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Alla produkter (som visas här) kanske inte finns i varu-
huset. Kontakta personalen eller gå in på IKEA.se för mer 
information. För mer detaljerad produktinformation,
se prislappen och IKEA.se Alla delar kräver montering.
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Gör din kombination personlig med knoppar och handtag, toppskiva eller ben, se s. 34

Lådor och avdelare, se s. 44

Belysning, se s. 40

Ljud och ljus, se s. 43

BESTA_white_stained_oak_pg_02_03.indd   3 2019-07-19   15:10



4

BESTÅ 
Tv-förvaringskombination.
B240×D22/42×H166 cm.  
Vit/LAPPVIKEN vit/SINDVIK 
vit klar glas. Tryck-och-
öppna: 993.026.21 3.599:- 
Mjukstängande: 193.026.15 
3.619:-

3.619:-

BESTÅ mediaförvaring 
fungerar perfekt till 
din tv med allt från 
spelutrustning till 
laddare, sladdar, 
fjärrkontroller, spel 
och leksaker. Om du 
har begränsad golvyta 
kan du maximera 
användningen av ditt 
väggutrymme med 
BESTÅ.

Vår BESTÅ serie erbjuder modern, högkvalitativ 
förvaring med möjlighet att utforma och anpassa en 
lösning enligt din egen smak, utrymme och behov. 
BESTÅ passar utmärkt med din tv, den är bra till för-
varing för leksaker, spel och fotografier och den kan 
fungera som vitrinskåp för att visa dina finaste saker.

En BESTÅ-lösning kan börja som en enkel enhet med 
tillräckligt med förvaring för ett begränsat utrymme 
och kan växa och anpassas i takt med att dina behov 

förändras - om du flyttar till ett nytt hem eller om din 
familj blir större. Det bästa av allt, du kan skapa din 
egen personliga stil genom att välja från ett brett utbud 
av fronter i olika färger och uttryck, och personifiera 
dem ännu mer med knoppar eller handtag, toppskiva 
eller ben. 

Oavsett vad du har för behov kan BESTÅ hjälpa dig.
Om du väljer BESTÅ på flera olika ytor, kommer du att få 
en snygg enhetlig stil.

Introduktion av 
BESTÅ förvaringssystem
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BESTÅ
förvaringskombination med dörrar 
och lådor. B120×D42×H240 cm.
Vit/HANVIKEN vit klarglas/STUBBARP 
ben.
Tryck-och-öppna: 593.017.94 4.030:-
Mjukstängande: 293.018.99 4.050:-

4.050:-

BESTÅ 
förvaringskombination med dörrar.
B180xD42xH74 cm. Svartbrun/ 
STOCKVIKEN antracit/STUBBARP ben.  
893.025.70

2.810:-

En lösning med både 
stängd förvaring och 
vitrinskåp kommer väl till 
pass bredvid matplatsen. 
Du kan förvara servetter 
och bordstabletter i de 
rymliga lådorna och visa 
dina finaste glas bakom 
vitrindörrarna. Montera 
belysning på insidan 
av skåpen och få på så 
sätt en mysig stämning i 
rummet.

Med BESTÅ sidebord 
kan du gömma undan 
saker bakom dörrarna 
men även ha plats för att 
placera vackra föremål 
på ytan ovanpå.

BESTA_white_stained_oak_pg_04_05.indd   5 2019-07-19   15:13



6

Utan röran kan du fokusera på underhållningen
BESTÅ gör ditt liv runt tv:n roligare och mer avkopplande. Din tv hamnar i fokus och 
sladdar och tekniska prylar göms undan. Med BESTÅ är det enkelt att skapa plats och 
få rummet i ordning - tag farväl av röran och välkomna lugnet av stängda dörrar och 
ett snyggare hem.

Tv-bänkar och  
mediaförvaring

BESTÅ förvaring med dörrar och 
lådor. B240×D42×H231 cm.
Svartbrun/LAPPVIKEN svartbrun/
SINDVIK klarglas.
Tryck-och-öppna: 791.948.73 5.664:-
Mjukstängande: 991.949.66 5.694:-

5.694:-
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LED-ljuslist inuti lådan tänds automatiskt när du öppnar den, du 
behöver alltså inte tända taklampan när du ska leta efter något i 
lådorna.

Hyllorna är justerbara så att du kan anpassa förvaringen efter dina 
behov. Förvaring för leksaker i barnhöjd gör det lättare för dem att 
komma åt sina leksaker - och att städa undan efter att de lekt färdigt.

BESTÅ döljer alla fula kabeltrassel. Kabeluttagen på tv-bänkens 
baksida gör dem smidiga att komma åt utan att de syns. Uttaget högst 
upp gör det enkelt att leda kablarna nedåt, även när tv-bänken är 
väggmonterad. 

Glasdörrar håller dammet borta, och minskar bekymren - fjärrkontrollen 
fungera utmäkt genom glaset.

Skåpbelysning gör det enklare att hitta det du söker. Det ger också en 
skön känsla och är ett bra sätt att lätta kontrasten mellan ljuset från
tv:n och det mörkare ljuset i rummet. 

BESTÅ lådor är stora nog att rymma även de minsta familje-
medlemmarna. Beroende på vilken stil du tycker om, kan du välja att 
öppna lådorna med knoppar eller handtag eller genom att använda 
tryck-och-öppna funktionen.
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Tv-bänkar

BESTÅ tv-bänk med lådor och dörr. 
B180×D42×H39 cm. Vit/NOTVIKEN 
grågrön.

Tryck-och-öppna292.986.70 1.869:-
Mjukstängande 692.986.73 1.889:-

Mediaförvaring  

BESTÅ tv-bänk med lådor och vitrindörrar.
B180×D42×H48 cm.  Vit/SELSVIKEN högglans vit/
GLASSVIK frostat glass/NANNARP ben.

Tryck-och-öppna 391.889.11 2.629:-

Mjukstängande 891.890.03 2.639:-

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 med dörrar. B180×D42×H38 cm.  
Vit/VASSVIKEN vit.

 092.991.90 1.959:-

BESTÅ tv-bänk med dörrar. B120×D42×H74 cm. 
Svartbrun/KALLVIKEN mörkgrå betongmönstrad/
STUBBARP ben.

692.766.47 2.095:-
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Tv-bänkar

BESTÅ tv-bänk med lådor och dörr. 
B180×D42×H39 cm. Vit/NOTVIKEN 
grågrön.

Tryck-och-öppna292.986.70 1.869:-
Mjukstängande 692.986.73 1.889:-

BESTÅ tv-bänk med låda och vitrindörrar. 
B180×D42×H74 cm. Svartbrun/HANVIKEN 
svartbrun/SINDVIK klarglas/STUBBARP ben.

Tryck-och-öppna 791.940.00 2.879:-
Mjukstängande 692.766.47 2.889:-

BESTÅ tv-bänk med dörrar och lådor.
B280×D42×H74 cm. Vit/NOTVIKEN blå/STUBBARP 
ben.

Tryck-och-öppna 392.975.52 3.259:-
Mjukstängande 092.975.39 3.279:-

Mediaförvaring 

BESTÅ tv-bänk med lådor.
B120×D42×H48 cm. Vit/LAPPVIKEN vit/STUBBARP ben.

Tryck-och-öppna 391.882.23 1.369:-

Mjukstängande 791.882.97 1.389:-

Vi har ett brett sortiment av färdiga kombinationer att välja på
i varuhuset eller på IKEA.se  Om du inte hittar en kombination som 
passar just dig eller vill designa din egen kombination använd vårt 
BESTÅ planeringsverktyg i varuhuset eller på IKEA.se/planner 

BESTÅ tv-bänk. B120×D40×H48 cm. Svartbrun. 

 490.612.28 819:-
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Mediaförvaring

BESTÅ tv-förvaring med dörrar och lådor.
B240×D22/42×H166 cm. Vit/NOTVIKEN grågrön/
LAPPVIKEN vit/SINDVIK klarglas.
Tryck-och-öppna 393.026.43 4.049:-
Mjukstängande 993.026.40 4.069:-

BESTÅ tv-förvaring med dörrar och lådor.
B300×D42×H231 cm. Svartbrun/LAPPVIKEN ljusgrå/
SINDVIK klarglas.
Tryck-och-öppna 992.032.54 7.329:-
Mjukstängande 592.032.65 7.359:-

BESTÅ tv-förvaring med dörrar och lådor. 
B240×D42×H231 cm. Vit/SELSVIKEN vit/GLASSVIK 
frostat glas.
Tryck-och-öppna 691.948.97 6.739:-
Mjukstängande 991.949.90 6.769:-

Mediaförvaring

BESTÅ tv-kombinationer skapar en plats för din tv och förvaring för alla aktiviteter som 
pågår i rummet. Göm röran och visa dina favoritsaker i en enda stor kombination!

BESTÅ tv-förvaring med dörrar och lådor. 
B300×D20/42×H211 cm. Vit/LAPPVIKEN 
ljusgrå/SINDVIK klarglas.

Tryck-och-öppna 992.021.41 5.049:-
Mjukstängande 692.021.52 5.124:-
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Mediaförvaring

BESTÅ tv-förvaring med dörrar och lådor.
B240×D42×H129 cm. Vit/LAPPVIKEN vit/SINDVIK klar-
glas.
Tryck-och-öppna 291.899.06 2.764:-
Mjukstängande 191.900.00 2.784:-

BESTÅ tv-förvaring med dörrar och lådor. 
B240×D42×H230 cm. Vit/HANVIKEN vit/STUBBARP 
ben.
Tryck-och-öppna 293.029.45 5.129:-
Mjukstängande 993.029.42 5.169:-

BESTÅ tv-förvaring med dörrar och lådor.
B300×D42×H193 cm. Svartbrun/HANVIKEN svart-
brun/SINDVIK klarglas.
Tryck-och-öppna 592.993.81 5.049:-
Mjukstängande 192.993.78 5.079:-

Mediaförvaring

BESTÅ tv-förvaring med låda och dör-
rar. B180×D42×H192 cm. Svartbrun/
LAPPVIKEN svartbrun/SINDVIK
klarglas.

Tryck-och-öppna 191.944.80 3.974:-
Mjukstängande 991.945.65 3.984:-

Vi har ett brett sortiment av färdiga kombinationer att välja på i varu-
huset eller på IKEA.se  Om du inte hittar en kombination som passar 
just dig eller vill designa din egen kombination använd vårt BESTÅ 
planeringsverktyg i varuhuset eller på IKEA.se/planner 
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Utom synhåll eller inom räckhåll? 
Saker som tenderar att bli röriga passar bra i de 
rymliga lådorna eller skåpen där de är utom synhåll 
medan dina favoritsaker kan visas antingen bakom 

vitrindörrar eller ovanpå skåpet. En både och lösning är 
praktisk och berättar också vem du är.

Förvaringslösningar

BESTÅ förvaring med dörrar.
B180xD42xH64 cm. Vit/RIKSVIKEN 
ljus bronseffekt. 193.017.34

2.610:-

Hyllplanen kan justeras för att rymma de 
saker du behöver förvara.

Skapa värme och personlighet i ditt rum 
med  en kreativ dekoration ovanpå din 
förvaringslösning.
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Du behöver inte störa stämningen genom att 
tända taklampan för att leta efter saker. LED 
ljusslingan tänds när du öppnar lådan och 
gör det enklare att finna saker. 

Med diskret integrerad belysning blänker 
dina glas och sprider ett stämningsfullt 
ljus i rummet. I skåp med vitrindörrar och 
integrerad belysning, rekommenderar vi att 
använda glashyllplan som låter ljuset lysa 
genom hyllplanen.

BESTÅ förvaring med dörrar och 
lådor. B60×D42×H193 cm. Vitlaserad 
ekeffekt/LAPPVIKEN vitlaserad 
ekeffekt /SINDVIK klarglas
Tryck-och-öppna: 193.008.57 2.240:-
Mjukstängande: 593.008.60 2.260:-

2.260:-
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Förvaringslösningar

Förvaring

BESTÅ förvaring med dörrr och lådor. 
B120×D22/42×H240 cm. Vitlaserad ekeffekt/
LAPPVIKEN vitlaserad ekeffekt /SINDVIK klarglas/
STUBBARP ben.
Tryck-och-öppna 193.017.91 3.830:-
Mjukstängande 593.018.93 3.850:-

BESTÅ förvaring med dörrar. 
B120×D42×H193 cm. Vit/VASSVIKEN vit.

992.666.56 4.020:-

BESTÅ förvaring med dörrar.
B120×D42×H202 cm. Vit/KALLVIKEN mörkgrå betong- 
effekt/STUBBARP ben.

093.050.68 3.210:-

BESTÅ förvaring med vitrindörrar. B60×D22×H202 cm. 
Svartbrun/SINDVIK klarglas.

193.019.27 2.360:-

BESTÅ har olika stilar och funktioner att välja mellan. Välj bland höga, låga 
eller vägghängda kombinationer. Du kan skapa en plats för att visa dina 
finaste saker – och ge dem den uppmärksamhet de förtjänar.
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Förvaringslösningar

BESTÅ förvaring med dörrar och lådor. 
B120×D40×H74 cm. Vitlaserad ekeffekt/LAPPVIKEN 
ljusgrå/STUBBARP ben.

Tryck-och-öppna 392.048.93 1.810:-
Mjukstängande 492.049.01 1.830:-

Förvaring

BESTÅ förvaring med dörrar.
B120×D42×H74 cm. Svartbrun/STOCKVIKEN antracit/
STALLARP ben.

493.027.27 2.060:-

BESTÅ förvaring med dörrar.
B180×D42×H74 cm. Vit/LAPPVIKEN vit/SINDVIK klar- 
glas/STUBBARP ben.
Tryck-och-öppna 193.026.82 2.565:-
Mjukstängande 493.026.85 2.585:-

BESTÅ förvaring med dörrar. B180×D42×H74 cm. 
Svartbrun/RIKSVIKEN ljus bronseffekt/STUBBARP ben.

293.025.73 2.810:-

Vi har ett brett sortiment av färdiga kombinationer att välja på i varu-
huset eller på IKEA.se Om du inte hittar en kombination som passar 
just dig eller vill designa din egen kombination använd vårt BESTÅ 
planeringsverktyg i varuhuset eller på IKEA.se/planner
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Planera din BESTÅ kombination

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

1

Besök BESTÅ planeringsverktyg online på 
IKEA.se/planner

2
3

1 2 3 4
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Planera din BESTÅ kombination 

Information om väggmontering, se s. 19

Avsluta med gångjärn, se s. 26 Lägg till knoppar, handtag, ben eller toppskiva,  
se s. 34 

Komplettera lådstommen med lådskenor,
se s. 25

Välj mellan tv-bänkar och stommar. 

Välj bland vårt breda 
sortiment av fronter. 

Välj funktionell inredning.

Gör din kombination mer personlig.

1 2

3 4

BESTA_white_stained_oak_pg_16_17.indd   17 2019-07-19   15:36



18

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. 

Tv-bänkar och 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 4st ben och 1st stödben. Den 
här tv-bänken klarar en maxvikt på 50kg på ovansidan.

Vit 402.998.90 699:-
Svartbrun 402.998.85 699:-
Vitlaserad ekeffekt 302.998.95 699:-

Möjliga lösningar:

1

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 4st ben och 2st stödben. Den 
här tv-bänken klarar en maxvikt på 50kg på ovansidan.

Vit 702.998.79 895:-
Svartbrun 802.998.74 895:-
Vitlaserad ekeffekt 702.998.84 895:-

Möjliga lösningar:

2 3 4
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Planera din BESTÅ-kombination – Tv-bänkar och stommar 

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

Vit 602.945.04 699:-
Svartbrun 702.945.08 699:-
Vitlaserad ekeffekt 902.945.07 699:-

Möjliga lösningar:

Tv-bänkar placerade på golvet/vägghängda   

Så här vägghänger du en
tv-bänk 
Beslag för väggmontering medföljer. För 
att montera tv-bänken på väggen följer du 
bara anvisningarna. Olika väggmaterial 
kräver olika typer av fästbeslag. Använd 
beslag som passar materialet i dina 
väggar, säljs separat. Kontakta en 
fackhandel för rådgivning om lämpliga 
fästbeslag för dina väggar.

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

Vit 802.945.03 499:-
Svartbrun 902.945.12 499:-
Vitlaserad ekeffekt 702.945.13 499:-

Möjliga lösningar:

OBS! Beslag för väggmontering 
medföljer i förpackningen. 
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UPPLEVA tv-fäste och täcklist

Kabelhantering

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 täcklist för kabel gör det enkelt för 
dig att samla ihop och dölja dina kablar för din 
väggmonterade tv. Kan målas eller täckas med tapet 
för att matcha dina väggar. Kapas lätt till rätt längd.

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

37–55” 902.267.97 229:-

UPPLEVA täcklist för kabel. Gör det enkelt för dig att samla ihop och 
dölja dina kablar. Kapas lätt till önskad längd. Kan målas eller täckas med 
tapet för att matcha dina väggar. Vit. 

B8.5×H75 cm 802.248.93 99:-

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

19–32” 402.267.90 329:-

Planera din BESTÅ kombination – Tv-bänkar och stommar

BESTÅ tar hand om röriga och fula sladdar. Kabel-
uttaget 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.

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

37–55” 203.305.99 649:-
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Planera din BESTÅ kombination – Tv-bänkar och stommar

Ibland finns elegansen i det du inte ser. De diskreta kabeluttagen och täcklisten 
håller störande kablar på plats och utom synhåll.
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BESTÅ stomme, B120×D40×H38 cm. 2st BESTÅ väggskenor behövs för 
väggmontering. Kan kompletteras med 4st ben och 1st stödben. Maxvikten är 
20kg för en stomme som står på golvet. Maxbelastningen för en vägghängd 
stomme beror på väggmaterialet.
Vit 602.458.44 300:-
Svartbrun 702.459.52 300:-
Vitlaserad ekeffekt 402.473.73 300:-

Möjliga lösningar:

Stommar placerade på golvet/vägghängda  

Planera din BESTÅ kombination – Tv-bänkar och  stommar

BESTÅ stomme, B120×D40×H64 cm. 
2st BESTÅ väggskenor behövs för väggmontering. Kan kompletteras med 4st 
ben och 1st stödben. Maxvikten är 20kg för en stomme som står på golvet. 
Maxbelastningen för en vägghängd stomme beror på väggmaterialet.
Vit 102.458.46 500:-
Svartbrun 502.459.53 500:-
Vitlaserad ekeffekt 902.473.75 500:-

Möjliga lösningar:

Stommar placerade på golvet  

BESTÅ stomme, B60×D40×H192 cm. Av säkerhetsskäl skall denna stomme inte 
hängas på väggen. Kan kompletteras med 4st ben. Stommen skall förankras i 
väggen med medföljande beslag.
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 4st ben. Stommen skall förankras i 
väggen medföljande beslag.
Vit 402.458.40 400:-
Svartbrun 402.459.44 400:-
Vitlaserad ekeffekt 602.473.67 400:-

Möjliga lösningar:
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BESTÅ stomme, B60×D40×H64 cm. 1st BESTÅ väggskena behövs för 
väggmontering. Kan kompletteras med 4st ben. Maxvikten är 20kg för en 
stomme som står på golvet. Maxbelastningen för en vägghängd stomme 
beror på väggmaterialet.
Vit 302.458.50 250:-
Svartbrun 202.459.64 250:-
Vitlaserad ekeffekt 102.473.79 250:-

Möjliga lösningar:

BESTÅ stomme, B60×D40×H38 cm. 1st BESTÅ väggskena behövs för 
väggmontering. Kan kompletteras med 4st ben. Maxvikten är 20kg 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. 1st BESTÅ väggskena behövs för 
väggmontering. Kan kompletteras med 4st ben. Maxvikten är 20kg för en 
stomme som står på golvet. Maxbelastningen för en vägghängd stomme 
beror på väggmaterialet.
Vit 602.459.19 250:-
Svartbrun 202.459.59 250:-
Vitlaserad ekeffekt 802.474.13 250:-

Möjliga lösningar:

BESTÅ stomme, B60×D20×H38 cm. 1st BESTÅ väggskena behövs för 
väggmontering. Kan kompletteras med 4st ben. Maxvikten är 20kg 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  

Planera din BESTÅ kombination – Tv-bänkar och stommar

Du behöver en väggskena för att kunna 
vägghänga BESTÅ stommar. Väggskenan 
förstärker och gör det enklare att montera 
stommen på väggen. Skenan bör sättas i en 
regel. Den har flera hål för att kunna sätta den 
över en regel men ändå placera din stomme där 
du vill.  

Det medföljande kopplingsbeslaget gör det 
enkelt att sätta upp flera stommar bredvid 
varandra och få dem på exakt samma höjd. 
Obs! Väggskenan kan inte användas för BESTÅ
tv-bänkar.

BESTÅ väggskena, silverfärgad. Till 60 cm bred stomme behövs 
1st väggskena. Till 120 cm breda stommar behövs 2st väggskenor. 
Väggskenan kan inte användas med BESTÅ tv-bänk. Försäkra dig om att 
det är minst 5 cm mellan stommens överkant och taket. Det behövs för 
att du ska kunna montera stommen på väggskenan. BESTÅ väggskena 
är inräknad i alla vägghängda kombinationer.

60 cm 302.848.46 50:-

Så här monterar du en stomme på väggen.

OBS! Väggskenan kan inte användas 
tillsammans med BESTÅ tv-bänk.
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BESTÅ hyllplan, B56×D16 cm. Passar BESTÅ stomme, 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 ekeffekt 202.955.48 50:-

Låt insidan göra jobbet. Hyllplan, lådor och lådskenor hjälper dig 
att skräddasy din BESTÅ kombination helt efter dina behov - från 
småsaker till leksaker. 

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 dina behov.

2

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

Glas 602.955.32 75:-
Vit 002.955.54 50:-
Svartbrun 402.955.28 50:-
Vitlaserad ekeffekt 002.955.49 50:-

1 3 4
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Planera din BESTÅ kombination – funktionell inredning

Lådskenor

Lådfronter

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

2st 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.
2st 003.487.17 50:-

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

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

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

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

Vit 703.515.13 150:-
Svartbrun 403.512.46 150:-
Vitlaserad ekeffekt 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.
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Lådstommar och skenor, se s. 25

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

Här hittar du vårt utbud av dörrar och lådfronter. Och oavsett om du 
föredrar en stil i högglans, matt eller trä, i klara färger eller dämpande 
toner har vi något som passar. Alla dörrar och lådor kan kompletteras 
med knoppar eller handtag. Glöm inte gångjärnen!

Dörrar och lådfronter

Montering

BESTÅ gångjärn mjukstängande/tryck-och-öppna. 
Du ställer själv in gångjärnet om du vill använda den mjukstängande 
funktionen - så att dörren stängs tyst och mjukt eller använder tryck-och-
öppna-beslaget så att dörren öppnas med ett lätt tryck. 

2st 802.612.58 120:-
Dörr/lådfront: används som dörr eller 
lådfront. Komplettera med 1 st förpackning 
BESTÅ gångjärn/dörr eller BESTÅ lådstomme, 
B60×D40×H25 cm och BESTÅ lådskena, säljs 
separat.

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

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

31 2 4
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Planera din BESTÅ kombination – dörrar och lådfronter

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

LAPPVIKEN vit 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: ljusgrå.
Material: folierad yta.

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

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

LAPPVIKEN svartbrun har en stilren, enkel design 
och en yta som ser ut som trä. Den ger din förvaring 
ett naturligt, 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 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:-

Dörrar och lådfronter

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörrar,  
se s. 32. 

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörrar,  
se s. 32.

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörrar,  
se s. 32.

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörrar,  
se s. 32. 
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Planera din BESTÅ kombination – dörrar och lådfronter

Dörrar och lådfronter

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

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

Dörrar 60×64 cm 602.918.45 200:-
Dörrar/lådfront 60×38 cm 002.918.48 150:-
Lådfront 60×26 cm 402.918.51 100:-

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

HANVIKEN svartbrun front, med ram har ett 
diskret trämönster. Den ger din förvaring en varm, 
naturlig känsla och traditionell touch.

Dörrar 60×64 cm 502.947.93 200:-
Dörrar/lådfront 60×38 cm 002.947.95 150:-
Lådfront 60×26 cm 602.947.97 100:-

NOTVIKEN
Färg/design: grågrön.
Material: folierad yta.

NOTVIKEN grågön front,  med en präglad linne-effekt 
gör att fronten känns taktil och får ett visuellt djup. 
Den ger din förvaring ett färgstarkt och modernt 
utseende.  

Dörrar 60×64 cm 204.415.78 250:-
Dörrar/lådfront 60×38 cm 004.415.79 200:-
Lådfront 60×26 cm 604.415.81 150:-

NOTVIKEN
Färg/design: blå.
Material: folierad yta.

NOTVIKEN blå front, med en präglad linne-effekt 
gör att fronten känns taktil och får ett visuellt djup. 
Den ger din förvaring ett färgstarkt och modernt 
utseende. 

Dörrar 60×64 cm 904.436.25 250:-
Dörrar/lådfront 60×38 cm 704.436.26 200:-
Lådfront 60×26 cm 504.436.27 150:-

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörrar,  
se s. 32. 

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörrar,  
se s. 32. 

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörrar,  
se s. 32.

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörrar,  
se s. 32. 
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Planera din BESTÅ kombination – Dörrar och lådfronter

Dörrar och lådfronter

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

SELSVIKEN vit front, har en stilren, enkel design med 
högglansig yta som är slitstark och lätt att rengöra. 
Den ger din förvaring ett fräscht och modernt 
utseende.

Dörrar 60×64 cm 802.916.32 300:-
Dörrar/lådfront 60×38 cm 202.916.30 250:-
Lådfront 60×26 cm 102.916.35 150:-

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

SELSVIKEN svart front, har en stilren, enkel design 
med högglansig yta som är slitstark och lätt att 
rengöra. Den ger din förvaring ett fräscht och 
modernt utseende

Dörrar 60×64 cm 002.916.26 300:-
Dörrar/lådfront 60×38 cm 502.916.24 250:-
Lådfront 60×26 cm 402.916.29 150:-

SELSVIKEN
Färg/design: högglans mörk rödbrun.
Material: folierad yta.

SELSVIKEN högglans mörk rödbrun front, har en 
stilren, enkel design med högglansig yta som är 
slitstark och lätt att rengöra. Den ger din förvaring 
ett fräscht och modernt utseende.

Dörrar 60×64 cm 904.436.30 300:-
Dörrar/lådfront 60×38 cm 704.436.31 250:-
Lådfront 60×26 cm 704.443.48 150:-

Komplettera med   
GLASSVIK vitrindörrar,  
se s. 33. 

Komplettera med   
GLASSVIK vitrindörrar,  
se s. 33. 

Komplettera med   
GLASSVIK  vitrindörrar,  
se s. 33. 

Säljstart 1 februari 2020
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VASSVIKEN
Färg/design: vit/hexagonmönstrad.
Material: lackad yta.

VASSVIKEN vit front har en räfflad yta som skapar en 
effekt med hexagonmönster. Det ger din förvaring 
ett hantverksmässigt och samtidigt modernt 
utseende.

Dörr 60×64 cm 004.142.55 300:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 804.142.56 250:-
Lådfront 60×26 cm 604.142.57 150:-

KALLVIKEN
Färg/design: mörkgrå/betongeffekt.
Material: folierad yta och melamin.

KALLVIKEN mörkgrå front har en diskret struktur med 
betongeffekt. Den ger din förvaring ett modernt, 
industriellt utseende.

Dörr 60×64 cm 103.645.23 400:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 504.259.87 350:-
Lådfront 60×26 cm 304.259.88 200:-

Dörrar och lådfronter

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörr,  
se s. 32. 

Komplettera med  
GLASSVIK vitrindörr,  
se s. 33. 

Planera din BESTÅ kombination – dörrar och lådfronter

Komplettera med  
SINDVIK vitrindörr,  
se s. 32. 

TIMMERVIKEN
Färg/design: svart/träeffekt.
Material: folierad yta.

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

Dörr 60×64 cm 304.415.54 200:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 804.415.56 150:-
Lådfront 60×26 cm 604.415.62 100:-

Säljstart 1 oktober 2019
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Accentdörrar

Accentdörrar är ett perfekt sätt att få en personlig stil 
genom att addera kontrast, mönster eller en färgklick. 
De är designade för att komplettera utseendet på din 
BESTÅ. 

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

RIKSVIKEN accentfront i ljus bronsfärg med metall-finish ger din förvaring 
massor av attityd och personlighet.

Dörr 60×64 cm 704.415.66 400:-

STOCKVIKEN 
Färg/design: Antracit.
Material: folierad yta, varav plast av minst 90% återvunnet material.

STOCKVIKEN accentfront med lameller ger din förvaring ett uttrycksfullt 
utseende och handgjord känsla. Folie av återvunnen plast från PET-flaskor.

Dörr 60×64 cm 104.415.69 400:-

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

LAXVIKEN vit front har en 3-dimensionell strukturerad 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 803.419.86 250:-
Lådfront 60×26 cm 203.419.89 200:-

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

LAXVIKEN svart front har en 3-dimensionell strukturerad 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 002.992.60 350:-
Dörr/lådfront 60×38 cm 603.419.87 250:-
Lådfront 60×26 cm 403.419.88 200:-

Planera din BESTÅ kombination – dörrar och lådfronter

Komplettera med  
GLASSVIK vitrindörr,  
se s. 33.

Komplettera med  
GLASSVIK vitrindörr,  
se s. 33.

Komplettera med  
GLASSVIK vitrindörr,  
se s. 33. 

Komplettera med  
GLASSVIK vitrindörr,  
se s. 33.
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SINDVIK
Färg/design: vitlaserad ekeffekt/klarglas.
Material: folierad yta och härdat glas.

SINDVIK front med vitlaserad ekeffekt och klarglas passar perfekt med den 
vitlaserade stommen BESTÅ med vitlaserad ekeffekt. De stilrena linjerna och 
den enkla designen gör dina finaste föremål ännu finare. Den matchar både 
traditionella och moderna fronter.

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

Planera din BESTÅ kombination – dörrar och lådfronter

Vitrindörrar

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

SINDVIK ljusgrå front med klarglas passar perfekt med LAPPVIKEN ljusgrå front.
De stilrena linjerna och den enkla designen gör dina finaste föremål ännu
finare. Den matchar både traditionella och moderna fronter.

Vitrindörr 60×64 cm 103.639.91 300:-
Vitrindörr 60×38 cm 503.639.89 250:-

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

SINDVIK vit front 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.

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 svartbruna front 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. 

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

Bra att veta
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.

Montering

BESTÅ mjukstängande/tryck-och-öppna. 
Du ställer själv in gångjärnet om du vill använda den mjukstängande 
funktionen - så att dörren stängs tyst och mjukt eller använder tryck-och-
öppna-beslaget så att dörren öppnas med ett lätt tryck. 

2st 802.612.58 120:-
Dörr: komplettera med BESTÅ gångjärn,
1st förpackning/dörr, säljs separat.

Dörr: komplettera med BESTÅ gångjärn,
1st förpackning/dörr, säljs separat. 
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Planera din BESTÅ kombination – dörrar och lådfronter

Vitrindörrar

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

GLASSVIK vit front med frostat glas passar perfekt med våra högglansiga fronter 
och accentfronter. Den ger din förvaring ett stilrent och modernt utseende.
Frostat glas gömmer dina saker och skapar ett rent intryck, men tillåter dig ändå 
att använda fjärrkontrollen genom stängda dörrar. Handtag medföljer. 

Vitrindörr 60×64 cm 802.916.65 350:-
Vitrindörr 60×38 cm 702.916.56 300:-

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

GLASSVIK mörk rödbrun front med klarglas passar perfekt med SELSVIKEN mörk 
rödbrun högglans front. De stilrena linjerna och den moderna designen ramar 
in dina finaste föremål. Handtag medföljer. 

Vitrindörr 60×64 cm 304.436.28 350:-
Vitrindörr 60×38 cm 104.436.29 300:-

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

GLASSVIK svart/rökfärgad front med glas passar perfekt med våra högglansiga 
fronter och accentfronter. Det ger din förvaring stilrena linjer och ett modernt 
utseende. Handtag medföljer.

Vitrindörr 60×64 cm 902.916.60 350:-
Vitrindörr 60×38 cm 602.916.52 300:-

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

GLASSVIK vit front med klarglas passar perfekt med våra högglansiga fronter 
och accentfronter. Det ger din förvaring stilrena linjer och ett modernt utseende. 
Handtag medföljer.

Vitrindörr 60×64 cm 502.916.62 350:-
Vitrindörr 60×38 cm 202.916.54 300:-

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

GLASSVIK svart front med klarglas passar perfekt med våra högglansiga fronter 
och accentfronter. De stilrena linjerna och den moderna designen ramar in dina 
finaste föremål. Handtag medföljer.

Vitrindörr 60×64 cm 302.916.58 350:-
Vitrindörr 60×38 cm 002.916.50 300:-

Säljstart 1 februari 2020
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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 ljusgrå/BAGGANÄS handtag, 
svart, L143 mm. 

HANVIKEN svartbrun/ENERYDA knopp, 
Ø27mm.

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

1 2 3 4
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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
Ø30 mm 502.652.48 49:-/2st

MÖLLARP handtag, svart.

L106 mm 702.652.47 59:-/2st

MÖLLARP knopp, svart.

Ø14 mm 102.730.90 29:-/2st

MOSSARYD kläpp.
Svart
L49 mm 503.703.53 79:-/2st

Rostfritt stålfärg.

L49 mm 703.703.52 79:-/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, rostfritt stål.

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
L335 mm 603.384.14 89:-/2st

BAGGANÄS handtag, mässingsfärgad.

L143 mm 003.384.07 59:-/2st
L335 mm 203.384.11 89:-/2st

BAGGANÄS handtag, rostfritt stål.

L143 mm 703.384.18 59:-/2st
L335 mm 503.384.19 89:-/2st

Planera din BESTÅ kombination – 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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Planera din BESTÅ kombination – med knoppar och handtag

KLACKBERG knopp, silverfärgad.

Ø35 mm 303.731.64 79:-/2st

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
L234 mm 802.254.11 79:-/2st
L300 mm 402.254.13 89:-/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

KALLRÖR handtag, rostfritt stål. 

L213 mm 503.570.02 59:-/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 stål. 
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 003.478.88 69:-/2st
Mässingsfärgad
18 mm 403.478.86 69:-/2st

BJÄRRED handtag, rostfritt stål/svart läder.

L175 mm 703.488.94 149:-/2st
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Planera din BESTÅ kombination – med toppanel

Toppanel

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

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

BESTÅ toppanel.

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

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

BESTÅ toppanel.
Betongmönstrad/ljusgrå

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

För att ändra stilen på din BESTÅ lösning behöver du 
bara byta toppanel. Toppanelen ändrar inte bara stil 
utan skyddar också ovansidan på din lösning och ger 
den ett annat utryck.

Den ljusgrå toppskivan med betongeffekt har en yta med diskret textur 
och betongeffekt. Den ger din förvaring ett modernt, stilrent utseende 
och skyddar samtidigt ovansidan.

Toppanel av härdat glas är både skyddande och ger en glansig yta.

Bra att veta
Härdat glas skall 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.
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SULARP ben, H10 cm, 1st, Till 60 cm breda stommar behövs 2 ben. 
Till 120 cm breda stommar och tv-bänkar behövs 2 ben och 1 stödben 
BESTÅ. Till 180 cm breda stommar behövs 2 ben och 2 stödben BESTÅ. 

Förkromad 403.907.66 150:-

STUBBARP ben, H10 cm, justerbart, 2st. 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 stödben 
BESTÅ. Du kan använda det medföljande kopplingsbeslaget för att koppla 
samman två stommar med bara ett ben. 

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

STALLARP ben, H10 cm, 2st, 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 stödben BESTÅ. 

Förkromad 203.905.74 100:-

NANNARP ben, H10 cm. 2st. 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 stödben BESTÅ. 

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

Ben 

Planera din BESTÅ kombination med ben

Små detaljer tar din förvaring till högre höjder. BESTÅ ben lyfter upp 
kombinationen från golvet, vilket ger en lätt och luftig känsla samt gör 
det enklare att städa under.

BESTÅ stödben, H10-11 cm, justerbart, 1st. Stödbenet monteras under 
BESTÅ stomme/tv-bänk. 1st stödben till 120 cm stomme och 2st stödben 
till 180 cm tv-bänk. Stödbenet ger stabilitet utan att synas framifrån.

Grå 502.936.04 120:-

Bra att veta 
60 cm bred stomme behöver 4 ben. 120 cm stomme och tv-bänk 
behöver 4 ben och 1 BESTÅ stödben. 180 cm bred tv-bänk behöver
4 ben och 2 BESTÅ stödben.
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Planera din BESTÅ kombination – med ben

Med valet av ben, kan du matcha din 
smak och stil med andra möbler i 
rummet.
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Belysning

Vanlig belysning eller IKEA smart belysning? 
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 trivsamma 
reflekterande ljuset. Dessutom hittar du enklare de 
saker du behöver på hyllorna eller till och med inuti 
skåpen. TRÅDFRI LED drivare gör så att VAXMYRA, 

NORRFLY, LINDSHULT och URSHULT trådlöst kan 
dimmas ihop med TRÅDFRI trådlös dimmer och anslutas 
till TRÅDFRI gateway. När du är ansluten till TRÅDFRI 
gateway kan du styra din belysning via TRÅDFRI-appen 
via din telefon eller din virtuella assistent som Apple-
homekit, Amazon Alexa, Google Home eller Sonos. 
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Du kan välja mellan VAXMYRA spot eller NORRFLY LED ljuslist 55 cm.

Du kan välja mellan URSHULT och LINDSHULT skåpsbelysning, som 
ger dig en stämningsfull belysning och gör det lätt att hitta i skåpet.

Integrerad belysning

Skåpsbelysning

VAXMYRA LED spot 2st*, Ø6.8, H1 cm. Lyser upp insidan av ditt skåp. Den 
medföljande dubbelhäftande tejpen och täckplattan gör att du kan placera 
spotten under ett glashyllplan. Kan monteras i ett trähyllplan eller sättas fast 
på andra material som metall och glas. LED driver och anslutningssladd 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:-

URSHULT LED skåpsbelysning*. Ger ett riktat ljus som passar bra för att 
lysa upp mindre utrymmen. Komplettera med TRÅDFRI LED drivare och 
FÖRNIMMA anslutningssladd, säljs separat. Dimbar med TRÅDFRI trådlös 
dimmer och TRÅDFRI gateway, säljs separat. För mer information om drivaren, 
se s. 42. 
Förnicklad 302.604.02 179:-
Vit 502.603.97 179:-

NORRFLY LED ljuslist*. Aluminiumfärgad. Har en rörelsesensor, så att 
belysningen tänds och släcks automatiskt när du öppnar eller stänger dörren. 
Komplettera med TRÅDFRI LED drivare och FÖRNIMMA anslutningssladd, säljs 
separat. Dimbar med TRÅDFRI trådlös dimmer och TRÅDFRI gateway, säljs 
separat. För mer information om drivaren, se s. 42. 

55 cm 403.322.53 135:-

LINDSHULT LED skåpsbelysning*. Ger ett riktat ljus som passar bra för 
att lysa upp mindre utrymmen. Komplettera med TRÅDFRI LED drivare och 
FÖRNIMMA anslutningssladd, säljs separat. Dimbar med TRÅDFRI trådlös 
dimmer och TRÅDFRI gateway, säljs separat. För mer information om drivaren, 
se s. 42
Förnicklad 102.604.36 179:-

Belysning

*LED livslängd ca 25 000 timmar*. Ljusarmaturen har inbyggda LED-
lampor i energiklasserna A++ till A.
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Belysning

Drivare

För en smartare lösning komplettera med

ANSLUTA LED driver med sladd, 19W, vit. Du kan 
ansluta upp till 6 enheter till LED drivaren, så länge 
som det totala wattantalet inte överskrider 19W. 
Belysningen är ej dimbar med ANSLUTA LED driver.

19W 804.058.41 100:-

TRÅDFRI LED driver för trådlös styrning, 10W 
eller 30W, grå. Med drivaren kan du koppla upp din 
integrerade belysning från IKEA – tända, 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  max 3 anslutna enheter 503.561.87 130:-

30W  max 9 anslutna enheter 603.426.56 250:-

FÖRNIMMA anslutningssladd. För anslutning till 
elnätet av TRÅDFRI drivare, använd strömbrytaren 
på sladden för att tända/släcka all belysning 
samtidigt.

3.5 m 503.946.98 50:-

TRÅDFRI gateway. Med TRÅDFRI gateway och 
IKEA home smart app kan du styra varje ljuskälla 
individuellt, skapa olika typer av ljussättningar - och 
styra dem med fjärrkontroll eller app. Du kan släcka, 
tända, dimma, välja färger och byta från varmt till 
kallt ljus. Ø110, H45 mm. Sladdlängd 1,8 m.

Vit 403.378.06 299:-

TRÅDFRI fjärrkontroll. Du kan använda fjärr-
kontrollen TRÅDFRI för att samtidigt styra upp till 10 
LED ljuskällor, LED ljuspaneler eller - dimma, släcka, 
tända, välja färger och stegvis byta från varmt till 
kallt ljus. Fjärrkontrollen har en maximal räckvidd på 
10 meter när den inte blockeras av väggar. Batteri 
medföljer, med en livstid på ca 2 år. Ø68, H18 mm.

Vit/grå 304.431.24 149:-

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.

Lådbelysning

STÖTTA LED ljuslist, batteridriven, vit. Belysningen tänds 
automatiskt när du öppnar eller stänger lådan så att ingen 
energi slösas bort. Batterier sälj separat; 4 st AA behövs. 
IKEA rekommenderar de uppladdningsbara batterierna 
LADDA.

32 cm 103.600.87 79:-
52 cm 503.600.90 119:-

LADDA laddningsbart batteri HR6 AA 1.2V, 4 st. 
Batterikapacitet: 2450 mAh. Det går att ladda om 
batterierna cirka 500 gånger.

703.038.76 69:-
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SYMFONISK bordslampa med WiFi högtalare. Högtalare 
och lampa i ett, så att din teknik smälter in i ditt hem. 
Hjälper dig också att spara utrymme, till exempel på säng- 
eller sidobordet, och ger ett rikt ljud som fyller upp hela 
rummet.

Vit 304.351.57 1.995:-
Svart 103.575.89 1.995:-

SYMFONISK WiFi bokhyllehögtalare. Du kan placera 
högtalaren horisontellt eller vertikalt, hänga den eller 
väggmontera som en praktiskt hylla. Komplettera med 
SYMFONISK högtalarkrok eller vägghögtalarfäste. Hjälper 
dig också att använda utrymmet på bästa sätt och ger ett 
rikt ljud som fyller upp hela rummet.

Vit 304.352.04 995:-
Svart 503.575.54 995:-

Ljud och ljus

SYMFONISK WiFi-högtalare
Ljudet är en stämningshöjare och precis som ljuset 
för det människor tillsammans. Och både ljud och 
ljus är fantastiskt när det gäller att skapa den rätta 
atmosfären. Högtalarna är ett samarbete mellan IKEA 
och Sonos, så den kan enkelt användas tillsammans 

med andra produkter från Sonos. Om du vill ha 
ett stereoljud köper du två identiska högtalare. 
Använd också två identiska högtalare för Sonos 
hemmabiosystem.

SYMFONISK ljudkontroll. Med denna fjärrkontroll för ljud 
styr du högtalaren SYMFONISK och andra Sonos-högtalare 
från hela bostaden. Du behöver TRÅDFRI gateway och IKEA 
Home Smart app för att fjärrkontrollen för ljud ska fungera, 
säljs separat. Ø50, H18 mm.

Vit 603.704.80 169:-
Svart 404.337.80 169:-
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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, skrivbordstillbehör och spelutrustning 

till USB-minnen och sladdar. TJENA har etiketter, så 
att du kan se vad som finns inuti. 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 lådorna på varandra och kombinera olika 
storlekar för dina olika behov. Samma princip gäller 
även för TJENA lådorna.
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Lådor och avdelare

KUGGIS låda med lock, vit. 

26×35×8 cm 502.823.04 59:-
26×35×15 cm 602.802.05 79:-
37×54×21 cm 102.802.03 149:-

TJENA förvaringslåda med lock, 
18×25×15 cm.
Vit 103.954.21 25:-
Gul 904.341.31 25:-

KNIPSA korg, 32×33×32 cm. 

Sjögräs 201.105.40 179:-

BESTÅ låda, 32×51×21 cm.

Grå 803.075.53 149:-

FJÄLLA förvaringslåda med lock, 
25×36×20 cm.
Vit 603.956.83 79:-

BESTÅ lådavdelare. 51×32×6 cm. 

Grå 403.075.50 79:-

STUK låda med fack, 20×51×10 cm.

Vit/grå 403.095.49 39:-

RAGGISAR korg, mörkgrå. 

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

BESTÅ låda, 25×31×15 cm. 

Grå 003.075.52 99:-
Gul 503.098.41 99:-

BESTÅ låda, 25×31×15 cm. 

Grå 003.075.52 99:-
Gul 503.098.41 99:-

TJENA tidskriftsamlare, 2st. 

Svart 003.954.74 49:-
Vit 103.954.16 49:-
Rosa/fläckig 104.340.50 49:-

BULLIG låda, 32×35×33 cm. 

Svart         104.096.25 149:-

GNABBAS korg, 32×35×32 cm

Sjögräs 604.002.98 79:-

TJENA förvaringslåda med lock, 
25×35×20 cm.
Vit 603.954.28 39:-
Svart 303.954.77 39:-
Gul 304.341.34 39:-

KUGGIS insats med 8 fack. 
53×36×6 cm.
Vit 002.802.08 69:-

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

Förvaring för hyllpan

Förvaring för lådor

KUGGIS låda med lock, vit. 

18×26×8 cm 202.802.07 39:-

BESTÅ låda, 32×51×21 cm.

Grå 803.075.53 149:-

BESTÅ lådmatta, 32×51 cm. 

Grå 203.075.51 39:-

KOMPLEMENT låda, 25×27×12 cm, 2st.

Ljusgrå 404.057.77 149:-

STUK låda med fack, 20×51×18 cm.

Vit/grå 203.095.88 49:-
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se prislappen och IKEA.se Alla delar kräver montering.

BESTÅ förvaring
Köphjälp 2019

Alla produkter (som visas här) kanske inte fi nns i varu-
huset. Kontkta personalen eller gå in på IKEA.se för mer 
information. För mer detaljerad produktinformation,
se prislappen och IKEA.se Alla delar kräver montering.
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Bläddra i vår digitala broschyr 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, 
surfplatta 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.

Skapa din egen BESTÅ med 
planeringsverktyget  

BESTA_white_stained_oak_pg_46_47.indd   46 2019-07-19   16:26



47

Leverans
Oavsett om du handlar online eller i ett IKEA varuhus 
och oavsett hur mycket du handlar, så kan vi hjälpa dig 
att plocka ihop dina varor och leverera dem till ditt hem 
eller ditt företag.

Montering 
Alla möbler har monteringsanvisningar, men om du vill 
kan vi hjälpa dig med monteringen.

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.

Betalning
Hos oss kan du betala på olika sätt. Vill du inte betala 
allt på en gång, så kan du dela upp ditt köp i mindre 
delar.

Click & collect
Spara tid nästa gång du handlar. Lägg din beställning 
online, så har vi den redo att hämtas upp när du 
kommer förbi.

Du kan göra allt själv -
men du behöver inte 

Servicestjänster

Vårt 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
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BESTÅ förvaringskombination. B240×D42×H230 cm.  
Vitlaserad ekeffekt/NOTVIKEN grågrön/LAPPVIKEN vitlaserad
ekeffekt/STUBBARP ben.  
Tryck-och-öppna: 593.029.63  5.129:- Mjukstängande: 193.029.605 5.169:-

©
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