
Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο κατάστημα. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή επισκεφτείτε το www.IKEA.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες
συμβουλευτείτε το ταμπελάκι της τιμής. Όλες οι μονάδες χρειάζονται συναρμολόγηση.

Μία κομψή σειρά αποθήκευσης για ένα όμορφο καθιστικό
Η σειρά BESTÅ έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες 
αποθήκευσής σας, ομορφαίνοντας παράλληλα τον χώρο σας. Έτσι, 
μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να κάνετε το καθιστικό σας τόσο 
όμορφο, όσο και λειτουργικό. Σας προσφέρει αρκετό χώρο για όλα 
τα πράγματά σας, από την τηλεόρασή σας, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
και τα ηχοσυστήματα, μέχρι τα DVD και τα βιβλία σας. Μπορείτε 
να επιλέξετε μεταξύ μιας ψηλής, χαμηλής ή επίτοιχης σύνθεσης. 
Μπορείτε ακόμα να επιλέξετε μία σύνθεση με πόρτες πάνελ για 
να κρύψετε την αταξία ή με γυάλινες πόρτες για να αναδείξετε να 
αγαπημένα σας αντικείμενα. Η σειρά BESTÅ διατίθεται σε διάφορα 
χρώματα και φινιρίσματα, ώστε να μπορείτε να βρείτε αυτό που σας 
ταιριάζει.

Χρειάζεστε βοήθεια;
Ακόμα κι αν μπορείτε να κάνετε τα πάντα μόνοι σας, δε σημαίνει ότι 
είναι απαραίτητο. Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε να κάνετε την 
αποθηκευτική σας λύση BESTÅ πραγματικότητα μέσω των υπηρεσιών 
μας. Προσφέρουμε υπηρεσίες όπως συγκέντρωση προϊόντων, 
μεταφορά στο σπίτι, συναρμολόγηση, ευκολίες πληρωμής με 
πιστωτικές κάρτες κτλ. Διαβάστε περισσότερα στο www.IKEA.com.cy.

Οδηγός αγοράς

Τι πρέπει να 
γνωρίζετε
Nα χειρίζεστε το γυαλί 
ασφαλείας με προσοχή. 
Μια χτυπημένη γωνία ή μια 
γρατζουνισμένη επιφάνεια 
μπορεί, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, να προκαλέσει το 
ξαφνικό σπάσιμο του γυαλιού.  
Αποφεύγετε τις προσκρούσεις 
στα πλαϊνά, καθώς είναι το πιο 
ευάλωτο σημείο του γυαλιού.

Ασφάλεια
Αυτό το έπιπλο πρέπει να 
στερεωθεί στον τοίχο με 
τα εξαρτήματα τοίχου που 
περιλαμβάνονται. Καθώς τα 
υλικά κάθε τοίχου μπορεί 
να διαφέρουν, απαιτούνται 
διαφορετικοί μηχανισμοί 
στήριξης. Χρησιμοποιήστε 
μηχανισμούς στήριξης 
κατάλληλους για τους 
τοίχους του σπιτιού σας (δεν 
περιλαμβάνονται).

BESTÅ
Σύστημα αποθήκευσης καθιστικού
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Δημιουργήστε τη δική σας σύνθεση BESTÅ

Το σύστημα BESTÅ έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτο. 
Μπορείτε να επιλέξετε και να τοποθετήσετε τα τμήματα 
της BESTÅ με τον καλύτερο τρόπο για τον χώρο, τον τρόπο 
ζωής και το γούστο σας. Κρεμάστε τις μονάδες στον τοίχο ή 
τοποθετήστε τες στο δάπεδο δημιουργώντας την ιδανικότερη 
σύνθεση για εσάς.

Διαθέτουμε μία μεγάλη συλλογή από έτοιμες συνθέσεις 
BESTÅ για να διαλέξετε, τις οποίες μπορείτε να δείτε στο 
κατάστημα ή στο www.IKEA.com.cy. Αν δε βρείτε τη λύση 
που σας ταιριάζει ή θέλετε να προσαρμόσετε μία έτοιμη 
στις δικές σας ανάγκες απευθυνθείτε στο προσωπικό μας ή 
χρησιμοποιήστε το σχεδιαστικό πρόγραμμα BESTÅ.

Χρησιμοποιώντας το σχεδιαστικό πρόγραμμα BESTÅ, 
μπορείτε να προσαρμόσετε μία από τις έτοιμες συνθέσεις 
BESTÅ ή να δημιουργήσετε μία δική σας από την αρχή!

Ο σχεδιαστής σάς δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσετε 
διάφορους σκελετούς, πόρτες, ράφια, πόμολα, χρώματα κτλ. 
ώστε να δημιουργήσετε την ιδανική λύση αποθήκευσης και 
πολυμέσων για τις ανάγκες και το γούστο σας.

Όταν είστε έτοιμοι με την BESTÅ σύνθεσή σας, το πρόγραμμα 
σάς βοηθά να υπολογίσετε την τιμή και να εκτυπώσετε τη 
λίστα προϊόντων, ώστε να τη φέρετε στο κατάστημα ΙΚΕΑ ή να 
τη χρησιμοποιήσετε ώστε να αγοράσετε τα προϊόντα online.

Επισκεφθείτε το τμήμα Καθιστικού στο www.IKEA.com.cy και 
μεταβείτε στον σχεδιαστή BESTÅ.
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Λύσεις για πόρτες και συρτάρια

Δημιουργήστε τη δική σας σύνθεση επιλέγοντας τις πόρτες 
και τις προσόψεις συρταριών που σας ταιριάζουν.  
Για περισσότερα προϊόντα της σειράς BESTÅ, επισκεφτείτε το 
www.ΙΚΕΑ.com.cy.      

Πάντα να στερεώνετε στον τοίχο τις μονάδες με ύψος πάνω 
από 64 cm.

Προσόψεις συρταριώνΠόρτες

Πόρτα 60×64 cm Πόρτα 60×38 cm
(τα χερούλια πωλούνται χωριστά)

Πρόσοψη συρταριού 
60×38 cm

Πρόσοψη 
συρταριού 
60×26 cm

64 cm

40 cm 120 cm

38 cm

40 cm 120 cm

60 cm

38 cm

40 cm

60 cm40 cm

128 cm

60 cm40 cm

64 cm

60 cm40 cm

192 cm
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Συνθέσεις

Διαστάσεις: 180×42×48 cm
Αυτή η σύνθεση: 254€ (893.292.87)
BESTÅ έπιπλο TV 180×40×38 cm, λευκό 004.740.70 1 τεμ
BESTÅ ράφι 56×36 cm, λευκό 002.955.54 1 τεμ
BESTÅ σκελετός συρταριού 60×15×40 cm, λευκό 703.515.13 1 τεμ
BESTÅ οδηγός συρταριού για άνοιγμα με πίεση 2 τεμ 003.487.17 1 τεμ
SELSVIKEN πρόσοψη συρταριού 60×26 cm, γυαλιστερό λευκό 102.916.35 1 τεμ
GLASSVIK γυάλινη πόρτα 60×38 cm, λευκό/επιγαλακτωμένο 
γυαλί 702.916.56 2 τεμ

NANNARP πόδι λευκό 2 τεμ 202.935.92 2 τεμ
BESTÅ πόδι στήριξης 10 γκρι 502.936.04 2 τεμ
BESTÅ μεντεσές μαλακού κλεισίματος/ανοίγματος 
με πίεση 2 τεμ 802.612.58 2 τεμ

BESTÅ γυάλινο ράφι 56×36 cm, γυαλί 602.955.32 2 τεμ 

Διαστάσεις: 120×42×74 cm
Αυτή η σύνθεση: 154€ (390.683.29)

BESTÅ έπιπλο TV 120×40×64 cm, σκούρο καφέ 402.998.85 1 τεμ
BESTÅ ράφι 56×36 cm, σκούρο καφέ 402.955.28 4 τεμ
BESTÅ μεντεσές μαλακού κλεισίματος/ανοίγματος 
με πίεση, 2 τεμ 802.612.58 2 τεμ

LAPPVIKEN πόρτα/πρόσοψη συρταριού 60×38 cm, σκούρο καφέ 402.916.67 2 τεμ
STUBBARP πόδι σκούρο καφέ, 2 τεμ 602..93566 2 τεμ
BESTÅ πόδι στήριξης, 10 cm, γκρι 502.936.04 1 τεμ

Διαστάσεις: 120×42×48 cm 
Αυτή η σύνθεση: 144€ (791.882.97)
BESTÅ έπιπλο TV 120×40×38 cm, λευκό 802.945.03 1 τεμ
BESTÅ ράφι 56×36 cm, λευκό 002.955.54 2 τεμ
BESTÅ σκελετός συρταριού 60×15×40 cm, λευκό 703.515.13 2 τεμ
BESTÅ οδηγοί συρταριού για άνοιγμα με πίεση, 2 τεμ 403.487.15 2 τεμ
LAPPVIKEN Πρόσοψη συρταριού 60×26 cm, λευκό 102.916.78 2 τεμ
STUBBARP πόδι, λευκό, 2 τεμ 102.935.64 2 τεμ
BESTÅ πόδι στήριξης, 10 cm, γκρι 502.936.04 1 τεμ

Διαστάσεις: 180×42×39 cm
Αυτή η σύνθεση: 179€ (893.283.63)
BESTÅ έπιπλο TV 180×40×38 cm, λευκό 004.740.70 1 τεμ
BESTÅ ράφι 56×36 cm, λευκό 002.955.54 3 τεμ
BESTÅ σκελετός συρταριού 60×15×40 cm, λευκό 703.515.13 2 τεμ
BESTÅ οδηγοί συρταριού για άνοιγμα με πίεση, 2 τεμ 003.487.17 2 τεμ
LAPPVIKEN πόρτα/πρόσοψη συρταριού 60×38 cm, λευκό 002.916.74 1 τεμ
LAPPVIKEN Πρόσοψη συρταριού 60×26 cm, λευκό 102.916.78 2 τεμ
BESTÅ μεντεσές μαλακού κλεισίματος/ανοίγματος 
με πίεση, 2 τεμ 802.612.58 1 τεμ
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Συνθέσεις

Διαστάσεις: 180×42×192 cm
Αυτή η σύνθεση: 424€ (191.944.80)
BESTÅ έπιπλο TV 180×40×64 cm, σκούρο καφέ 802.998.74 1 τεμ
BESTÅ σκελετός 120×40×38 cm, σκούρο καφέ 702.459.52 1 τεμ
BESTÅ σκελετός 60×40×38 cm, σκούρο καφέ 602.459.62 1 τεμ
BESTÅ ράφι 56×36 cm, σκούρο καφέ 402.955.28 6 τεμ
BESTÅ γυάλινο ράφι 56×36 cm, γυαλί 602.955.32 3 τεμ
BESTÅ σκελετός συρταριού 60×25×40 cm, σκούρο καφέ 003.512.48 1 τεμ
BESTÅ οδηγός συρταριού για άνοιγμα με πίεση, 2 τεμ 003.487.17 1 τεμ
LAPPVIKEN πόρτα/πρόσοψη συρταριού 60×38 cm, 402.916.67 3 τεμ
SINDVIK γυάλινη πόρτα 60×38 cm, σκούρο καφέ/διαφανές γυαλί 402.963.11 3 τεμ
BESTÅ ράγα ανάρτησης 60 cm, ασημί 302.848.46 3 τεμ
BESTÅ μεντεσές μαλακού κλεισίματος/ανοίγματος 
με πίεση, 2 τεμ 802.612.58 5 τεμ

Διαστάσεις: 240×42×129 cm
Αυτή η σύνθεση: 374€ (193.304.87)

BESTÅ έπιπλο TV 180×40×38 cm, λευκό 004.740.70 1 τεμ
BESTÅ σκελετός 60×40×128 cm, λευκό 402.458.40 1 τεμ
BESTÅ ράφι 56×36 cm, λευκό 002.955.54 4 τεμ
BESTÅ γυάλινο ράφι 56×36 cm, γυαλί 602.955.32 1 τεμ

BESTÅ σκελετός συρταριού 60×25×40 cm, λευκό 803.515.17 2 τεμ
BESTÅ οδηγός συρταριού για άνοιγμα με πίεση 2 τεμ 003.487.17 2 τεμ

SELSVIKEN πόρτα/πρόσοψη συρταριού 60×38 cm, λευκό 202.916.30 2 τεμ
SELSVIKEN πόρτα  60×64 cm, λευκό 802.916.32 1 τεμ
GLASSVIK γυάλινη πόρτα 60×64 cm, λευκό/διαφανές γυαλί 502.916.62 1 τεμ
BESTÅ μεντεσές μαλακού κλεισίματος/ανοίγματος 
με πίεση, 2 τεμ 802.612.58 2 τεμ

Διαστάσεις: 300×20/42×211 cm
Αυτή η σύνθεση: 579€ (193.308.78)
BESTÅ έπιπλο TV 180×40×38 cm, λευκό 004.740.70 1 τεμ
BESTÅ σκελετός 60×20×38 cm, λευκό 002.459.17 3 τεμ
BESTÅ σκελετός 60×20×64 cm, λευκό 602.459.19 2 τεμ
BESTÅ σκελετός 60×40×64 cm, λευκό 302.458.50 1 τεμ
BESTÅ ράφι 56×36 cm, λευκό 002.955.54 5 τεμ
BESTÅ γυάλινο ράφι 56×16 cm, γυαλί 002.955.30 2 τεμ

BESTÅ σκελετός συρταριού 60×15×40 cm, λευκό 703.515.13 3 τεμ
BESTÅ οδηγοί συρταριού για άνοιγμα με πίεση, 2 τεμ 403.487.15 3 τεμ
BESTÅ μεντεσές μαλακού κλεισίματος/ανοίγματος 
με πίεση, 2 τεμ 802.612.58 6 τεμ

LAPPVIKEN Πρόσοψη συρταριού 60×26 cm, λευκό 102.916.78 3 τεμ
SINDVIK γυάλινη πόρτα 60×64 cm, λευκό 902.918.58 2 τεμ
LAPPVIKEN πόρτα/πρόσοψη συρταριού 60×38 cm, λευκό 002.916.74 3 τεμ
LAPPVIKEN πόρτα 60×64 cm, λευκό 502.916.76 1 τεμ
BESTÅ ράγα ανάρτησης 60 cm, ασημί 302.848.46 5 τεμ

Διαστάσεις: 120×42×192 cm
Αυτή η σύνθεση: 350€ (790.592.62)
BESTÅ σκελετός 60×40×192 cm, σκούρο καφέ 902.459.46 2 τεμ

BESTÅ ράφι 56×36 cm, σκούρο καφέ 402.955.28 8 τεμ
BESTÅ γυάλινο ράφι 56×36 cm, γυαλί 602.955.32 2 τεμ
SINDVIK γυάλινη πόρτα 60×64 cm, σκούρο καφέ/διαφανές γυαλί 002.963.13 2 τεμ
LAPPVIKEN πόρτα 60×64 cm, σκούρο καφέ 802.916.70 4 τεμ
BESTÅ μεντεσές μαλακού κλεισίματος/ανοίγματος 
με πίεση, 2 τεμ 802.612.58 6 τεμ
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Συνθέσεις

Διαστάσεις: 180×42×74 cm
Αυτή η σύνθεση: 285€ (891.398.19)
BESTÅ σκελετός 120×40×64 cm, λευκό 102.458.46 1 τεμ
BESTÅ σκελετός 60×40×64 cm, λευκό 302.458.50 1 τεμ
BESTÅ ράφι 56×36 cm, λευκό 002.955.54 6 τεμ
BESTÅ μεντεσές μαλακού κλεισίματος/ανοίγματος 
με πίεση, 2 τεμ 802.612.58 3 τεμ

SELSVIKEN πόρτα  60×64 cm, γυαλιστερό λευκό 802.916.32 3 τεμ
STUBBARP πόδι λευκό, 2 τεμ 102.935.64 4 τεμ

Διαστάσεις: 120×42×74 cm
Αυτή η σύνθεση: 175€ (293.848.75)
BESTÅ σκελετός 120×40×64,λευκό 102.458.46 1 τεμ
BESTÅ ράφι 56×36, λευκό 002.955.54 4 τεμ
BESTÅ μεντεσές μαλακού κλεισίματος/ανοίγματος 
με πίεση, 2 τεμ 802.612.58 2 τεμ

BESTÅ πόδι στήριξης, γκρι 502.936.04 1 τεμ
KABBARP πόδι, λευκό, 2 τεμ 704.729.30 2 τεμ
SUTTERVIKEN πόρτα 60×64, λευκό 304.682.37 2 τεμ

Θα χρειαστείτε μία ράγα ανάρτησης για να 
στερεώσετε έναν σκελετό BESTÅ στον τοίχο. Η ράγα 
ανάρτησης λειτουργεί υποστηρικτικά και κάνει 
τη στερέωση του σκελετού στον τοίχο πιο εύκολη 
και πιο ασφαλή. Η ράγα βιδώνεται πάνω  στους 
ορθοστάτες του τοίχου και έχει πολλές τρύπες, 
ώστε να υπάρχει πάντα μία τρύπα πάνω από έναν 
ορθοστάτη.

Μπορείτε εύκολα να κρεμάσετε διάφορους σκελετούς τον 
έναν δίπλα στον άλλο και να τους ευθυγραμμίσετε ακριβώς 
στο ίδιο ύψος χάρη στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε απόσταση τουλάχιστον  5 cm ανάμεσα 
στο πάνω μέρος του σκελετού και την οροφή. Αυτό είναι 
απαραίτητο για να μπορείτε να στερεώσετε τον σκελετό 
στη ράγα ανάρτησης..

Πώς να στερεώσετε έναν σκελετό στον 
τοίχο BESTÅ ράγα ανάρτησης, ασημί. Σκελετός πλάτους 60 cm 

χρειάζεται 1 BESTÅ ράγα ανάρτησης. Σκελετός πλάτους 
120 cm χρειάζεται 2 BESTÅ ράγες ανάρτησης. Η ράγα 
ανάρτησης δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το έπιπλο TV 
BESTÅ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απόσταση τουλάχιστον 5 cm 
ανάμεσα στο πάνω μέρος του σκελετού και την οροφή. 
Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορείτε να στερεώσετε τον 
σκελετό στη ράγα ανάρτησης. Η ράγα ανάρτησης BESTÅ 
περιλαμβάνεται σε όλες τις επίτοιχες συνθέσεις.

60 cm 302.848.46 5€

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ράγα ανάρτησης δε μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί με το έπιπλο TV 
BESTÅ.
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Σκελετοί

BESTÅ σκελετός 60×40×192 cm. Για λόγους ασφαλείας 
αυτή η ραφιέρα δεν μπορεί να αναρτηθεί στον τοίχο. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με 4 πόδια BESTÅ. Μπορεί να 
συμπληρωθεί με εσωτερικά εξαρτήματα οργάνωσης 
BESTÅ, που πωλούνται χωριστά. Το μέγιστο φορτίο του 
σκελετού ανά επιφάνεια είναι 20 kg.

Όψη λευκής βελανιδιάς 002.473.70 80€
Σκούρο καφέ 902.459.46 80€
Λευκό 002.458.42 80€

BESTÅ σκελετός 60×40×128 cm. Για λόγους ασφαλείας 
αυτή η ραφιέρα δεν μπορεί να αναρτηθεί στον τοίχο. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με 4 πόδια BESTÅ. Μπορεί να 
συμπληρωθεί με εσωτερικά εξαρτήματα οργάνωσης 
BESTÅ, που πωλούνται χωριστά. Το μέγιστο φορτίο του 
σκελετού ανά επιφάνεια είναι 20 kg.

Όψη λευκής βελανιδιάς 602.473.67 70€
Σκούρο καφέ 402.459.44 70€
Λευκό 402.458.40 70€

BESTÅ σκελετός 60×40×64 cm. Μπορείτε να τοποθετήσετε 
τον σκελετό στο δάπεδο ή να τον στερεώσετε στον 
τοίχο, ώστε να εξοικονομήσετε χώρο. Αν επιλέξετε να 
στερεώσετε τον σκελετό στον τοίχο, θα πρέπει να τον 
συμπληρώσετε με τη ράγα ανάρτησης BESTÅ. Αυτός ο 
σκελετός χρειάζεται μία ράγα ανάρτησης, που πωλείται 
χωριστά. Μπορεί να συμπληρωθεί με 4 πόδια BESTÅ. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με εσωτερικά εξαρτήματα 
οργάνωσης BESTÅ, που πωλούνται χωριστά. Ο μέγιστο 
φορτίο του σκελετού ανά επιφάνεια, αν τοποθετηθεί στο 
δάπεδο, είναι 20 kg. Το μέγιστο φορτίο για έναν επίτοιχο 
σκελετό εξαρτάται από το υλικό του τοίχου.  

Όψη λευκής βελανιδιάς 102.473.79 50€
Σκούρο καφέ 202.459.64 50€
Λευκό 302.458.50 50€

BESTÅ σκελετός 120×40×64 cm. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε τον σκελετό στο δάπεδο ή να τον 
στερεώσετε στον τοίχο, ώστε να εξοικονομήσετε 
χώρο. Αν επιλέξετε να στερεώσετε τον σκελετό στον 
τοίχο, θα πρέπει να τον συμπληρώσετε με τη ράγα 
ανάρτησης BESTÅ. Αυτός ο σκελετός χρειάζεται δύο 
ράγες ανάρτησης, που πωλούνται χωριστά. Μπορεί να 
συμπληρωθεί με πόδια BESTÅ, που πωλούνται χωριστά. 
Αυτός ο σκελετός χρειάζεται 4 πόδια και ένα πόδι 
στήριξης BESTÅ. Μπορεί να συμπληρωθεί με εσωτερικά 
εξαρτήματα οργάνωσης, που πωλούνται χωριστά. 
Ο μέγιστο φορτίο του σκελετού ανά επιφάνεια, αν 
τοποθετηθεί στο δάπεδο, είναι 20 kg. Το μέγιστο φορτίο 
για έναν επίτοιχο σκελετό εξαρτάται από το υλικό του 
τοίχου.

Όψη λευκής βελανιδιάς 902.473.75 80€
Σκούρο καφέ 502.459.53 80€
Λευκό 102.458.46 80€

BESTÅ σκελετός 60×40×38 cm. Μπορείτε να τοποθετήσετε 
τον σκελετό στο δάπεδο ή να τον στερεώσετε στον 
τοίχο, ώστε να εξοικονομήσετε χώρο. Αν επιλέξετε να 
στερεώσετε τον σκελετό στον τοίχο, θα πρέπει να τον 
συμπληρώσετε με τη ράγα ανάρτησης BESTÅ. Αυτός ο 
σκελετός χρειάζεται μία ράγα ανάρτησης, που πωλείται 
χωριστά. Μπορεί να συμπληρωθεί με 4 πόδια BESTÅ. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με εσωτερικά εξαρτήματα 
οργάνωσης BESTÅ, που πωλούνται χωριστά. Ο μέγιστο 
φορτίο του σκελετού ανά επιφάνεια, αν τοποθετηθεί στο 
δάπεδο, είναι 20 kg. Το μέγιστο φορτίο για έναν επίτοιχο 
σκελετό εξαρτάται από το υλικό του τοίχου..

Όψη λευκής βελανιδιάς 502.473.77 40€
Σκούρο καφέ 602.459.62 40€
Λευκό 702.458.48 40€

BESTÅ σκελετός 120×40×38 cm. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε τον σκελετό στο δάπεδο ή να τον 
στερεώσετε στον τοίχο, ώστε να εξοικονομήσετε 
χώρο. Αν επιλέξετε να στερεώσετε τον σκελετό στον 
τοίχο, θα πρέπει να τον συμπληρώσετε με τη ράγα 
ανάρτησης BESTÅ. Αυτός ο σκελετός χρειάζεται δύο 
ράγες ανάρτησης, που πωλούνται χωριστά. Μπορεί να 
συμπληρωθεί με πόδια BESTÅ, που πωλούνται χωριστά. 
Αυτός ο σκελετός χρειάζεται 4 πόδια και ένα πόδι 
στήριξης BESTÅ. Μπορεί να συμπληρωθεί με εσωτερικά 
εξαρτήματα οργάνωσης, που πωλούνται χωριστά. 
Ο μέγιστο φορτίο του σκελετού ανά επιφάνεια, αν 
τοποθετηθεί στο δάπεδο, είναι 20 kg. Το μέγιστο φορτίο 
για έναν επίτοιχο σκελετό εξαρτάται από το υλικό του 
τοίχου.   

Όψη λευκής βελανιδιάς 402.473.73 65€
Σκούρο καφέ 702.459.52 65€
Λευκό 602.458.44 65€

BESTÅ σκελετός 60×20×38 cm. Μπορείτε να τοποθετήσετε 
τον σκελετό στο δάπεδο ή να τον στερεώσετε στον 
τοίχο, ώστε να εξοικονομήσετε χώρο. Αν επιλέξετε να 
στερεώσετε τον σκελετό στον τοίχο, θα πρέπει να τον 
συμπληρώσετε με τη ράγα ανάρτησης BESTÅ. Αυτός ο 
σκελετός χρειάζεται μία ράγα ανάρτησης, που πωλείται 
χωριστά. Μπορεί να συμπληρωθεί με 4 πόδια BESTÅ. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με εσωτερικά εξαρτήματα 
οργάνωσης BESTÅ, που πωλούνται χωριστά. Ο μέγιστο 
φορτίο του σκελετού ανά επιφάνεια, αν τοποθετηθεί στο 
δάπεδο, είναι 20 kg. Το μέγιστο φορτίο για έναν επίτοιχο 
σκελετό εξαρτάται από το υλικό του τοίχου.

Όψη λευκής βελανιδιάς 802.474.08 €000
Σκούρο καφέ 602.459.57 €000
Λευκό 002.459.17 €000

BESTÅ σκελετός 60×20×64 cm. Μπορείτε να τοποθετήσετε 
τον σκελετό στο δάπεδο ή να τον στερεώσετε στον 
τοίχο, ώστε να εξοικονομήσετε χώρο. Αν επιλέξετε να 
στερεώσετε τον σκελετό στον τοίχο, θα πρέπει να τον 
συμπληρώσετε με τη ράγα ανάρτησης BESTÅ. Αυτός ο 
σκελετός χρειάζεται μία ράγα ανάρτησης, που πωλείται 
χωριστά. Μπορεί να συμπληρωθεί με 4 πόδια BESTÅ. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με εσωτερικά εξαρτήματα 
οργάνωσης BESTÅ, που πωλούνται χωριστά. Ο μέγιστο 
φορτίο του σκελετού ανά επιφάνεια, αν τοποθετηθεί στο 
δάπεδο, είναι 20 kg. Το μέγιστο φορτίο για έναν επίτοιχο 
σκελετό εξαρτάται από το υλικό του τοίχου.  

Όψη λευκής βελανιδιάς 802.474.13 40€
Σκούρο καφέ 202.459.59 40€
Λευκό 602.459.19 40€

Πλάτος×Βάθος×Ύψος. Για να τοποθετήσετε τους σκελετούς BESTÅ στον τοίχο χρειάζεστε μία ράγα ανάρτησης. Τα έπιπλα που τοποθετούνται στο δάπεδο πρέπει να 
ασφαλίζονται στον τοίχο με το εξάρτημα στερέωσης που περιλαμβάνεται. Ανάλογα με το υλικό του τοίχου χρειάζεται διαφορετικό εξάρτημα στερέωσης. Χρησιμοποιήστε το 
κατάλληλο εξάρτημα για τους τοίχους του σπιτιού σας. Πωλείται χωριστά.
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BESTÅ έπιπλα TV

BESTÅ πόδια

Πλάτος×Βάθος×Ύψος. Τα έπιπλα που τοποθετούνται στο δάπεδο θα πρέπει να ασφαλίζονται στον τοίχο με το εξάρτημα στερέωσης που περιλαμβάνεται. Ανάλογα με το υλικό 
του τοίχου χρειάζεται διαφορετικό εξάρτημα στερέωσης. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εξάρτημα για τους τοίχους του σπιτιού σας. Πωλείται χωριστά.

BESTÅ έπιπλο TV 180×40×64 cm. Για λόγους ασφαλείας 
αυτή η ραφιέρα δεν μπορεί να αναρτηθεί στον τοίχο. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με εσωτερικά εξαρτήματα 
οργάνωσης, που πωλούνται χωριστά. Αυτό το έπιπλο TV 
χρειάζεται 4 πόδια και 2 πόδια στήριξης BESTÅ. Αυτό το 
έπιπλο TV αντέχει μέγιστο φορτίο 50 kg στο πάνω μέρος. 

Όψη λευκής βελανιδιάς 702.998.84 119€
Σκούρο καφέ 802.998.74 119€
Λευκό 702.998.79 119€

BESTÅ έπιπλο TV 180×40×38 cm. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε το έπιπλο TV στο δάπεδο ή να το 
στερεώσετε στον τοίχο, ώστε να εξοικονομήσετε 
χώρο. Τα εξαρτήματα για τη στερέωση στον τοίχο 
περιλαμβάνονται. Μπορεί να συμπληρωθεί με εσωτερικά 
εξαρτήματα οργάνωσης, που πωλούνται χωριστά. 
Αυτό το έπιπλο TV χρειάζεται 4 πόδια και 2 πόδια 
στήριξης BESTÅ. Το μέγιστο φορτίο του επίπλου TV αν 
τοποθετηθεί στο δάπεδο, είναι 50 kg. Το μέγιστο φορτίο 
για ένα επίτοιχο έπιπλο TV εξαρτάται από το υλικό του 
τοίχου.

Όψη λευκής βελανιδιάς 604.740.72 99€
Σκούρο καφέ 704.740.62 99€
Λευκό 004.740.70 99€

BESTÅ έπιπλο TV 120×40×64 cm. Για λόγους ασφαλείας 
αυτή η ραφιέρα δεν μπορεί να αναρτηθεί στον τοίχο. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με εσωτερικά εξαρτήματα 
οργάνωσης, που πωλούνται χωριστά. Αυτό το έπιπλο 
TV χρειάζεται 4 πόδια και 1 πόδι στήριξης BESTÅ. Το 
μέγιστο φορτίο για αυτό το έπιπλο TV είναι 50 kg.

Όψη λευκής βελανιδιάς 302.998.95 89€
Σκούρο καφέ 402.998.85 89€
Λευκό 402.998.90 89€

BESTÅ έπιπλο TV 120×40×38 cm. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε το έπιπλο TV στο δάπεδο ή να το 
στερεώσετε στον τοίχο, ώστε να εξοικονομήσετε 
χώρο. Τα εξαρτήματα για τη στερέωση στον τοίχο 
περιλαμβάνονται. Μπορεί να συμπληρωθεί με εσωτερικά 
εξαρτήματα οργάνωσης, που πωλούνται χωριστά. 
Αυτό το έπιπλο TV χρειάζεται 4 πόδια και 1 πόδι 
στήριξης BESTÅ. Το μέγιστο φορτίο του επίπλου TV αν 
τοποθετηθεί στο δάπεδο, είναι 50 kg. Το μέγιστο φορτίο 
για ένα επίτοιχο έπιπλο TV εξαρτάται από το υλικό του 
τοίχου.   

Όψη λευκής βελανιδιάς 702.945.13 69€
Σκούρο καφέ 902.945.12 69€
Λευκό 802.945.03 69€

STUBBARP πόδι, ύψος 10 cm, ρυθμιζόμενο, 2 τεμ. Τα 
ρυθμιζόμενα πόδια κάνουν το έπιπλο σταθερό ακόμα 
και σε άνισα δάπεδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
το συνδετικό εξάρτημα που περιλαμβάνεται για να 
συνδέσετε δύο σκελετούς με μόνο ένα πόδι ανάμεσά τους, 
ώστε να έχετε μία πιο απλή και καθαρή όψη.
Όψη λευκής βελανιδιάς 202.935.68 5€
Σκούρο καφέ 602.935.66 5€
Λευκό 102.935.64 5€

STALLARP πόδι, ύψος 10 cm, 2 τεμ. 

Επιχρωμιωμένο 203.905.74 10€

NANNARP πόδι, ύψος 10 cm, 2 τεμ. 

Αλουμίνιο 502.935.95 10€

BESTÅ πόδι στήριξης, ύψος 10cm, ρυθμιζόμενο,  
1 τεμ. Το πόδι στήριξης στερεώνεται κάτω από τους 
σκελετούς/έπιπλα TV BESTÅ ώστε να προσφέρει 
σταθερότητα σε μία σύνθεση BESTÅ, χωρίς να φαίνεται 
από μπροστά.
Γκρι 502.936.04 5€

KABBARP πόδι, Υ10 cm, ρυθμιζόμενο, 2 τεμ. Οι σκελετοί 
πλάτους 60 cm χρειάζονται 4πόδια, οι σκελετοί πλάτους 
120 cm και τα έπιπλα TV χρειάζονται 4 πόδια και ένα πόδι 
στήριξης BESTÅ. Τα έπιπλα TV πλάτους 180 cm χρειάζονται 
4 πόδια και 2 πόδια στήριξης BESTÅ.
Λευκό 704.729.30 5€

Τα πόδια BESTÅ ανασηκώνουν τη BESTÅ σύνθεσή σας από το δάπεδο και της δίνουν μία πιο ελαφριά αίσθηση, ενώ σας επιτρέπουν να καθαρίζετε με ευκολία από κάτω.
Οι σκελετοί πλάτους 60 cm χρειάζονται 4 πόδια (STUBBARP, NANNARP, STALLARP).  
Οι σκελετοί και τα έπιπλα TV πλάτους 120 cm χρειάζονται 4 πόδια (STUBBARP, NANNARP, STALLARP) και ένα πόδι στήριξης BESTÅ. 
Οι σκελετοί και τα έπιπλα TV πλάτους 180 cm χρειάζονται 4 πόδια (STUBBARP, NANNARP, STALLARP) και 2 πόδια στήριξης BESTÅ. 

Τα στηρίγματα για τον τοίχο περιλαμβάνονται 
στη συσκευασία. Για να στερεώσετε το έπιπλο 
TV στον τοίχο, απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες 
συναρμολόγησης.

Τα εξαρτήματα στερέωσης για τον τοίχο δεν 
περιλαμβάνονται, καθώς διαφορετικά υλικά τοίχου 
χρειάζοντα διαφορετικούς τύπους εξαρτημάτων.
Χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα στερέωσης που 

είναι κατάλληλα για τους τοίχους του σπιτιού σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο τεχνικό.

Πώς να στερεώσετε ένα έπιπλο TV στον τοίχο

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα στηρίγματα 
για στερέωση στον τοίχο 
περιλαμβάνονται στη συσκευασία.



9

BESTÅ Πόρτες και προσόψεις συρταριών
Πλάτος×Ύψος. Με τις πόρτες και τις πρόσοψεις συρταριών μπορείτε να κρύψετε τα πράγματά σας και να τα προστατεύσετε από τη σκόνη. 

LAPPVIKEN
LAPPVIKEN πόρτα 60×64 cm.Συμπληρώνεται με τους 
μεντεσέδες BESTÅ, 1 συσκευασία. Πωλούνται χωριστά. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με χερούλια.
Όψη λευκής βελανιδιάς 402.916.91 15€
Σκούρο καφέ 802.916.70 15€
Λευκό 502.916.76 15€

LAPPVIKEN πόρτα/πρόσοψη συρταριού 60×38 cm. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόρτα ή ως πρόσοψη 
συρταριού. Αν χρησιμοποιηθεί ως πόρτα συμπληρώνεται 
με τους μεντεσέδες BESTÅ. Πωλούνται χωριστά.
Αν χρησιμοποιηθεί ως πρόσοψη συρταριού 
συμπληρώνεται με τον σκελετό συρταριού BESTÅ 
60×25×40 cm και τους οδηγούς συρταριού BESTÅ. 
Πωλούνται χωριστά. Μπορεί να συμπληρωθεί με 
χερούλια 
Όψη λευκής βελανιδιάς 902.916.84 10€
Σκούρο καφέ 402.916.67 10€
Λευκό 002.916.74 10€

LAPPVIKEN πρόσοψη συρταριού 60×26 cm. 
Συμπληρώνεται με τον σκελετό συρταριού BESTÅ 
60×15×40 cm και τους οδηγούς συρταριού BESTÅ. Μπορεί 
να συμπληρωθεί με χερούλια. 
Όψη λευκής βελανιδιάς 302.916.96 5€
Σκούρο καφέ 402.916.72 5€
Λευκό 102.916.78 5€

NOTVIKEN
NOTVIKEN πόρτα 60×64 cm. Συμπληρώνεται με τους 
μεντεσέδες BESTÅ, 1 συσκευασία. Πωλούνται χωριστά. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με χερούλια ή πόμολα.
Μπλε 904.436.25 25€
Γκρι-πράσινο 204.415.78 25€

NOTVIKEN πόρτα/πρόσοψη συρταριού 60×38 cm. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόρτα ή ως πρόσοψη 
συρταριού. Αν χρησιμοποιηθεί ως πόρτα συμπληρώνεται 
με τους μεντεσέδες BESTÅ. Πωλούνται χωριστά.
Αν χρησιμοποιηθεί ως πρόσοψη συρταριού 
συμπληρώνεται με τον σκελετό συρταριού BESTÅ 
60×25×40 cm και τους οδηγούς συρταριού BESTÅ. 
Πωλούνται χωριστά. Μπορεί να συμπληρωθεί με 
χερούλια ή πόμολα. 
Μπλε 704.436.26 20€
Γκρι-πράσινο 004.415.79 20€

NOTVIKEN Πρόσοψη συρταριού 60×26 cm. 
Συμπληρώνεται με τον σκελετό συρταριού BESTÅ 
60×15×40 cm και τους οδηγούς συρταριού BESTÅ. Μπορεί 
να συμπληρωθεί με χερούλια ή πόμολα. 
Μπλε 504.436.27 15€
Γκρι-πράσινο 604.415.81 15€

HANVIKEN
HANVIKEN πόρτα 60×64 cm. Συμπληρώνεται με τους 
μεντεσέδες BESTÅ, 1 συσκευασία. Πωλούνται χωριστά. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με χερούλια ή πόμολα. 
Σκούρο καφέ 502.947.93 20€
Λευκό 602.918.45 20€

HANVIKEN πόρτα/πρόσοψη συρταριού 60×38 cm. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόρτα ή ως πρόσοψη 
συρταριού. Αν χρησιμοποιηθεί ως πόρτα συμπληρώνεται 
με τους μεντεσέδες BESTÅ. Πωλούνται χωριστά. Αν 
χρησιμοποιηθεί ως πρόσοψη συρταριού συμπληρώνεται 
με τον σκελετό συρταριού BESTÅ 60×25×40 cm και τους 
οδηγούς συρταριού BESTÅ. Πωλούνται χωριστά. Μπορεί 
να συμπληρωθεί με χερούλια ή πόμολα.
Σκούρο καφέ 002.947.95 15€
Λευκό 002.918.48 15€

HANVIKEN πρόσοψη συρταριού 60×26 cm. 
Συμπληρώνεται με τον σκελετό συρταριού BESTÅ 
60×15×40 cm και τους οδηγούς συρταριού BESTÅ. Μπορεί 
να συμπληρωθεί με χερούλια.  
Σκούρο καφέ 602.947.97 10€
Λευκό 402.918.51 10€

TIMMERVIKEN
TIMMERVIKEN πόρτα 60×64 cm. Συμπληρώνεται με τους 
μεντεσέδες BESTÅ, 1 συσκευασία. Πωλούνται χωριστά. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με χερούλια ή πόμολα.
Μαύρο 304.415.54 25€

TIMMERVIKEN πόρτα/πρόσοψη συρταριού 60×38 cm. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόρτα ή ως πρόσοψη 
συρταριού. Αν χρησιμοποιηθεί ως πόρτα συμπληρώνεται 
με τους μεντεσέδες BESTÅ. Πωλούνται χωριστά. Αν 
χρησιμοποιηθεί ως πρόσοψη συρταριού συμπληρώνεται 
με τον σκελετό συρταριού BESTÅ 60×25×40 cm και τους 
οδηγούς συρταριού BESTÅ. Πωλούνται χωριστά. Μπορεί 
να συμπληρωθεί με χερούλια ή πόμολα.
Μαύρο 804.415.56 20€

TIMMERVIKEN Πρόσοψη συρταριού 60×26 cm. 
Συμπληρώνεται με τον σκελετό συρταριού BESTÅ 
60×15×40 cm και τους οδηγούς συρταριού BESTÅ. Μπορεί 
να συμπληρωθεί με χερούλια ή πόμολα.
Μαύρο 604.415.62 15€

SELSVIKEN
SELSVIKEN πόρτα  60×64 cm. Συμπληρώνεται με τους 
μεντεσέδες BESTÅ, 1 συσκευασία. Πωλούνται χωριστά. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με χερούλια ή πόμολα.
Γυαλιστερό μαύρο 002.916.26 30€
Γυαλιστερό σκούρο κόκκινο-καφέ 904.436.30 30€
Γυαλιστερό λευκό 802.916. 32 30€
Γυαλιστερό μπεζ 602.981.11 30€

SELSVIKEN πόρτα/πρόσοψη συρταριού 60×38 cm. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόρτα ή ως πρόσοψη 
συρταριού. Αν χρησιμοποιηθεί ως πόρτα συμπληρώνεται 
με τους μεντεσέδες BESTÅ. Πωλούνται χωριστά. Αν 
χρησιμοποιηθεί ως πρόσοψη συρταριού συμπληρώνεται 
με τον σκελετό συρταριού BESTÅ 60×25×40 cm και τους 
οδηγούς συρταριού BESTÅ. Πωλούνται χωριστά. Μπορεί 
να συμπληρωθεί με χερούλια ή πόμολα.
Γυαλιστερό Μαύρο 502.916.24 25€
Γυαλιστερό σκούρο κόκκινο-καφέ 704.436.31 25€
Γυαλιστερό λευκό 202.916.30 25€
Γυαλιστερό μπεζ 902.948.66 25€

SELSVIKEN πρόσοψη συρταριού 60×26 cm. 
Συμπληρώνεται με τον σκελετό συρταριού BESTÅ 
60×15×40 cm και τους οδηγούς συρταριού BESTÅ. Μπορεί 
να συμπληρωθεί με χερούλια ή πόμολα.
Γυαλιστερό Μαύρο 402.916.29 20€
Γυαλιστερό σκούρο κόκκινο-καφέ 704.443.48 20€
Γυαλιστερό λευκό 102.916.35 20€
Γυαλιστερό μπεζ 702.948.67 20€

RIKSVIKEN
RIKSVIKEN πόρτα 60×64 cm. Συμπληρώνεται με τους 
μεντεσέδες BESTÅ, 1 συσκευασία. Πωλούνται χωριστά. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με χερούλια ή πόμολα.

Όψη χαλκού 704.415.66 40€
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LAXVIKEN
LAXVIKEN Πόρτα 60×64 cm. Η ανάγλυφη επιφάνεια 
δημιουργεί ένα εφέ με σχέδια από σκιές και φως. 
Συμπληρώνεται με τους μεντεσέδες BESTÅ, 1 
συσκευασία. Πωλούνται χωριστά. 
Λευκό 902.916.98 40€

KALLVIKEN
KALLVIKEN πόρτα 60×64 cm. Η ελαφρώς ανάγλυφη 
επιφάνεια δημιουργεί ένα εφέ τσιμέντου. 
Συμπληρώνεται με τους μεντεσέδες BESTÅ, 1 
συσκευασία. Πωλούνται χωριστά. Μπορεί να 
συμπληρωθεί με χερούλια.
Σκούρο γκρι 103.645.23 40€

KALLVIKEN πόρτα/πρόσοψη συρταριού 60×38 cm.  
Η ελαφρώς ανάγλυφη επιφάνεια δημιουργεί ένα εφέ 
τσιμέντου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόρτα ή ως 
πρόσοψη συρταριού. Αν χρησιμοποιηθεί ως πόρτα 
συμπληρώνεται με τους μεντεσέδες BESTÅ. Πωλούνται 
χωριστά. Αν χρησιμοποιηθεί ως πρόσοψη συρταριού 
συμπληρώνεται με τον σκελετό συρταριού BESTÅ 
60×25×40 cm και τους οδηγούς συρταριού BESTÅ. 
Πωλούνται χωριστά. Μπορεί να συμπληρωθεί με 
χερούλια. 
Σκούρο γκρι 504.259.87 30€

KALLVIKEN πρόσοψη συρταριού 60×26 cm. Η ελαφρώς 
ανάγλυφη επιφάνεια δημιουργεί ένα εφέ τσιμέντου. 
Συμπληρώνεται με τον σκελετό συρταριού BESTÅ 
60×15×40 cm και τους οδηγούς συρταριού BESTÅ. 
Πωλούνται χωριστά. Μπορεί να συμπληρωθεί με 
χερούλια. 
Σκούρο γκρι 304.259.88 25€

SMEVIKEN
SMEVIKEN πόρτα 60×64 cm. Η πρόσοψη με το πλαίσιο 
δίνει παραδοσιακή αίσθηση στην αποθήκευσή 
σας. Συμπληρώνεται με τους μεντεσέδες BESTÅ, 
1 συσκευασία. Πωλούνται χωριστά. Μπορεί να 
συμπληρωθεί με χερούλια.
Λευκό 104.682.43 30€

SMEVIKEN πόρτα/πρόσοψη συρταριού 60×38 cm. 
Χρησιμοποιείται ως πόρτα ή πρόσοψη συρταριού. 
Συμπληρώνεται με τους μεντεσέδες BESTÅ αν 
χρησιμοποιηθεί ως πόρτα. Πωλούνται χωριστά. Αν 
χρησιμοποιηθεί ως πρόσοψη συρταριού συμπληρώνεται 
με τον σκελετό συρταριού BESTÅ 60×25×40 cm και τους 
οδηγούς συρταριού BESTÅ. Πωλούνται χωριστά.Μπορεί 
να συμπληρωθεί με χερούλια. 
Λευκό 804.728.78 25€

SMEVIKEN πρόσοψη συρταριού 60×26 cm. 
Συμπληρώνεται με τον σκελετό συρταριού BESTÅ 
60×15×40 cm και τους οδηγούς συρταριού BESTÅ. 
Πωλούνται χωριστά. Μπορεί να συμπληρωθεί με 
χερούλια. 
Λευκό 604.728.79 20€

SUTTERVIKEN
SUTTERVIKEN Πόρτα 60×64 cm. Οι διακριτικές 
λεπτομέρειες φέρνουν αέρα εξοχής στην αποθήκευσή 
σας. Συμπληρώνεται με τους μεντεσέδες BESTÅ, 
1 συσκευασία. Πωλούνται χωριστά. Μπορεί να 
συμπληρωθεί με χερούλια.
Λευκό 304.682.37 25€
Γκρι-μπεζ 004.858.27 25€

SUTTERVIKEN πόρτα/πρόσοψη συρταριού 60×38 
cm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόρτα ή ως 
πρόσοψη συρταριού. Αν χρησιμοποιηθεί ως πόρτα 
συμπληρώνεται με τους μεντεσέδες BESTÅ. Πωλούνται 
χωριστά. Αν χρησιμοποιηθεί ως πρόσοψη συρταριού 
συμπληρώνεται με τον σκελετό συρταριού BESTÅ 
60×25×40 cm και τους οδηγούς συρταριού BESTÅ. 
Πωλούνται χωριστά. Μπορεί να συμπληρωθεί με 
χερούλια. 
Λευκό 304.728.90 20€
Γκρι-μπεζ 404.858.30 20€

SUTTERVIKEN Πρόσοψη συρταριού 60×26 cm. 
Συμπληρώνεται με τον σκελετό συρταριού BESTÅ 
60×15×40 cm και τους οδηγούς συρταριού BESTÅ. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με χερούλια ή πόμολα.
Λευκό 104.728.91 15€
Γκρι-μπεζ 804.858.33 15€

STOCKVIKEN 
STOCKVIKEN Πόρτα 60×64 cm. Ο BESTÅ μεντεσές μαλακού 
κλεισίματος/ανοίγματος με πίεση πωλείται χωριστά.
Ανθρακί 104.415.69 40€

GLASSVIK
GLASSVIK γυάλινη πόρτα 60×64 cm. Το τηλεχειριστήριο 
λειτουργεί μέσα από το γυαλί, ώστε να μπορείτε να 
ρυθμίσετε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας ακόμα κι 
όταν η πόρτα είναι κλειστή. Συμπληρώνεται με τους 
μεντεσέδες BESTÅ, 1 συσκευασία. Πωλούνται χωριστά. 
Τα χερούλια περιλαμβάνονται.
Λευκό/διαφανές γυαλί 502.916.62 40€
Λευκό/επιγαλακτωμένο γυαλί 802.916.65 40€
Μαύρο/φιμέ γυαλί 902.916.60 40€
Σκούρο κόκκινο-καφέ/διαφανές 
γυαλί 304.436.28 40€

 

GLASSVIK γυάλινη πόρτα 60×38 cm. Το τηλεχειριστήριο 
λειτουργεί μέσα από το γυαλί, ώστε να μπορείτε να 
ρυθμίσετε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας ακόμα κι 
όταν η πόρτα είναι κλειστή. Συμπληρώνεται με τους 
μεντεσέδες BESTÅ, 1 συσκευασία. Πωλούνται χωριστά. 
Τα χερούλια περιλαμβάνονται.
Λευκό/διαφανές γυαλί 202.916.54 30€
Λευκό/επιγαλακτωμένο γυαλί 702.916.56 30€
Μαύρο/φιμέ γυαλί 602.916.52 30€
Σκούρο κόκκινο-καφέ/διαφανές 
γυαλί 104.436.29 30€

SINDVIK
SINDVIK γυάλινη πόρτα 60×64 cm. Το τηλεχειριστήριο 
λειτουργεί μέσα από το γυαλί, ώστε να μπορείτε να 
ρυθμίσετε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας ακόμα κι 
όταν η πόρτα είναι κλειστή. Συμπληρώνεται με τους 
μεντεσέδες BESTÅ, 1 συσκευασία. Πωλούνται χωριστά. Τα 
χερούλια περιλαμβάνονται.
Όψη λευκής βελανιδιάς 102.963.17 25€
Σκούρο καφέ 002.963.13 25€
Λευκό 902.918.58 25€

SINDVIK γυάλινη πόρτα 60×38 cm. Το τηλεχειριστήριο 
λειτουργεί μέσα από το γυαλί, ώστε να μπορείτε να 
ρυθμίσετε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας ακόμα κι 
όταν η πόρτα είναι κλειστή. Συμπληρώνεται με τους 
μεντεσέδες BESTÅ, 1 συσκευασία. Πωλούνται χωριστά. Τα 
χερούλια περιλαμβάνονται.
Όψη λευκής βελανιδιάς 502.963.15 20€
Σκούρο καφέ 402.963.11 20€
Λευκό 802.918.54 20€

OSTVIK
OSTVIK γυάλινη πόρτα 60×64 cm. Συνδυάζεται ιδανικά 
με τη λευκή πρόσοψη SMEVIKEN. Το τηλεχειριστήριο 
λειτουργεί μέσα από το γυαλί. Συμπληρώνεται με τους 
μεντεσέδες BESTÅ, 1 συσκευασία. Πωλούνται χωριστά. 
Μπορεί να συμπληρωθεί με χερούλια
Λευκό 804.696.54 40€

OSTVIK γυάλινη πόρτα 60×38 cm. Το τηλεχειριστήριο 
λειτουργεί μέσα από το γυαλί, ώστε να μπορείτε να 
ρυθμίσετε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας ακόμα κι 
όταν η πόρτα είναι κλειστή. Συμπληρώνεται με τους 
μεντεσέδες BESTÅ, 1 συσκευασία. Πωλούνται χωριστά. Τα 
χερούλια περιλαμβάνονται
Λευκό 104.727.06 30€

BESTÅ Πόρταs and Πρόσοψη συρταριούs
Width×Height. Πόρταs and Πρόσοψη συρταριούs keep your belongings hidden and free from dust. 
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BESTÅ εξαρτήματα
BESTÅ ράγα ανάρτησης 60 cm. Για να κρεμάσετε τους 
σκελετούς BESTÅ σε έναν τοίχο, θα χρειαστείτε μία ράγα 
ανάρτησης. Η ράγα ανάρτησης λειτουργεί ως ενίσχυση 
και κάνει τη στερέωση του σκελετού BESTÅ στον τοίχο 
πιο εύκολη και πιο ασφαλή. Το εξάρτημα σύνδεσης 
που περιλαμβάνεται σας διευκολύνει να κρεμάσετε 
πολλούς σκελετούς τον έναν δίπλα στον άλλο και να τους 
ευθυγραμμίσετε ακριβώς στο ίδιο ύψος. Οι σκελετοί 
πλάτους 60 cm χρειάζονται 1 ράγα ανάρτησης BESTÅ. Οι 
σκελετοί πλάτους 120 cm χρειάζονται 2 ράγες ανάρτησης 
BESTÅ. Σημείωση! Η ράγα ανάρτησης δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με τα έπιπλα TV BESTÅ. Για να μπορείτε να 
στερεώσετε τον σκελετό στη ράγα ανάρτησης θα πρέπει 
να διασφαλίστε ότι έχετε τουλάχιστον 5 cm περιθώριο 
μεταξύ της άνω επιφάνειας του σκελετού και της οροφής
Αλουμίνιο 302.848.46 5€

BESTÅ άνω επιφάνεια 60×40 cm, γυαλί ασφαλείας. 
Μία γυάλινη επιφάνεια προστατεύει το πάνω μέρος 
της συρταριέρας και της δίνει μία διαφορετική όψη. 
Περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα ασφαλείας.
Μαύρο 202.707.22 15€
Λευκό 802.707.24 15€

BESTÅ άνω επιφάνεια 120×40 cm, γυαλί ασφαλείας. 
Μία γυάλινη επιφάνεια προστατεύει το πάνω μέρος 
της συρταριέρας και της δίνει μία διαφορετική όψη. 
Περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα ασφαλείας.
Μαύρο 501.965.37 25€
Λευκό 301.965.38 25€

BESTÅ άνω επιφάνεια 180×40 cm, γυαλί ασφαλείας. 
Μία γυάλινη επιφάνεια προστατεύει το πάνω μέρος 
της συρταριέρας και της δίνει μία διαφορετική όψη. 
Περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα ασφαλείας.
Μαύρο 901.965.35 35€
Λευκό 201.965.29 35€

BESTÅ TV άνω επιφάνεια 120×40 cm, γυαλί ασφαλείας. 
Μία γυάλινη επιφάνεια προστατεύει το πάνω μέρος 
του επίπλου TV και του δίνει μία διαφορετική όψη. 
Περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα ασφαλείας.

Μαύρο γυαλί 802.953.00 25€
Λευκό γυαλί 402.953.02 25€

BESTÅ TV άνω επιφάνεια 180×40 cm, γυαλί ασφαλείας. 
Μία γυάλινη επιφάνεια προστατεύει το πάνω μέρος 
του επίπλου TV και του δίνει μία διαφορετική όψη. 
Περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα ασφαλείας.

Μαύρο γυαλί 002.953.04 35€
Λευκό γυαλί 502.953.06 35€

BESTÅ άνω επιφάνεια 120×42 cm, όψη τσιμέντου. Η 
άνω επιφάνεια BESTÅ σε ανοιχτό γκρι έχει μία ελαφρά 
ανάγλυφη επιφάνεια με όψη τσιμέντου. Προσθέτει μία 
μοντέρνα, κομψή πινελιά στην αποθήκευσή σας ενώ 
ταυτόχρονα προστατεύει το ντουλάπι BESTÅ.

Ανοιχτό γκρι 604.436.22 35€

BESTÅ άνω επιφάνεια 180×42 cm, όψη τσιμέντου. Η 
άνω επιφάνεια BESTÅ σε ανοιχτό γκρι έχει μία ελαφρά 
ανάγλυφη επιφάνεια με όψη τσιμέντου. Προσθέτει μία 
μοντέρνα, κομψή πινελιά στην αποθήκευσή σας ενώ 
ταυτόχρονα προστατεύει το ντουλάπι BESTÅ.

Ανοιχτό γκρι 204.436.24 45€

BESTÅ άνω επιφάνεια 180x42 cm. Μια επιφάνεια με όψη 
βελανιδιάς δίνει ζεστή αίσθηση στην αποθήκευσή σας.
Όψη βελανιδιάς 004.729.19 45€

BESTÅ άνω επιφάνεια 120x42 cm. Μια επιφάνεια με όψη 
βελανιδιάς δίνει ζεστή αίσθηση στην αποθήκευσή σας.
Όψη βελανιδιάς 204.729.18 35€

BESTÅ μεντεσές μαλακού κλεισίματος/ανοίγματος 
με πίεση, 2 τεμ.  Μεντεσέδες με μηχανισμούς ανοίγματος 
με πίεση και μαλακού κλεισίματος, ώστε η πόρτα να 
ανοίγει με μία ελαφριά πίεση και να κλείνει αθόρυβα 
και μαλακά. Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα με το 
εξάρτημα ανοίγματος με πίεση που περιλαμβάνεται ή 
συμπληρώνοντας το BESTÅ έπιπλο σας με ένα χερούλι. Τα 
χερούλια πωλούνται χωριστά.

802.612.58 5€

 

UPPLEVA επίτοιχος βραχίονας, σταθερός. Συμβατός με 
VESA. Ταιριάζει στις περισσότερες επίπεδες οθόνες TV 
μεταξύ 19–32” και 37–55”. 
19–32” 002.267.92 14,99€
37–55” 902.267.97 19,99€

UPPLEVA επίτοιχος βραχίονας, επικλινής/
περιστρεφόμενος. Συμβατός με VESA. Ταιριάζει στις
περισσότερες επίπεδες οθόνες TV μεταξύ 19–32”.
19–32” 402.267.90 34,99€

UPPLEVA  βάση για TV, περιστροφική Ταιριάζει στις 
περισσότερες επίπεδες οθόνες TV 37-55”. Ταιριάζει στα 
έπιπλα TVBESTÅ.
37-55” 203.305.99 69,99€

BESTÅ εσωτερικά εξαρτήματα
BESTÅ σκελετός συρταριού, 60×15×40 cm. 
Συμπληρώνεται με μία πρόσοψη συρταριού (60x26
cm) από το σύστημα BESTÅ. Συμπληρώνεται με τους 
οδηγούς συρταριού BESTÅ, που πωλούνται χωριστά. Το 
συρτάρι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πίσω από πόρτες 
με μεντεσέδες. Μέγιστο φορτίο 10 kg.

Όψη λευκής βελανιδιάς 503.515.14 10€
Σκούρο καφέ 403.512.46 10€
Λευκό 703.515.13 10€

BESTÅ σκελετός συρταριού, 60×25×40 cm. 
Συμπληρώνεται με μία πρόσοψη συρταριού (60×38 cm) 
από το σύστημα BESTÅ. Συμπληρώνεται με τους οδηγούς 
συρταριού BESTÅ, που πωλούνται χωριστά. Το συρτάρι 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πίσω από πόρτες με 
μεντεσέδες. Μέγιστο φορτίο 10 kg.

Όψη λευκής βελανιδιάς 603.515.18 15€
Σκούρο καφέ 003.512.48 15€
Λευκό 803.515.17 15€

BESTÅ οδηγός συρταριού, με μαλακό/αθόρυβο κλείσιμο. 
Ο οδηγός συρταριού κάνει το συρτάρι να κλείνει αργά, 
μαλακά και αθόρυβα. Συμπληρώστε το συρτάρι σας με 
πόμολα ή χερούλια.

2 τεμ 403.487.15 10€

BESTÅ οδηγός συρταριού, ανοίγματος με πίεση. Οι 
οδηγοί συρταριού έχουν ενσωματωμένους μηχανισμούς 
για άνοιγμα με πίεση και έτσι δε χρειάζεστε χερούλια 
ή πόμολα και μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα με μία 
ελαφριά πίεση.

2 τεμ 003.487.17 10€

BESTÅ ράφι, 56×16 cm. Μέγιστο φορτίο 13 kg. Ταιριάζει 
στις ραφιέρες BESTÅ, βάθους 20 cm.

Όψη λευκής βελανιδιάς 202.955.48 5€
Σκούρο καφέ 802.955.26 5€
Λευκό 402.955.52 5€
Γυαλί (μέγ. βάρος φορτίου 5 kg) 002.955.30 5€

BESTÅ ράφι 56×36 cm. Μέγιστο φορτίο 20 kg. Ταιριάζει 
στις ραφιέρες BESTÅ, βάθους 40 cm.

Όψη λευκής βελανιδιάς 002.955.49 5€
Σκούρο καφέ 402.955.28 5€
Λευκό 002.955.54 5€
Γυαλί (μέγ. βάρος φορτίου 10 kg) 602.955.32 5€



12

Πόμολα και χερούλια

BAGGANÄS χερούλι, 143 mm. 2 τεμ.

Μαύρο 803.384.13 6,99€
Χρώμα ορείχαλκου 003.384.07 6,99€
Ανοξείδωτο ατσάλι 703.384.18 6,99€

 

BAGGANÄS χερούλι, 335 mm. 2 τεμ.

Μαύρο 603.384.14 9,99€
Χρώμα ορείχαλκου 203.384.11 9,99€
Ανοξείδωτο ατσάλι 503.384.19 9,99€

 

BAGGANÄS πόμολο, 13 mm. 2 τεμ.

Μαύρο 303.384.15 5,99€
Χρώμα ορείχαλκου 603.384.09 5,99€
Ανοξείδωτο ατσάλι 303.384.20 5,99€

BAGGANÄS πόμολο, 20 mm. 2 τεμ.

Μαύρο 103.384.16 5,99€
Χρώμα ορείχαλκου 803.384.08 5,99€
Ανοξείδωτο ατσάλι 103.384.21 5,99€

 

BAGGANÄS πόμολο, 21 mm. 2 τεμ.

Μαύρο 903.384.17 5,99€
Χρώμα ορείχαλκου 003.384.12 5,99€
Ανοξείδωτο ατσάλι 903.384.22 5,99€

ÖSTERNÄS χερούλι, 19 mm. 2 τεμ.

Επεξεργασμένο δέρμα 203.488.96 12,99€

ÖSTERNÄS leather χερούλι, 153 mm , 2 τεμ

Επεξεργασμένο δέρμα 403.488.95 16,99€

BERGHALLA χερούλι, 56 mm. 2 τεμ.

Γκρι 603.228.56 7,99€
Λευκό 803.228.55 7,99€

ENERYDA πόμολο, 27mm, 2 τεμ.

Μαύρο 803.475.06 5,99€
Χρώμα ορείχαλκου 403.475.08 5,99€
Επιχρωμιωμένο 003.475.10 5,99€

EDVALLA πόμολο, 18 mm, 2 τεμ.

Μαύρο 003.478.88 5,99€
Χρώμα ορείχαλκου 403.478.86 5,99€

GUBBARP πόμολο, 21 mm, 2 τεμ.

Λευκό 803.364.33 0,79€

GUBBARP χερούλι, 116 mm, 2 τεμ.

Λευκό 003.364.32 0,79€
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Ενσωματωμένος φωτισμός

Συμβατικός φωτισμός ή «Έξυπνος» φωτισμός ΙΚΕΑ; 
Ο καλός φωτισμός διευκολύνει τη ζωή μας και μας βοηθά 
να ρυθμίσουμε τη σωστή διάθεση. Οι παρακάτω επιλογές 
είναι για έπιπλα όπως το σύστημα BESTÅ. Σας δίνουν τη 
δυνατότητα να φωτίσετε τις αγαπημένες σας εικόνες και 
συλλογές και να απολαύσετε το άνετο ανακλώμενο φως. 
Φυσικά, ο φωτισμός διευκολύνει επίσης να βρίσκετε 
τα πράγματά σας στα ράφια ή να ασχολείστε με τις 
δραστηριότητές σας. Ο μετασχηματιστής LED TRÅDFRI 
κάνει τα φωτιστικά OMLOPP, NORRFLY, FORMAT, URSHULT, 
LINDSHULT και MAGLEHULT «έξυπνα», δίνοντάς σας τη 

δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ασύρματα με τον ασύρματο 
ροοστάτη TRÅDFRI, καθώς και να τα συνδέσετε στην πύλη 
δικτύου TRÅDFRI.
Όταν χρησιμοποιείτε την πύλη δικτύου TRÅDFRI, μπορείτε να 
ελέγχετε τον φωτισμό που έχετε συνδέσει από την εφαρμογή 
IKEA Home smart app με διάφορους τρόπους και μαζί με 
άλλους φωτισμούς TRÅDFRI στο σπίτι σας. 
Όλος ο φωτισμός μας είναι LED, δηλαδή ενεργειακά 
αποδοτικός, εξοικονομώντας χρήματα για τους λογαριασμούς 
του ηλεκτρικού ρεύματος.

VAXMYRA σποτ LED, 2 τεμ., Ø6,8 cm. Τα σποτ VAXMYRA 
φωτίζουν το εσωτερικό των ντουλαπιών σας και 
δημιουργούν έναν ατμοσφαιρικό φωτισμό κάτω από ένα 
ράφι. Μπορούν εύκολα να στερεωθούν σε μία γυάλινη ή 
μεταλλική επιφάνεια, χάρη στην αυτοκόλλητη ταινία που 
περιλαμβάνεται ή να ενσωματωθούν σε ξύλινα ράφια. 
Συμπληρώνεται με τον μετασχηματιστή LED ANSLUTA, 
που πωλείται χωριστά. Αυτό το φωτιστικό διαθέτει 
ενσωματωμένους λαμπτήρες LED, ενεργειακής κλάσης 
Α++ έως Α. Οι λαμπτήρες του φωτιστικού δεν μπορούν να 
αντικατασταθούν.

Χρώμα αλουμινίου* 304.218.86 12,99€
Λευκό* 104.218.68 12,99€

NORRFLY ταινία φωτισμού LED. Χρώμα αλουμινίου. 
Το φως ανάβει και σβήνει αυτόματα όταν ανοίγετε ή 
κλείνετε την πόρτα, έτσι ώστε να εξοικονομείτε ενέργεια. 
Συμπληρώνεται με τον μετασχηματιστή LED TRÅDFRI 
και το καλώδιο παροχής ρεύματος FÖRNIMMA, που 
πωλούνται χωριστά. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση 
με τον ασύρματο ροοστάτη TRÅDFRI και την πύλη δικτύου 
TRÅDFRI, που πωλούνται χωριστά. Αυτό το φωτιστικό 
διαθέτει ενσωματωμένους λαμπτήρες LED, ενεργειακής 
κλάσης Α++ έως Α. Οι λαμπτήρες του φωτιστικού δεν 
μπορούν να αντικατασταθούν.

55 cm 403.322.53 24,99€

URSHULT φωτισμός ντουλαπιού LED. Παρέχει ένα 
απαλό, ατμοσφαιρικό φως στο δωμάτιο. Συμπληρώνεται 
με τον μετασχηματιστή LED TRÅDFRI και το καλώδιο 
παροχής ρεύματος FÖRNIMMA, που πωλούνται χωριστά. 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση με τον ασύρματο 
ροοστάτη TRÅDFRI και την πύλη δικτύου TRÅDFRI, που 
πωλούνται χωριστά. IKEA. Μοντέλο L1305 Urshult. Αυτό 
το φωτιστικό διαθέτει ενσωματωμένους λαμπτήρες 
LED, ενεργειακής κλάσης Α++ έως Α. Οι λαμπτήρες του 
φωτιστικού δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

Επινικελωμένο* 302.604.02 19,99€

LINDSHULT φωτισμός ντουλαπιού LED. Παρέχει ένα 
απαλό, ατμοσφαιρικό φως στο δωμάτιο. Συμπληρώνεται 
με τον μετασχηματιστή LED TRÅDFRI και το καλώδιο 
παροχής ρεύματος FÖRNIMMA, που πωλούνται χωριστά. 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση με τον ασύρματο 
ροοστάτη TRÅDFRI και την πύλη δικτύου TRÅDFRI, που 
πωλούνται χωριστά. IKEA. Μοντέλο L1304 Lindshult. 
Αυτό το φωτιστικό διαθέτει ενσωματωμένους λαμπτήρες 
LED, ενεργειακής κλάσης Α++ έως Α. Οι λαμπτήρες του 
φωτιστικού δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
Επινικελωμένο 102.604.36 19,99€

ANSLUTA μετασχηματιστής LED. Χρησιμοποιήστε 
τον μετασχηματιστή LED ANSLUTA μαζί με το σποτ LED 
VAXMYRA για συμβατική λειτουργία on/off.  
Έως και 19w.
19W 704.058.65 15€

TRÅDFRI τηλεχειριστήριο. Με το τηλεχειριστήριο 
TRÅDFRI μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού 
σας ασύρματα. Η μπαταρία περιλαμβάνεται και διαρκεί για 
περίπου 2 χρόνια.

104.607.51 19,99€

TRÅDFRI μετασχηματιστής LED. Συμπληρώνεται με το 
καλώδιο παροχής ρεύματος FÖRNIMMA, που πωλείται 
χωριστά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ασύρματο 
ροοστάτη TRÅDFRI και την πύλη δικτύου TRÅDFRI.

Έως 30W,
συνδέει έως 9 μονάδες. 603.426.56 32€
connect up to 9 units. 603.426.56 €000

TRÅDFRI πύλη δικτύου. Με την πύλη δικτύου και 
την εφαρμογή IKEA Home Smart μπορείτε να ελέγξετε 
κάθε πηγή φωτός χωριστά και να δημιουργήσετε 
διαφορετικούς τύπους ρυθμίσεων του φωτός.

203.378.06 39,99€

FÖRNIMMA ενδιάμεσο καλώδιο σύνδεσης. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την απευθείας σύνδεση μεταξύ 
μετασχηματιστών TRÅDFRI, π.χ. μεταξύ δύο τμημάτων 
επίτοιχων ντουλαπιών, με μία μόνο σύνδεση στην παροχή 
ρεύματος.
0.7 m 903.947.00 3€
2 m 303.946.99 4€
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BESTÅ κουτί 25×15×31 cm. Ιδανικό για να αποθηκεύετε 
τα πάντα, από περιοδικά και τηλεχειριστήρια, μέχρι DVD, 
παιχνίδια και αξεσουάρ. Μπορείτε εύκολα να τραβήξετε 
έξω και να σηκώσετε το κουτί, καθώς διαθέτει χερούλια. 
Η μαλακή τσόχα προστατεύει τα πράγματά σας και τα 
διατηρεί τακτοποιημένα στη θέση τους. Ταιριάζει στις 
ραφιέρες και στα συρτάρια BESTÅ. 2 κουτιά ταιριάζουν 
τέλεια σε ένα ράφι ή συρτάρι BESTÅ. Μέγ. φορτίο 2,5 kg.

Γκρι 003.075.52 9,99€

BESTÅ κουτί 32×51×21 cm. Ιδανικό για να αποθηκεύετε 
τα πάντα, από περιοδικά και τηλεχειριστήρια, μέχρι DVD, 
παιχνίδια και αξεσουάρ. Μπορείτε εύκολα να τραβήξετε 
έξω και να σηκώσετε το κουτί, καθώς διαθέτει χερούλια. 
Η μαλακή τσόχα προστατεύει τα πράγματά σας και τα 
διατηρεί τακτοποιημένα στη θέση τους. Ταιριάζει στις 
ραφιέρες
BESTÅ. Μέγ. φορτίο 5 kg.

Γκρι 803.075.53 14,99€

RAGGISAR, καλάθι, σετ 3 τεμ. Μπορείτε να ρυθμίσετε 
εσείς το ύψος του καλαθιού διπλώνοντας τις άκρες.

Ανοιχτό γκρι 903.480.15 5,99€

RAGGISAR δίσκος, σκούρο γκρι. Μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τον χώρο αποθήκευσης 
αποτελεσματικά, στοιβάζοντας δίσκους σε διαφορετικά 
μεγέθη, τον έναν πάνω στον άλλο. 

30×40 cm 103.480.19 12,99€

TJENA κουτί με καπάκι 25×35×10 cm. Ένα χαμηλό  κουτί 
αποθήκευσης είναι ιδανικό για τα πάντα, από χαρτιά και 
συλλογές μέχρι φουλάρια και γραβάτες. 

Λευκό 903.954.22 3,49€
Μαύρο 403.954.86 3,49€

TJENA κουτί με καπάκι 18×25×15 cm. Ιδανικό για να 
αποθηκεύετε μικρότερα πράγματα, από αξεσουάρ 
γραφείου και καλώδια έως καλλυντικά και αξεσουάρ 
μαλλιών.

Λευκό 103.954.21 2,99€
Μαύρο 603.954.85 2,99€
Μπλε/με σχέδια 904.678.43 2,99€

TJENA κουτί με καπάκι, 25×35×20 cm. Το μέγεθος είναι 
ιδανικό για τα πάντα, από χαρτιά και συλλογές μέχρι 
παπούτσια και ρούχα.

Λευκό 603.954.28 3,99€
Μαύρο 303.954.77 3,99€
Μπλε/με σχέδια 704.678.44 3,99€

TJENA θήκη περιοδικών, 2 τεμ., 10×25×30 cm

Λευκό 103.954.16 4,99€

Μαύρο 003.954.74 4,99€

Πολυχρωμία 004.678.52 4,99€

KUGGIS κουτί με καπάκι, λευκό. Με τη σειρά
κουτιών KUGGIS μπορείτε εύκολα να οργανώσετε και
να «κρύψετε» τα πράγματά σας, ενώ παραμένουν
εύκολα προσβάσιμα. Μπορείτε εύκολα να στοιβάξετε
κουτιά με διαφορετικά μεγέθη, καθώς έχουν
κατασκευαστεί ώστε να χωράνε το ένα μέσα στο άλλο.

18×26×8 cm 202.802.07 5,99€
26×35×8 cm 502.823.04 9,99€
26×35×15 cm 602.802.05 12,99€
37×54×21 cm 102.802.03 19,99€

KUGGIS ένθετο με 8 τμήματα. Τα χωρίσματα σάς
επιτρέπουν να δείτε εύκολα το περιεχόμενο ώστε να
βρείτε αυτό που χρειάζεστε. Αν θέλετε να έχετε μεγάλα
και μικρά αντικείμενα μαζί στο ίδιο κουτί, συνδυάστε
το ένθετο με το κουτί KUGGIS.

53×36×6 cm 002.802.08 9,99€

GNABBAS καλάθι, 32x35x32 cm.

Μαύρο 604.002.98 9,99€
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