:-
Svartbrun 402.998.85 700:-
Vitlaserad ekfaner 302.998.95 700:-

Möjliga lösningar:

BESTÅ stomme till tv-bänk, B180×D40×H64 cm. 
Av säkerhetsskäl ska tv-bänken inte hängas på väggen. Ska förankras i väggen
med medföljande beslag. Kan kompletteras med 4 st ben och 2 st stödben. 
Den här tv-bänken klarar en maxvikt på 50 kg på ovansidan.

Vit 702.998.79 1.000:-
Svartbrun 802.998.74 1.000:-
Vitlaserad ekfaner 702.998.84 1.000:-

Möjliga lösningar:

BESTÅ stomme till tv-bänk, B180×D40×H38 cm.
Skall förankras i väggen med medföljande beslag. Beslag för väggmontering
medföljer. Kan kompletteras med 4 st ben och 2 st stödben. Maxvikt på 50 kg 
på ovansidan. Maxvikten för en vägghängd tv-bänk beror på väggmaterialet.

Vit 004.740.70 700:-
Svartbrun 704.740.62 700:-
Vitlaserad ekfaner 604.740.72 700:-

Möjliga lösningar:

TV-bänkar placerade på golvet / vägghängda   

BESTÅ stomme till tv-bänk, B120×D40×H38 cm. 
Skall förankras i väggen med medföljande beslag. Beslag för väggmontering
medföljer. Kan kompletteras med 4 st ben och 1 st stödben. Maxvikt på 50 kg 
på ovansidan. Maxvikten för en vägghängd tv-bänk beror på väggmaterialet.

Vit 802.945.03 500:-
Svartbrun 902.945.12 500:-
Vitlaserad ekfaner 702.945.13 500:-

Möjliga lösningar:
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Såhär planerar du din BESTÅ kombination – stommar

BESTÅ stomme, B120×D40×H38 cm. 2 st BESTÅ väggskenor behövs för
väggmontering. Kan kompletteras med 4 st ben och 1 st stödben. Maxvikten 
är 20 kg för en stomme som står på golvet. Maxbelastningen för en vägg-
hängd stomme beror på väggmaterialet.

Vit 602.458.44 350:-
Svartbrun 702.459.52 350:-
Vitlaserad ekeffekt 402.473.73 350:-

Möjliga lösningar:

Stommar placerade på golvet / vägghängda  

BESTÅ stomme, B120×D40×H64 cm. 
2 st BESTÅ väggskenor behövs för väggmontering. Kan kompletteras med
4 st ben och 1 st stödben. Maxvikten är 20 kg för en stomme som står på gol-
vet. Maxbelastningen för en vägghängd stomme beror på väggmaterialet. 
Vit 102.458.46 550:-
Svartbrun 502.459.53 550:-
Vitlaserad ekeffekt 902.473.75 550:-

Möjliga lösningar:

Stommar placerade på golvet  

BESTÅ stomme, B60×D40×H192 cm. Av säkerhetsskäl skall denna stomme inte
hängas på väggen. Kan kompletteras med 4 st ben. Stommen skall förankras i
väggen med medföljande beslag. Maxbelastning för stommen är 20 kg per 
yta.
Vit 002.458.42 500:-
Svartbrun 902.459.46 500:-
Vitlaserad ekeffekt 002.473.70 500:-

Möjliga lösningar:

BESTÅ stomme, B60×D40×H128 cm. Av säkerhetsskäl skall denna stomme 
inte hängas på väggen. Kan kompletteras med 4 st ben. Stommen skall för-
ankras i väggen med medföljande beslag. Maxbelastning för stommen är 20 
kg per yta.
Vit 402.458.40 400:-
Svartbrun 402.459.44 400:-
Vitlaserad ekeffekt 602.473.67 400:-

Möjliga lösningar:
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Såhär planerar du din BESTÅ kombination – stommar

BESTÅ stomme, B60×D40×H64 cm. 1 st BESTÅ väggskena behövs för vägg-
montering. Kan kompletteras med 4 st ben. Maxvikten är 20 kg för en stomme 
som står på golvet. Maxbelastningen för en vägghängd stomme beror på väg-
gmaterialet. 
Vit 302.458.50 300:-
Svartbrun 202.459.64 300:-
Vitlaserad ekeffekt 102.473.79 300:-

Möjliga lösningar:

BESTÅ stomme, B60×D40×H38 cm. 1 st BESTÅ väggskena behövs för vägg-
montering. Kan kompletteras med 4 st ben. Maxvikten är 20 kg för en stomme 
som står på golvet. Maxbelastningen för en vägghängd stomme beror på
väggmaterialet. 
Vit 702.458.48 200:-
Svartbrun 602.459.62 200:-
Vitlaserad ekeffekt 502.473.77 200:-

Möjliga lösningar:

BESTÅ stomme, B60×D20×H64 cm. 1 st BESTÅ väggskena behövs för vägg-
montering. Kan kompletteras med 4 st ben. Maxvikten är 20 kg för en stomme 
som står på golvet. Maxbelastningen för en vägghängd stomme beror på väg-
gmaterialet.
Vit 602.459.19 250:-
Svartbrun 202.459.59 250:-
Vitlaserad ekeffekt 802.474.13 250:-

Möjliga lösningar:

BESTÅ stomme, B60×D20×H38 cm. 1 st BESTÅ väggskena behövs för vägg-
montering. Kan kompletteras med 4 st ben. Maxvikten är 20 kg för en stomme 
som står på golvet. Maxbelastningen för en vägghängd stomme beror på
väggmaterialet. 
Vit 002.459.17 150:-
Svartbrun 602.459.57 150:-
Vitlaserad ekeffekt 802.474.08 150:-

Möjliga lösningar:

Stommar placerade på golvet / vägghängda  
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Såhär planera du din BESTÅ kombination – Stommar

UPPLEVA tv-fäste och täcklist

UPPLEVA tv-fästen kan både vara fasta och rörliga
för att ändra visningsposition, och det är enkelt
att nå sladdar och anslutningar. De har inbyggd
kabelhantering så att du enkelt kan samla ihop och
dölja kablar för en snyggare tv-lösning.

UPPLEVA väggfäste för tv, fast. VESA-kompatibelt. Inbyggt vattenpass.
Maxvikt 45 kg. 

37-55” 902.267.97 229:-

UPPLEVA fäste för tv, fast eller vridbart. Passar till BESTÅ tv-bänk
Maxvikt 30 kg. 

37-55” 203.305.99 649:-

MONTERA kabelkanal. 6-pack. Enkel att kapa till önskad längd. 1,1 m.

Vit 301.474.25 49:-

UPPLEVA väggfäste för tv, lut/vridbart. VESA-kompatibelt.
Inbyggt vattenpass. Maxvikt 20 kg.  

19-32” 402.267.90 329:-



Låt allt smälta in på din vägg 
genom att höja tv-bänken från 
golvet och montera TV:n på 
väggen.

BESTÅ 
TV-bänk med dörrar. 
180x42x38 cm, vit/Lappviken. 
893.306.91

1.675:-
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BESTÅ hyllplan, B56×D16 cm. Passar till stommarna BESTÅ med djup 20 
och 40 cm djup. Maxvikt 13 kg, (glas 5kg).

Glas 002.955.30 50:-
Vit 402.955.52 50:-
Svartbrun 802.955.26 50:-
Vitlaserad ekfaner 202.955.48 50:-

Låt insidan göra jobbet. Hyllplan, lådor och lådskenor hjälper dig
att skräddasy din BESTÅ kombination helt efter dina behov av förvaring - 
från dem minsta accessoarer till större spel.

Funktionell inredning

Hyllplan

Hyllplan finns i två olika djup och tre färger, så att du
kan färgkordinera dem med dina stommar. Vi har också
glashyllpan. Du kan justera hyllplanens höjd så att de
passar för just dina behov. 

431 2

BESTÅ hyllplan, B56×D36 cm. Passar BESTÅ stomme 40 cm djup och
BESTÅ tv- bänk. Maxvikt 20 kg, (glas 10 kg).

Glas 602.955.32 75:-
Vit 002.955.54 75:-
Svartbrun 402.955.28 75:-
Vitlaserad ekfaner 002.955.49 75:-
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Lådskenor

Lådstommar

Mjukstängande. Lådskenorna gör att lådan stängs
tyst och mjukt. Komplettera med knoppar eller
handtag.

2 st 403.487.15 60:-

Tryck-och-öppna. Lådskenorna har en inbyggd
tryck-och-öppna funktion, vilket betyder att du inte
behöver några handtag eller knoppar utan öppnar
lådan genom ett lätt tryck på mitten av lådfronten.

2 st 304.883.15 100:-

Lådstommarna finns i två olika höjder, och 
insidan är färgkoordinerad med utsidan. Välj 
mellan tryck-och-öppna-funktion och mjukstäng-
ande lådskenor.

BESTÅ lådstomme, B60×D40×H25 cm. Komplettera med BESTÅ lådskena
och BESTÅ dörr/lådfront (B60×H38 cm). Maxvikt 10 kg.

Vit 803.515.17 200:-
Svartbrun 003.512.48 200:-
Vitlaserad ekfaner 603.515.18 200:-

BESTÅ lådstomme, B60×D40, H15 cm. Komplettera med BESTÅ lådskena
och BESTÅ lådfront. (B60×H26 cm). Maxvikt 10 kg.

Vit 703.515.13 150:-
Svartbrun 403.512.46 150:-
Vitlaserad ekfaner 503.515.14 150:-

Föredrar du knoppar eller handtag?
Då rekommenderar vi att du väljer de
mjukstängande lådskenorna. De fungerar
bäst med knoppar eller handtag och gör att
lådorna stängs tyst och mjukt. 

Vill du inte ha handtag eller knoppar?
Då rekommenderar vi lådskenor med tryck-
och-öppna funktion, så att du kan öppna
lådorna bara genom ett lätt tryck mitt på
lådfronten. 

Bra att veta
Tryck-och-öppna funktionen kräver ett
utrymme mellan stomme och lådfront för
att lådan skall kunna tryckas på för att
öppnas. Det lilla glappet är nödvändigt för att
möjliggöra den här funktionen och är inte en
produktavvikelse.

Bra att veta 
Väljer du mjukstängande lådskenor för din
BESTÅ, rekommenderar vi att du komplettera
fronterna med knoppar/handtag för att göra
lådorna/dörrarna lättare att öppna.

Såhär planera du din BESTÅ kombination – Funktionell inredning
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Hitta din stil! Det finns ett stort urval av dörrar och lådfronter att välja mel-
lan, oavsett vilket utseende du önskar. Dörrar med struktur eller med ram 
och fasad profil ger din förvaring ett mer traditionellt utseende, medans 
högglansiga ytor ger en modern touch. Allt kan kompletteras med ditt 
personliga val av knoppar eller handtag.

Dörrar och lådfronter
41 2 3

Montering

BESTÅ gångjärn mjukstängande/tryck-och-öppna. Du kan 
välja att använda antingen den mjukstängande funktionen 
eller tryck-och-öppna-funktionen. Med tryck-och-öppna-
funktionen behöver du inte knoppar eller handtag och kan 
öppna dörren med ett lätt tryck. Med den mjukstängande 
funktionen stängs dina dörrar tyst och mjukt. 
2 st 802.612.58 150:-

Dörr: komlettera med BESTÅ 
gångjärn, 1 st förpackning/dörr,
säljs separat.

Dörr/lådfront: används som dörr 
eller lådfront. Komlettera med 
BESTÅ gångjärn, 1 st förpackning/
dörr, eller med BESTÅ lådfront 
B60×D40×H25 cm och BESTÅ  
lådskena, säljs separat.

Lådfront: komplettera med BESTÅ 
lådstomme B60×D40×H15 cm och 
BESTÅ lådskena, säljs separat.

Lådstommar och skenor, se s. 27

Bra att veta
Väljer du mjukstängande skenor för din BESTÅ, 
rekommenderar vi att du komletterar med knoppar eller 
handtag för att göra det lättare att öppna dörrarna.

BESTÅ
Förvaring med vitrindörrar. 
120×42×193 cm, vit Lappviken/
ljus gråbeige klarglas/Kabbarp 
ben. 294.172.44

3.750:-
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Dörrar och lådfronter

Såhär planera du din BESTÅ kombination – Dörrar och lådfronter

LAPPVIKEN
Färg/design: vit.
Material: folierad yta.

LAPPVIKEN vit dörr har en stilren, enkel design.
Den ger din förvaring ett ljust, modernt utseende 
och erbjuder god kvalitet till ett lågt pris. 

Dörr 60×64 cm 502.916.76 150:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 002.916.74 100:-
Lådfront 60×26 cm 102.916.78 75:-

LAPPVIKEN
Färg/design: svartbrun.
Material: folierad yta.

LAPPVIKEN svartbrun dörr har en stilren, enkel 
design. Den ger din förvaring ett ljust, modernt 
utseende och erbjuder god kvalitet till ett lågt pris.

Dörr 60×64 cm 802.916.70 150:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 402.916.67 100:-
Lådfront 60×26 cm 402.916.72 75:-

LAPPVIKEN
Färg/design: vitlaserad ekeffekt.
Material: folierad yta.

LAPPVIKEN vitlaserad ekeffekt dörr har en stilren, 
enkel design och en yta som ser ut som ek. Den ger 
din förvaring ett naturligt, modernt utseende och 
erbjuder god kvalitet till ett lågt pris.

Dörr 60×64 cm 402.916.91 150:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 902.916.84 100:-
Lådfront 60×26 cm 302.916.96 75:-

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörrar,  
se s. 36. 

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörrar,  
se s 36. 

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörrar,  
se s. 36. 

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörrar,  
se s. 36. 

LAPPVIKEN
Färg/design: ljus gråbeige.
Material: folierad yta.

LAPPVIKEN ljus gråbeige dörr har en enkel design 
med varma toner som ger en lugn känsla hemma. 

Dörr 60×64 cm 504.908.50 150:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 104.908.52 100:-
Lådfront 60×26 cm 704.908.54 75:-
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Såhär planera du din BESTÅ kombination – Dörrar och lådfronter

HANVIKEN
Färg/design: vit.
Material: folierad ytal.

HANVIKEN vit dörr  med ram ger din förvaring
en varm, naturlig känsla och traditionell touch.

Dörr 60×64 cm 602.918.45 250:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 002.918.48 200:-
Lådfront 60×26 cm 402.918.51 100:-

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörrar,  
se s. 36.

SMEVIKEN
Färg/design: vit.
Material: lackad yta.

SMEVIKEN vit dörr med ram och fasad profil är in-
spirerad av klassiskt hantverk med fokus på detaljer 
som ger din förvaring ett traditionellt uttryck och kan  
kompletteras med BODBYN köksfront. 

Dörr 60×64 cm 104.682.43 350:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 804.728.78 300:-
Lådfront 60×26 cm 604.728.79 200:-

Komplettera med  
OSTVIK vitrindörrar,  
se s. 37. 

Dörrar och lådfronter

LAPPVIKEN
Färg/design: ljusgrå.
Material: folierad yta.

LAPPVIKEN ljusgrå dörr har en stilren, enkel de-
sign. Den ger din förvaring ett ljust, modernt ut-
seende och erbjuder god kvalitet till ett lågt pris.

Dörr 60×64 cm 403.640.60 150:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 103.640.66 100:-
Lådfront 60×26 cm 503.640.69 75:-

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörrar,  
se s. 36.
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Såhär planera du din BESTÅ kombination – Dörrar och lådfronter

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörrar,  
se s. 36. 

SUTTERVIKEN
Färg/design: gråbeige.
Material: lackad yta.

SUTTERVIKEN gråbeige dörr kan du återskapa den 
ljusa och lätta känslan i traditionella skandinaviska 
kusthus. Klassisk design med diskreta detaljer ger 
din förvaring en tidlös touch. 

Dörr 60×64 cm 004.858.27 300:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 404.858.30 250:-
Lådfront 60×26 cm 804.858.33 200:-

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörrar,  
se s. 36. 

Komplettera med  
GLASSVIK vitrindörrar,  
se s 37. 

LAXVIKEN 
Färg/design: vit/ 3D effekt.
Material: folierad yta.

LAXVIKEN vit dörr har en 3-dimensionell struktu-
rerad yta som skapar en effekt med mönster av 
skugga och ljus. Använd den för att ge din lösning 
en spännande och modern touch. 

Dörr 60×64 cm 902.916.98 350:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 803.419.86 300:-
Lådfront 60×26 cm 203.419.89 200:-

Dörrar och lådfronter

SUTTERVIKEN
Färg/design: vit.
Material: lackad yta.

SUTTERVIKEN vit dörr kan du återskapa den ljusa och 
lätta känslan i traditionella skandinaviska kusthus. 
Klassisk design med diskreta detaljer ger din förva-
ring en tidlös touch. 

Dörr 60×64 cm 304.682.37 300:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 304.728.90 250:-
Lådfront 60×26 cm 104.728.91 200:-
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Såhär planerar du din BESTÅ kombination – Dörrar och lådfronter

TIMMERVIKEN
Färg/design: svart.
Material: folierada yta.

TIMMERVIKEN svart dörr med djup prägling ger din 
förvaring en naturlig, rustik känsla. Designen är 
tidlös och trämönstret framträder tydligt.

Dörr 60×64 cm 304.415.54 250:-

Dörr/lådfront 60×38 cm 804.415.56 200:-
Lådfront 60×26 cm 604.415.62 100:-

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörr,  
se s. 36. 

KALLVIKEN
Färg/design:  ljusgrå betongmönstrad.
Material:  folierada yta och melamin.

KALLVIKEN ljusgrå dörr har en lätt strukturerad yta 
som skapar en betong-effekt. Det ger ett modernt, 
industriellt utseende till din förvaring. 

Dörr 60×64 cm 504.887.67 450:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 104.887.69 400:-
Lådfront 60×26 cm 104.887.74 300:-

Komplettera med  
GLASSVIK vitrindörr,  
se s 37. 

KALLVIKEN
Färg/design: mörkgrå betongmönstrad.
Material: folierada yta och melamin.

KALLVIKEN mörkgrå dörr har en lätt strukturerad 
yta som skapar en betong-effekt. Det ger ett mod-
ernt, industriellt utseende till din förvaring.

Dörr 60×64 cm 103.645.23 450:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 504.259.87 400:-
Lådfront 60×26 cm 304.259.88 300:-

Komplettera med  
GLASSVIK vitrindörr,  
se s 37. 

Dörrar och lådfronter

TIMMERVIKEN
Färg/design: vit.
Material: folierada yta.

TIMMERVIKEN vit dörr med djup prägling ger din 
förvaring en naturlig, rustik känsla. Designen är 
tidlös och trämönstret framträder tydligt.

Dörr 60×64 cm 305.116.17 250:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 705.116.20 200:-
Lådfront 60×26 cm 505.116.21 100:-

Komplettera med  
GLASSVIK vitrindörr,  
se s 37. 
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Såhär planerar du din BESTÅ kombination – Dörrar och lådfronter

HEDEVIKEN
Färg/design: mörkbrun betsad ekfaner.
Material: klarlackad ekfaner.

HEDEVIKEN dörr i naturlig ekfaner ger din BESTÅ 
ett individuellt utseende med unika variationer i de 
synliga ådringarna. Montera fronterna åt olika håll 
och skapa personliga mönster på din förvaring.

Dörr 60×64 cm 304.916.95 350:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 704.917.02 300:-
Lådfront 60×26 cm 404.917.08 200:-

HEDEVIKEN
Färg/design: ekfaner.
Material: klarlackad ekfaner.

HEDEVIKEN dörr i naturlig ekfaner ger din BESTÅ 
ett individuellt utseende med unika variationer i de 
synliga ådringarna. Montera fronterna åt olika håll 
och skapa personliga mönster på din förvaring.

Dörr 60×64 cm 704.916.98 350:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 004.917.05 300:-
Lådfront 60×26 cm 804.917.11 200:-

Komplettera med  
GLASSVIK vitrindörr,  
se s. 37.

RIKSVIKEN 
Färg/design: ljus bronseffekt.
Material: folierada yta.

RIKSVIKEN accent dörr i ljus bronsfärg med metall-
finish ger din förvaring massor av attityd och per-
sonlighet.

Dörr 60×64 cm 704.415.66 450:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 904.881.76 400:-
Lådfront 60×26 cm 704.881.77 300:-

Dörrar och lådfronter

VALVIKEN 
Färg/design: vit.
Material: folierada yta.

VALVIKEN vit dörr har en matt yta med en mjuk 
ton.

Dörr 60×64 cm 204.006.86 300:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 404.006.85 250:-
Lådfront 60×26 cm 704.006.84 150:-

Komplettera med  
GLASSVIK vitrindörr,  
se s. 37.
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Såhär planerar du din BESTÅ kombination – Dörrar och lådfronter

BERGSVIKEN
Färg/design: beige marmormönstrad.
Material: folierad yta.

BERGSVIKEN beige dörr med taktil yta och mar-
moruttryck skapar en sofistikerad look hemma. 
Komplettera med stilsäkra metallben och knop-
par eller handtag för att fullborda det eleganta 
utseendet. 

Dörr 60×64 cm 904.909.33 450:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 604.909.39 400:-
Lådfront 60×26 cm 304.909.45 300:-

BERGSVIKEN
Färg/design: svart marmormönstrad.
Material: folierad yta.

BERGSVIKEN svart dörr med taktil yta och mar-
moruttryck skapar en sofistikerad look hemma. 
Komplettera med stilsäkra metallben och knop-
par eller handtag för att fullborda det eleganta 
utseendet. 

Dörr 60×64 cm 504.909.30 450:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 204.909.36 400:-
Lådfront 60×26 cm 004.909.42 300:-

VÄSTERVIKEN
Färg/design: mörkgrå.
Material: folierad yta.

VÄSTERVIKEN mörkgrå dörr med integrerat hand-
tag har en matt yta som ger din förvaring ett mod-
ernt och sobert uttryck. Kombinera med köksfront-
en VOXTORP för att skapa en enhetlig stil i hella 
hemmet. 

Dörr 60×64 cm 804.892.42 350:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 104.892.45 300:-
Lådfront 60×26 cm 504.892.48 200:-

HJORTVIKEN 
Färg/design: blek grågrön.
Material: folierad yta.

HJORTVIKEN blek grårön dörr med en präglad linn-
eeffekt gör att fronten känns taktil och får ett visu-
ellt djup. Den ger din förvaring ett färgstarkt och 
modernt utseende. 

Dörr 60×64 cm 304.909.69 250:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 004.909.75 200:-
Lådfront 60×26 cm 604.909.82 100:-

Dörrar och  lådfronter

VÄSTERVIKEN
Färg/design: vit.
Material: folierad yta.

VÄSTERVIKEN vit dörr med integrerat handtag har 
en matt yta som ger din förvaring ett modernt 
och sobert uttryck. Kombinera med köksfronten 
VOXTORP för att skapa en enhetlig stil i hella hem-
met. 

Dörr 60×64 cm 804.957.09 350:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 604.957.130 300:-
Lådfront 60×26 cm 404.957.11 200:-

HJORTVIKEN
Färg/design: brun.
Material: folierad yta.

HJORTVIKEN brun dörr med en präglad linneeffekt 
gör att fronten känns taktil och får ett visuellt djup. 
Den ger din förvaring ett färgstarkt och modernt 
utseende

Dörr 60×64 cm 904.909.66 250:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 404.909.78 200:-
Lådfront 60×26 cm 704.909.72 100:-
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Såhär planerar du din BESTÅ kombination – Dörrar och lådfronter

Dörrar och  lådfronter

SELSVIKEN
Färg/design: högglans vit.
Material: folierad yta.

SELSVIKEN vit dörr har en stilren, enkel design 
med högglansig yta som är slitstark och enkelt att 
rengöra. Den ger din förvaring ett fräscht och mod-
ernt utseende. 

Dörr 60×64 cm 802.916.32 350:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 202.916.30 300:-
Lådfront 60×26 cm 102.916.35 200:-

Komplettera med  
GLASSVIK vitrindörr,  
se s 37. 

 SELSVIKEN
Färg/design: högglans svart.
Material: folierad yta.

SELSVIKEN svart dörr har en stilren, enkel design 
med högglansig yta som är slitstark och enkelt att 
rengöra. Den ger din förvaring ett fräscht och mod-
ernt utseende. 

Dörr 60×64 cm 002.916.26 350:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 502.916.24 300:-
Lådfront 60×26 cm 402.916.29 200:-

Komplettera med  
GLASSVIK vitrindörr,  
se s 37. 

Högglans dörrar och lådfronter

SELSVIKEN 
Färg/design: högglans ljus gråblå.
Material: folierad yta

SELSVIKEN ljus gråblå dörr har vi använt så mycket 
återvunnet material vi kan alla delar – andelen vari-
erar mellan 20 och 100%. Utan att vi kompromissar 
med kvalitet, utseende och pris! Om du vill skapa 
ett enhetligt uttryck i hela hemmet kan du kombin-
era fronten SELSVIKEN med den matchande dörren 
FARDAL för PAX.

Dörr 60×64 cm 504.886.49 350:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 704.886.53 300:-
Lådfront 60×26 cm 004.886.56 200:-

Komplettera med  
GLASSVIK vitrindörr,  
se s 37. 
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Vitrindörrar

SINDVIK
Färg/design: ljus gråbeige/klarglas.
Material: folierad yta och härdat glas

SINDVIK ljus gråbeige dörr med klarglas passar perfekt med LAPPVIKEN
i samma färg. Stilrena linjer lyfter dina finaste föremål. Kombinera med 
knoppar eller handtag för en komplett look! Fjärrkontrollen fungerar
genom glaset, så du kan styra din elektroniska utrustning med dörren
stängd.

Vitrindörr 60×64 cm 104.909.27 250:-
Vitrindörr 60×38 cm 804.909.24 200:-

SINDVIK
Färg/design: vit/klarglas.
Material: folierad yta och härdat glas

SINDVIK vit dörr med klarglas passar perfekt med den vita stommen BESTÅ.
De stilrena linjerna och den enkla designen gör dina finaste föremål ännu
finare. Den matchar både traditionella och moderna fronter. Fjärrkontrollen 
fungerar genom glaset, så du kan styra din elektroniska utrustning med
dörren stängd.  

Vitrindörr 60×64 cm 902.918.58 300:-
Vitrindörr 60×38 cm 802.918.54 250:-

SINDVIK
Färg/design: svartbrun/klarglas.
Material: folierad yta och härdat glas

SINDVIK svartbrun dörr med klarglas passar perfekt med den svartbruna
stommen BESTÅ. De stilrena linjerna och den enkla designen gör dina finaste 
föremål ännu finare. Den matchar både traditionella och moderna fronter. 
Fjärrkontrollen fungerar genom glaset, så du kan styra din elektroniska
utrustning med dörren stängd.    

Vitrindörr 60×64 cm 002.963.13 300:-
Vitrindörr 60×38 cm 402.963.11 250:-

Såhär planera du din BESTÅ kombination – Dörrar och lådfronter

SINDVIK
Färg/design: vitlaserad ekfaner/klarglas.
Material: folierad yta och härdat glas

SINDVIK vitlaserad ekfaner dörr med klarglas passar perfekt med den vitlase-
rade stommen BESTÅ med ekeffekt. De stilrena linjerna och den enkla designen 
gör dina finaste föremål ännu finare. Den matchar både traditionella och mod-
erna fronter. Fjärrkontrollen fungerar genom glaset, så du kan styra din elekt-
roniska utrustning med dörren stängd.

Vitrindörr 60×64 cm 102.963.17 300:-
Vitrindörr 60×38 cm 502.963.15 250:-

OSTVIK
Färg/design: vit/klarglas.
Material: lackad yta och härdat glas.

OSTVIK vit dörr har arbetade detaljer som ger din förvaring ett traditionellt
uttryck. Använd den för att visa upp dina favoritsaker och matcha med den
vita fronten SMEVIKEN. Fjärrkontrollen fungerar genom glaset, så du kan styra 
din elektroniska utrustning med dörren stängd.

Vitrindörr 60×64 cm 804.696.54 400:-
Vitrindörr 60×38 cm 104.727.06 350:-

SINDVIK
Färg/design: ljusgrå/klarglas.
Material: folierad yta och härdat glas

SINDVIK ljusgrå dörr med klarglas passar perfekt med den vita stommen
BESTÅ. De stilrena linjerna och den enkla designen gör dina finaste före-
mål ännu finare. Den matchar både traditionella och moderna fronter. 
Fjärrkontrollen fungerar genom glaset, så du kan styra din elektroniska
utrustning med dörren stängd.  

Vitrindörr 60×64 cm 103.639.91 300:-
Vitrindörr 60×38 cm 503.639.89 250:-
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Såhär planera du din BESTÅ kombination – Dörrar och lådfronter

GLASSVIK
Färg/design: ljus gråblå/klarglas.
Material: härdat glas och aluminium.

GLASSVIK ljus blågrådörr med klarglas passar perfekt med våra högglansiga 
dörrar och accentdörrar. De stilrena linjerna och den moderna designen ramar 
in dina finaste föremål. Handtag medföljer. Fjärrkontrollen fungerar genom
glaset, så du kan styra din elektroniska utrustning med dörren stängd.

Vitrindörr 60×64 cm 004.887.79 400:-
Vitrindörr 60×38 cm 604.887.76 350:-

GLASSVIK
Färg/design: vit/frostat glas.
Material: härdat glas och aluminium.

GLASSVIK vit dörr med frostat glas passar perfekt med våra högglansiga dörrar
och accentdörrar. Den ger din förvaring ett stilrent och modernt utseende. 
Handtag medföljer. Fjärrkontrollen fungerar genom glaset, så du kan styra din 
elektroniska utrustning med dörren stängd. 

Vitrindörr 60×64 cm 802.916.65 400:-
Vitrindörr 60×38 cm 702.916.56 350:-

GLASSVIK
Färg/design: svart/klarglas.
Material: härdat glas och aluminium.

GLASSVIK svart dörr med klarglas passar perfekt med våra högglansiga dörrar 
och accentdörrar. De stilrena linjerna och den moderna designen ramar in dina 
finaste föremål. Handtag medföljer. Fjärrkontrollen fungerar genom glaset, så 
du kan styra din elektroniska utrustning med dörren stängd.

Vitrindörr 60×64 cm 302.916.58 400:-
Vitrindörr 60×38 cm 002.916.50 350:-

GLASSVIK
Färg/design: svart/rökfärgat glas.
Material: härdat glas och aluminium.

GLASSVIK svart dörr med rökfärgat glas passar perfekt med våra högglansiga 
dörrar och accentdörrar. Det ger din förvaring stilrena linjer och ett modernt
utseende. Handtag medföljer. Fjärrkontrollen fungerar genom glaset, så du
kan styra din elektroniska utrustning med dörren stängd.

Vitrindörr 60×64 cm 902.916.60 400:-
Vitrindörr 60×38 cm 602.916.52 350:-

GLASSVIK
Färg/design: vit/klarglas.
Material: härdat glas och aluminium.

GLASSVIK vit dörr med klarglas passar perfekt med våra högglansiga dörrar
och accentdörrar. De stilrena linjerna och den moderna designen ramar in
dina finaste föremål. Handtag medföljer. Fjärrkontrollen fungerar genom
glaset, så du kan styra din elektroniska utrustning med dörren stängd.

Vitrindörr 60×64 cm 502.916.62 400:-
Vitrindörr 60×38 cm 202.916.54 350:-

Bra att veta
Hanteras varsamt! En skadad kant eller repad yta kan få glaset att plötsligt spricka 
och/eller gå sönder. Undvik kollisioner från sidan - det är där glaset är mest 
ömtåligt.

Säljstart 1 oktober 2021
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Såhär planera du din BESTÅ kombination – dörrar och lådfronter

BJÖRKÖVIKEN
Färg/design: björkfaner.
Material: lackad faner.

BJÖRKÖVIKEN dörr är gjord av ljus björkfaner, ett naturmaterial med ett levan-
de och stilrent uttryck – perfekt för dig som gillar modern skandinavisk design. 
Stark kvalitetskänsla i finish och kvalitet! 

Dörr 60×64 cm 804.909.57 450:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 204.909.60 400:-
Lådfront 60×26 cm 604.909.63 300:-

BJÖRKÖVIKEN
Färg/design: brunbetsad ekfaner
Material: lackad faner.

BJÖRKÖVIKEN dörr är gjord av mörk ekfaner, ett naturmaterial som skapar ett 
levande och varmt uttryck – med ådringar som ger varje dörr en unik karaktär. 
Stark kvalitetskänsla i finish och design! 

Dörr 60×64 cm 704.909.48 450:-
Dörr 60×38 cm 104.909.51 400:-
Lådfront 60×26 cm 504.909.54 300:-

STUDSVIKEN
Färg/design: vit/natur.
Material: vävd poppel/folierad yta.

STUDSVIKEN vit dörr i vävd poppel skapar ett 
naturligt, varmt och lugnt uttryck hemma. Förstärk 
känslan med andra produkter i naturfiber och välj 
knoppar eller handtag som passar din stil! 

Dörr 60×64 cm 704.682.40 350:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 604.728.84 300:-
Lådfront 60×26 cm 304.728.85 200:-

Säljstart 1 januari 2022

STUDSVIKEN
Färg/design: mörkbrun.
Material: vävd poppel/folierad yta.

STUDSVIKEN mörkbrun dörr i vävd poppel skapar ett 
naturligt, varmt och lugnt uttryck hemma. Förstärk 
känslan med andra produkter i naturfiber och välj 
knoppar eller handtag som passar din stil! 

Dörr 60×64 cm 004.907.39 350:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 404.907.42 300:-
Lådfront 60×26 cm 704.907.45 200:-

Säljstart 1 januari 2022

MÖRTVIKEN
Färg/design: vit.
Material: lackad stål.

MÖRTVIKEN vit dörr döljer det du förvarar men släpper igenom signalen från 
fjärrkontrollen. Den har en modern design i metall med medföljande handtag 
och passar för olika tv/media-lösningar. Handtag medföljer.

Dörr 60×64 cm 204.908.23 250:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 504.908.26 200:-

Säljstart 1 oktober 2021

MÖRTVIKEN
Färg/design: svart.
Material: lackad stål.

MÖRTVIKEN svart dörr döljer det du förvarar men släpper igenom signalen från 
fjärrkontrollen. Den har en modern design i metall med medföljande handtag 
och passar för olika tv/media-lösningar. Handtag medföljer.

Dörr 60×64 cm 204.908.23 250:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 504.908.26 200:-

Säljstart 1 oktober 2021

Säljstart 1 oktober 2021 Säljstart 1 oktober 2021
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Såhär planera du din BESTÅ kombination – dörrar och lådfronter
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Knoppar och handtag är som grädden på moset. De kan förändra
stilen på din BESTÅ-kombination eller skapa ett nytt utseende eller
oväntat uttryck. Prova dig fram med olika alternativ för att se vad
du tycker om. 

Bra att veta
Väljer du knoppar eller handtag för din BESTÅ-kombination,
rekommenderar vi att du använder dörrar med mjukstängande
gångjärn och lådfronter med mjukstängande lådskenor.

Anpassa din kombination

LAPPVIKEN vit/BILLSBRO handtag, vit, L120 
mm. 

HANVIKEN svartbrun/ENERYDA knopp, 
Ø27mm.

SELSVIKEN högglans vit /ÖSTERNÄS handtag, garvat läder, L65mm. 

1 2 3 4

För att se fler knoppar och handtag  
scanna QR- koden eller besök IKEA.se
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HISHULT handtag, porslin vit.

L140 mm 902.652.46 79:-/2st
 
HISHULT knopp, porslin vit.

Ø23 mm 202.731.41 39:-/2st

MÖLLARP handtag, svart.

L106 mm 702.652.47 49:-/2st

MÖLLARP knopp, svart.

Ø14 mm 102.730.90 29:-/2st

SKÄRHAMN knopp, svart/förkromad.

22 mm 703.487.85 59:-/2st

SKÄRHAMN kläpp, svart/förkromad.

20 mm 103.694.36 99:-/2st

SKÄRHAMN handtag, svart/förkromad.

148 mm 503.487.86 119:-/2st

ENERYDA knopp, svart. ENERYDA knopp, mässingsfärgad. ENERYDA knopp, förkromad.

Ø20 mm 303.475.04 39:-/2st Ø20 mm 203.475.09 39:-/2st Ø20 mm 503.475.03 39:-/2st
Ø27 mm 803.475.06 49:-/2st Ø27 mm 403.475.08 49:-/2st Ø27 mm 003.475.10 49:-/2st
Ø35 mm 003.475.05 59:-/2st Ø35 mm 603.475.07 59:-/2st Ø35 mm 803.475.11 59:-/2st

BAGGANÄS knopp, svart.

Ø13 mm 303.384.15 39:-/2st
Ø20 mm 103.384.16 49:-/2st
Ø21 mm 903.384.17 49:-/2st

BAGGANÄS knopp, mässingsfärgad.

Ø13 mm 603.384.09 39:-/2st
Ø20 mm 803.384.08 49:-/2st
Ø21 mm 003.384.12 49:-/2st

BAGGANÄS knopp, stainless steel.

Ø13 mm 303.384.20 39:-/2st
Ø20 mm 103.384.21 49:-/2st
Ø21 mm 903.384.22 49:-/2st

BAGGANÄS handtag, svart.

L143 mm 803.384.13 59:-/2st

BAGGANÄS handtag, mässingsfärgad.

L143 mm 003.384.07 59:-/2st

BAGGANÄS handtag, rostfritt stål.

L143 mm 703.384.18 59:-/2st

Såhär planera du din BESTÅ kombination – Anpassa med knoppar och handtag

ENERYDA handtag, svart. ENERYDA handtag, mässingsfärgad. ENERYDA handtag, förkromad.

L112 mm 703.475.16 69:-/2st L112 mm 203.475.14 69:-/2st L112 mm 603.475.12 69:-/2st

ENERYDA skålhandtag, svart. ENERYDA skålhandtag, mässingsfärgad. ENERYDA skålhandtag, förkromad.

L89 mm  503.475.17 69:-/2st L89 mm 903.475.15 69:-/2st L89 mm 403.475.13 69:-/2st

Knoppar och handtag
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Såhär planera du din  BESTÅ kombination – Anpassa med  Knoppar och handtag

ÖSTERNÄS handtag, garvat läder.

L153 mm 403.488.95 129:-/2st
L65 mm 203.488.96 99:-/2st

HEDRA knopp, antracit.

Ø32 mm 500.461.52 39:-/2st

ORRNÄS handtag, rostfritt stålfärg.

L170 mm 702.361.51 69:-/2st

ORRNÄS knopp, rostfritt stålfärg.

Ø17 mm 302.361.53 39:-/2st

GUBBARP handtag, vit.

L116 mm 003.364.32 10:-/2st

GUBBARP knopp, vit.

Ø21 mm  803.364.33 5:-/2st

HACKÅS handtag, antracit.

L100 mm 303.424.79 59:-/2st
L300 mm 503.424.78 99:-/2st

HACKÅS knopp, antracit.

Ø15 mm 803.397.90 39:-/2st

Knoppar och handtag

BILLSBRO handtag, vit. 

40 mm 203.343.14 29:-/2st
120 mm 503.343.03 49:-/2st
320 mm 603.343.12 79:-/2st

BILLSBRO handtag, rostfritt stålfärg. 

40 mm 603.235.92 29:-/2st
120 mm 703.236.00 49:-/2st
320 mm 503.234.97 79:-/2st

EDVALLA kläpp.

Svart
18 mm 003.478.8879 79:-/2st
Mässingsfärgad
18 mm 403.478.86 79:-/2st

BERGHALLA handtag, 56 mm.

Grå 603.228.56 59:-/2st
Vit 803.228.55 59:-/2st

BORGHAMN handtag, svart.

40 mm. 003.160.47 49:-/2st

NYDALA knopp, bronsfärgad.

16 mm 404.057.58     59:-/2st

VINNÄSET knopp, massiv bok.

37 mm 504.342.94 69:-/2st

För att se fler knoppar och handtag  
scanna QR- koden eller besök IKEA.se
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Såhär planera du din BESTÅ kombination – Anpassa med toppanel

Toppanel

BESTÅ tv-toppanel. 
Utskärningen gör det enkelt att dra 
ner kablarna, även om tv-bänken är 
väggmonterad
Vit glas
120×40 cm 402.953.02 250:-
180×40 cm 502.953.06 400:-

Svart glas
120×40 cm 802.953.00 250:-
180×40 cm 002.953.04 400:-

Ekfaner
120×42 cm 504.963.62 350:-
180×42 cm 804.963.65 500:-

BESTÅ toppanel. 

Vit glas
60×40 cm 802.707.24 120:-
120×40 cm 301.965.38 250:-
180×40 cm 201.965.29 400:-

Svart glas
60×40 cm 202.707.22 120:-
120×40 cm 501.965.37 250:-
180×40 cm 901.965.35 400:-

Mörkgrå glas
60×40 cm 004.970.38 120:-
120×40 cm 304.963.20 250:-
180×40 cm 504.963.19 400:-

En toppanel hjälper dig att skapa ett enhetligt utseende 
genom att dölja skarven mellan två stommar och den 
skyddar toppen av din BESTÅ-lösning. Ett enkelt sätt att 
ändra stil är att byta toppanel.

En toppanel skyddar ovansidan av din tv-bänk eller förvaring-
slösning och ger den ett stilrent utseende.

En toppskiva gjord i  ekfaner ger din förvaring en varm och 
naturlig känsla.

Bra att veta
Hanteras varsamt! En skadad 
kant eller repad yta kan få 
glaset att plötsligt spricka eller 
gå sönder. Undvik stötar från 
sidan - det är där glaset är mest 
ömtåligt.

BESTÅ toppanel.
Betongmönstrad/ljusgrå

120×42 cm 604.436.22 350:-
180×42 cm 204.436.24 500:-

Ekfaner 
120×42 cm 204.729.18 350:-
180×42 cm 004.729.19 500:-

Marmormönstrad/svart
120×42 cm 904.963.55 350:-
180×42 cm 304.963.58 500:-
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STUBBARP ben, H10 cm, justerbart, 2-pack. Du kan 
använda det medföljande kopplingsbeslaget för att 
koppla samman två stommar och bara ha ett ben 
mellan dem, för ett mer stilrent utseende.

Vit 102.935.64 50:-
Svartbrun 602.935.66 50:-
Vitlaserad ekeffekt 202.935.68 50:-

ULLARP ben, H10 cm, 2-pack. Du kan använda det 
medföljande kopplingsbeslaget för att koppla sam-
man två stommar och bara ha ett ben mellan dem, 
för ett mer stilrent utseende.

Ek 504.899.22 100:-
Mörkgrå 104.899.19 100:-

MEJARP ben, H10 cm, 2-pack. Du kan använda det 
medföljande kopplingsbeslaget för att koppla sam-
man två stommar och bara ha ett ben mellan dem, 
för ett mer stilrent utseende. 

Björk 704.899.16 100:-
Mörkbrun betsad 404.899.13 100:-

ÖSARP ben, H10 cm, 2-pack. Du kan använda det 
medföljande kopplingsbeslaget för att koppla sam-
man två stommar och bara ha ett ben mellan dem, 
för ett mer stilrent utseende. 

Rostfritt stålfärg 304.899.04 150:-
Mässingsfärgad 904.899.01 150:-

KABBARP ben, H10 cm, justerbart, 2-pack. Du kan 
använda det medföljande kopplingsbeslaget för att 
koppla samman två stommar och bara ha ett ben 
mellan dem, för ett mer stilrent utseende.

Vit 704.729.30 50:-
Svart 204.898.67 50:-

NANNARP ben, H10 cm. 2-pack. Till 60 cm breda 
stommar behövs 4 ben. Till 120 cm breda stommar 
och tv-bänkar behövs 4 ben och 1 stödben BESTÅ. 
Till 180 cm breda stommar behövs 4 ben och 2 stöd-
ben BESTÅ. 

Aluminium 502.935.95 150:-
Vit 202.935.92 150:-
Svart 102.935.97 150:-

Ben 

Såhär planera du din BESTÅ kombination – Anpassa med ben

Tar din förvaring till högre höjder. Ben lyfter upp din BESTÅ kombination 
från golvet, vilket ger en luftig känsla samt gör det enkelt att städa. Du kan 
skapa olika uttryck beroende på vilket ben du väljer. Ett kantigt ben ger ett 
modernt utseende, medan ett ben med en mjuk kontur gör de mer tradi-
tionellt.

STUBBARP IKEA+ ben, H10 cm, justerbart, 2-pack.
Du kan använda det medföljande kopplingsbeslaget 
för att koppla samman två stommar och bara ha ett 
ben mellan dem, för ett mer stilrent utseende.

Beige 105.139.19 100:-
Ljusgrå 205.139.14 100:-
Rosa 505.139.17 100:-
Gul 605.139.12 100:-
Mörkgrå 705.139.16 100:-
Grön 905.139.15 100:-

BESTÅ stödben, H10-11 cm, justerbart, 1 st. 120 cm 
breda tv-bänkar kräver 4 ben och 1 stödben. 
180 cm breda tv-bänkar kräver 4 ben och 2 stödben. 
Stödbenet ger kombinationen BESTÅ stabilitet utan 
att synas framifrån.

Grå 502.936.04 120:-

SIGGARP ben, H10 cm, 2-pack. Du kan använda det 
medföljande kopplingsbeslaget för att koppla sam-
man två stommar och bara ha ett ben mellan dem, 
för ett mer stilrent utseende.

Vit 004.899.10 100:-
Svart 604.899.07     100:-
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Såhär planera du din BESTÅ kombination – Anpassa med ben

Med ditt val av ben kan du matcha din BESTÅ-
kombination med övriga möbler i rummet.
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Lådor och avdelare
Organisera insidan
Organisera insidan i din förvaringslösning med lådor
och avdelare, som håller ordning och reda bland pry-
larna och gör det enklare att hitta dem. BESTÅ lådor är
perfekta till allt från fjärrkontroller och teknikprylar till
leksaker eller hobbyprylar. De utstansade handtagen
gör det enkelt att lyfta ut dem. 

KUGGIS och TJENA lådor säljs med lock och hjälper dig 
att hålla reda på allt från pennor, papper, skrivbordstill-
behör och spelutrustning till USB-minnen och sladdar. 

Till KUGGIS finns en insats som du kan lägga i 
den största KUGGIS lådan eller använda separat. 
Storlekarna har utformats så att du kan stapla låd-
orna på varandra och kombinera olika storlekar för 
dina olika behov. Samma princip gäller även för TJENA 
lådorna. 

Lådor och korgar gjorda av naturmaterial som bambu, 
sjögräs och rotting är trevliga att använda i en öppen 
förvaring. De ger en varm och rustik känsla till rummet 
samtidigt som det håller dina saker organiserade.

Förvaring för lådor

RAGGISAR bricka, mörkrå. 

20×30 cm 303.480.18 59:-
40×30 cm 103.480.19 99:-

STUK låda med avdelare, vit.

20×34×10 cm 604.744.25 39:-
20×51×10 cm 604.744.30 49:-

BESTÅ låda, 25×31×15 cm. 

Grå 003.075.52 99:-
Gul 503.098.41 99:-

RAGGISAR, korgar set om 3. 2 st 
19x13×18 cm, 1 st 25×25×18 cm.
Grå 903.480.15 59:-

NOJIG låda, beige.

10×10×5 cm 604.770.37 5:-
10×20×5 cm 704.574.87 9:-
15×20×5 cm 504.681.04 9:-

20×25×10 cm 204.681.05 15:-
25×35×5 cm 404.770.38 19:-

PUDDA korg, 15×28×10 cm. 

Grå 403.439.11 49:-

LURPASSA låda med lock, set om 2. 
15×10.5×12 cm och 17.5×10.5×10 cm.
Sjögräs 504.809.12 79:-

DRAGAN låda med lock, set om 4, 
15×10×11 cm och 17×12×12 cm. 
Bambu 402.226.07 99:-

BESTÅ låda, 32×51×21 cm.

Grå 803.075.53 149:-
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Lådor och avdelare

KUGGIS låda med lock, 13×18×8 cm. 

Vit 404.858.54 19:-

KUGGIS låda med lock, 18×26×8 cm 

Vit 202.802.07 39:-
Turkos 004.895.14 39:-

KUGGIS låda med lock, 26×35×15 cm.

Vit 602.802.05 79:-
Turkos 404.768.21 79:-

KUGGIS låda med lock, 37×54×21 cm. 

Vit 102.802.03 149:-
Turkos 104.768.27 149:-

LUSTIGKURRE korg, 32×33×32 cm. 

Sjögräs/
vattenhyacint 304.573.28 99:-

Förvaring för hyllplan

TJENA  tidskriftssamlare, 2 st. 
20×25×30 cm.
Vit 103.954.16 49:-
Svart 003.954.74 49:-

TJENA storage låda med lock, 
25×35×20 cm.
Vit 603.954.28 39:-
Svart 303.954.77 39:-

TJENA storage låda med lock, 
32×35×32 cm.
Vit 404.693.02 49:-
Svart 204.692.99 49:-

TJENA storage låda med lock, 
25×35×10 cm. 
Vit 903.954.22 29:-

BESTÅ låda, 32×51×21 cm.

Grå 803.075.53 149:-

BESTÅ låda, 25×31×15 cm. 

Grå 003.075.52 99:-
Gul 503.098.41 99:-

DRÖNA låda, 25×35×25 cm. 

Svart 704.670.66 29:-
Vit 504.670.67 29:-

GNABBAS korg, 32×35×32 cm

Natur/svart 604.002.98 79:-

TJOG förvaingsåda med lock. 
25×36×15 cm.
Mörkrå 404.776.65 79:-

TJOG tidskriftssamlare, 
10×26×30 cm. 
Mörkgrå 904.776.58 59:-

KVARNVIK förvaingsåda med lock, 
18×25×15 cm.

Beige 504.668.69 79:-
Grå 704.128.75 79:-

KVARNVIK förvaingsåda med lock, 
25×35×20 cm
Beige 204.594.79 99:-
Grå 104.128.78 99:-

BULLIG låda, bambu/brun.

32×35×16 004.769.22 99:-
25×32×20 404.745.96 129:-
32×35×32 304.745.92 149:-
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Önskar du sätta belysning i din BESTÅ kombina-
tion, kan du välja mellan VAXMYRA LED spot eller 
NORRFLY LED ljuslist 55 cm.

Inuti skåpet

VAXMYRA LED spot 2 st, Ø6.8cm. Lyser upp insidan av ditt skåp. Den
medföljande dubbelhäftande tejpen och täckplattan gör att du kan plac-
era spotten under ett glashyllplan. Kan monteras i ett trähyllplan eller 
sättas fast på andra material som metall och glas. LED driver och anslut-
ningssladd säljs separat. För mer information om drivaren, se s. 42. 
Dimbar med TRÅDFRI fjärrkontroll och TRÅDFRI gateway, säljs separat. 
LED livslängd ca. 25 000 timmar.

Aluminiumfärgad 304.218.86 249:-
Vit 104.218.68 249:-

MYRVARV LED flexibel. Lämplig att använda i trånga utrymmen, exem-
pelvis i skåp, bokhyllor och garderober, eftersom ljuskällan LED enbart 
ger ifrån sig låg värme.  Om du kopplar ljuslisten till drivaren och den 
trådlösa dimmern TRÅDFRI kan du enkelt tända, släcka och dimma din 
belysning efter behov. 

2 m, 12W 303.049.67 299:-

Belysning
Gör din BESTÅ-kombination lysande
Bra belysning underlättar vardagen och hjälper dig 
med att skapa den rätta stämningen. De alternativ som 
visas här passar till BESTÅ. Använd dem till att lysa upp 
dina favoritbilder och samlingar, och njut av det triv-
samma ljuset. Dessutom hittar du enklare de saker du 
behöver på hyllorna eller till och med inuti skåpen.

TRÅDFRI LED drivare gör din integrerade belysning 
smartare – du kan trådlöst  tända och släcka, eller 
dimma den med TRÅDFRI fjärrkontroll och TRÅDFRI 
gateway. När du är ansluten till TRÅDFRI gateway kan 
du styra din belysning via TRÅDFRI-appen i din telefon 
eller din virtuella assistent som Applehomekit, Amazon 
Alexa, Google Home eller Sonos. 
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Om du vill placera belysning ovanpå din BESTÅ-
kombination kan du välja mellan URSHULT och 
LINDSHULT LED-skåpbelysning.

Ovanpå skåpet

URSHULT LED skåpsbelysning.
Ger ett riktat ljus som passar bra 
för att lysa upp mindre utrymmen. 
Komplettera med TRÅDFRI LED 
drivare ochFÖRNIMMA anslutnings-
sladd, säljs separat. Dimbar med 
TRÅDFRI trådlös dimmer och TRÅDFRI 
gateway, säljs separat. 
Förnicklad 302.604.02 179:-
Vit 502.603.97 179:-

LINDSHULT LED skåpsbelysning.
Ger ett riktat ljus som passar bra för
att lysa upp mindre utrymmen. 
Komplettera med TRÅDFRI LED 
drivare och FÖRNIMMA anslut-
ningssladd, säljs separat. Dimbar med 
TRÅDFRI trådlös dimmer och TRÅDFRI 
gateway, säljs separat.
Förnicklad 102.604.36 179:-

Belysning

Lådbelysning

Den bästa lösningen är STÖTTA LED ljuslist (32 eller
52 cm). Lätt att placera var du vill eftersom den är
batteridriven och inte behöver anslutas till elnätet.

ANSLUTA LED drivare med sladd, vit. 
Du kan ansluta upp till 6 enheter till 
LED drivaren, så länge
som det totala wattantalet inte över-
skrider 19W. Belysningen är ej dimbar 
med ANSLUTA LED drivare.
19W 804.058.41 100:-

TRÅDFRI LED driver för trådlös sty-
rning, 10W eller 30W, grå.
Med drivaren kan du koppla upp din 
integrerade belysning från IKEA – tän-
da, släcka och dimma för att alltid ha 
rätt belysning och stämning hemma. 
Du kan ansluta upp till 10 TRÅDFRI 
LED drivare i en installation.
10W 503.561.87 130:-
30W 603.426.56 250:-

FÖRNIMMA mellankopplingssladd.
Gör att du kan seriekoppla flera 
lampor med endast en anslutning till 
elnätet. 
2 m 303.946.99 40:-

TRÅDFRI  trådlös dimmer. Med den 
trådlösa dimmern TRÅDFRI kan du 
dimma din belysning utan en fast in-
stallation. Dimmern har en maximal 
räckvidd på 10 meter när den inte 
blockeras av väggar. Batteri med-
följer, med en livstid på ca 2 år 

704.085.95 69:-

STÖTTA LED ljuslist med sensor,
batteridriven, vit. Belysningen tänds 
automatiskt när du öppnar eller 
stänger lådan så att ingen energi slö-
sas bort. Batterier sälj separat; 4 st AA 
behövs. IKEA rekommenderar de upp-
laddningsbara batterierna LADDA.
32 cm 103.600.87 79:-
52 cm 503.600.90 129:-

Välj drivare



BESTÅ storage
Buying guide 2021

BESTÅ storage
Buying guide 2021

BESTÅ storage
Buying guide 2021

BESTÅ storage
Buying guide 2021

50

Scanna QR-koden eller besök den 
digitala versionen på IKEA.se

Du har interaktiv åtkomst till våra 
produkter så att du kan söka, 
jämföra, planera, spara favoriter 
och göra inköp i din egen takt, allt 
på ett ställe.

Vill du få köphjälpen i din 
telefon, surplatta eller dator?

Information

Med hjälp av planeringsverktyget kan du anpassa en
av de färdiga BESTÅ kombinationerna eller skapa en
helt egen lösning.

Prova dig fram med olika stommar, dörrar, hyllplan,
handtag, färger och så vidare och skapa den
perfekta förvarings- och medialösningen utifrån dina
specifika behov.

När du är klar med din BESTÅ kombination hjälper
planeringsverktyget till att beräkna priset och
erbjuder dig att skriva ut eller spara en produktlista
som du kan ta med till IKEA varuhuset eller använda
när du handlar produkterna online.

Du hittar länken på IKEA.se under rubriken
Planeringsverktyg. Om du känner att du behöver
hjälp är du alltid välkommen in till ett IKEA varuhus!
Där du kan få hjälp med planeringsverktyget för att
planera din BESTÅ lösning.

Säg hej till 
BESTÅ förvaringssystem



51

Leverans – Vi erbjuder snabba leveran-
ser till ditt hem eller ditt företag. Du kan 
också välja att hämta din beställning på 
det IKEA varuhus eller utlämningsställe 
du själv väljer.

Montering – Alla våra produkter är 
designade så att du enkelt ska kunna 
montera dem själv. Men vill du hellre 
få tid över till annat hjälper vi gärna till 
med monteringen hemma hos dig eller 
på ditt företag. Vi monterar allt från 
en enda möbel till ett helt hem eller 
företag och tar med oss emballaget för 
återvinning och ser till att det slängs på 
ett miljövänligt sätt.

Finansiering – Behöver du hjälp att 
dela upp kostnaderna? Vi erbjuder olika 
finansieringslösningar som kan förverk-
liga dina drömmar.

Läs mer på IKEA.se
eller scanna QR- koden

Click & collect – Spara tid nästa gång 
du handlar. Gör din beställning online 
och hämta på valt IKEA varuhus.

Du kan göra allt själv -
men du behöver inte

Service

SVårt breda utbud av servicetjänster ger dig
friheten att inte bara välja, de produkter som
passar dig utan även bestämma hur mycket
du vill göra själv och hur mycket du vill ha hjälp
med. På den här sidan hittar du några av de
servicetjänsterna vi kan erbjuda dig.
Läs mer på IKEA.se/service



Alla produkter (som visas här) kanske inte finns i varuhuset. Kontkta personalen 
eller gå in på IKEA.se för mer information. För mer detaljerad produktinforma-
tion se prislapp och IKEA.se  Alla delar kräver montering.
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BESTÅ
Förvaringsombination. 
300×42×231 cm, svartbrun/
Selsviken högglans/Glassvik klarglas. 
194.110.25

10.500:-




