
Възможно е не всички артикули (показани тук) да са налични в магазина. Моля, свържете се с 
персонала или потърсете повече информация на www.IKEA.bg. 
За повече продуктова информация вижте етикета и в интернет.
Всички елементи трябва да бъдат сглобени.

Стилна система за съхранение за страхотна дневна
Серията BESTÅ е проектирана така, че да отговори на всичките ви 
нужди, свързани със съхранението на вещи у дома - по елегантен 
начин. С нея дневната ви ще бъде едновременно красива и 
функционална. И ще има достатъчно място за всичко – от 
телевизора с плосък екран, конзолите за видеоигри и музикалната 
система до дисковете и книгите. Можете да изберете висока, 
ниска комбинация или такава със стенен монтаж. Предлагаме 
панелни врати, които прикриват бъркотията, и стъклени, зад 
които любимите ви вещи да се виждат. Серията BESTÅ включва 
множество различни цветове и покрития, за да можете лесно да 
вземете подходящото за вас решение.

Можете сами, но можем и ние
Продуктите на ИКЕА са с дизайн, който ви позволява лесно да ги 
отнесете вкъщи и да ги монтирате сами. Но ако ви е нужна помощ, 
можем да ви предложим богата гама от услуги. Възползвайте 
се от тях и вашата система BESTÅ ще се превърне в реалност още 
по-лесно. Предлагаме събиране и доставка на стоки, транспорт до 
дома, монтаж, финансиране и други. Вижте повече на 
www.IKEA.bg.
 

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ
Бъдете внимателни при работа
с предмети от закалено
стъкло. Всички стъклени 
изделия са чупливи и 
повреден ръб или
надраскана повърхност в 
редки случаи могат
да предизвикат внезапно
счупване. Но само на ситни
парченца, никога на остри
късове. Избягвайте удари 
отстрани – там стъклото е 
най-уязвимо.

БЕЗОПАСНОСТ
Артикулът трябва да се
монтира към стената с
приложения стенен елемент.
Различните стенни материали
изискват различни видове
крепежни елементи.
Използвайте такива, които
са подходящи за стените във
вашия дом (не са включени в
комплекта).
Измерете дълбочината и
ширината на вашия телевизор.
Те трябва да са по-малки от
тези на секцията.

Система за съхранение

BESTÅ
РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ
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Системата BESTÅ е проектирана така, че да може лесно да се адаптира и съчетава. Можете да изберете 
и подредите етажерките в зависимост от наличното пространство, начина си на живот и индивидуалните 
си предпочитания. Окачете модулите на стената или ги поставете на пода и създайте перфектната за вас 
конфигурация.

СЪЗДАЙТЕ СОБСТВЕНО РЕШЕНИЕ BESTÅ
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Създайте собствена комбинация с врати и чела за чекмеджета. За по-голям избор на врати и чекмеджета 
BESTÅ посетете www.IKEA.bg. Етажерките с височина над 64 см трябва винаги да се прикрепят към стената. 

ВРАТИ И ЧЕКМЕДЖЕТА

ЧЕЛА ЗА ЧЕКМЕДЖЕТА

Чело за чекмедже 
60×38 см 

ВРАТИ  

Врата 60×38 см Врата 60×64 см Чело за чекмедже 
60×26 см (дръжките се закупуват отделно)
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КОМБИНАЦИИ

Общ размер: 300×40×230 см
Тази комбинация: 1224лв.
BESTÅ рамка 120×40×64 см, избелен дъб 902.473.75 1 бр.
BESTÅ рамка 60×40×64 см, избелен дъб 102.473.79 1 бр.
BESTÅ рамка 120×40×38 см, избелен дъб 402.473.73 2 бр.
BESTÅ рамка 60×40×192 см, избелен дъб 002.473.70 2 бр.
BESTÅ рамка 60×40×38 см, избелен дъб 502.473.77 1 бр.

BESTÅ рафт 56×36 см, избелен дъб 002.955.49 12 бр.
BESTÅ стъклен рафт 56×36 см, стъкло 602.955.32 4 бр.

BESTÅ чекмедже 60×25×40 см, избелен дъб 702.945.32 3 бр.
BESTÅ водач за чекмедже с push-бутон, к-т 2 бр. 402.878.25 3 бр.
BESTÅ панта с push-бутон/плавно затваряне, к-т 2 бр. 802.612.58 9 бр.
SINDVIK стъклена врата 60×64 см, избелен дъб 102.963.17 4 бр.
HANVIKEN врата/чело за чекмедже 60×38 см,  
избелен дъб 602.948.01 8 бр.
BESTÅ релса за окачване 60 см, сребристо 302.848.46 3 бр.

Общ размер: 300×20/40×211 см
Тази комбинация: 998лв. 
BESTÅ рамка 120×40×38 см, ефект избелен дъб 402.473.73 1 бр.
BESTÅ рамка 60×40×38 см, ефект избелен дъб 502.473.77 1 бр.
BESTÅ рамка 60×20×38 см, ефект избелен дъб 802.474.08 3 бр.
BESTÅ рамка 60×20×64 см, ефект избелен дъб 802.474.13 2 бр.
BESTÅ рамка 60×40×64 см, ефект избелен дъб 102.473.79 1 бр.
BESTÅ рафт 56×36 см, ефект избелен дъб 002.955.49 4 бр.

BESTÅ стъклен рафт 56×16 см, стъкло 002.955.30 2 бр.
BESTÅ чекмедже 60×15×40 см, ефект избелен дъб 802.868.76 3 бр.
BESTÅ водач за чекмедже с push-бутон, к-т 2 бр. 402.878.25 3 бр.
BESTÅ панта с push-бутон/плавно затваряне, к-т 2 бр. 802.612.58 6 бр.
SELSVIKEN чело за чекмедже 60×26 см, бял гланц 102.916.35 3 бр.
GLASSVIK стъклена врата 60×64 см, бяло/матирано 
стъкло

802.916.65 2 бр.

SELSVIKEN врата/чело за чекмедже 60×38 см, бял гланц 202.916.30 3 бр.
SELSVIKEN врата 60×64 см, бял гланц 802.916.32 1 бр.
BESTÅ N релса за окачване 60, сребристо 302.848.46 5 бр. 

Общ размер: 180×40×48 см
Тази комбинация: 457лв. 
BESTÅ TV шкаф 180×40×38 см, бяло 602.945.04 1 бр.
BESTÅ рафт  56×36  см, бяло 002.955.54 1 бр.
BESTÅ чекмедже 60×15×40 см, бяло 102.716.23 1 бр.
BESTÅ водач за чекмедже с push-бутон к-т 2 бр. 402.878.25 1 бр.
SELSVIKEN чело за чекмедже 60×26 см, бял гланц 102.916.35 1 бр.
GLASSVIK стъклена врата 60×38 см, бяло/матирано 
стъкло

702.916.56 2 бр.

NANNARP крак бяло к-т 2 бр. 202.935.92 2 бр.
BESTÅ опорен крак 10 сиво 502.936.04 2 бр.
BESTÅ панта с push-бутон/плавно затваряне к-т 2 бр. 802.612.58 2 бр.
BESTÅ стъклен рафт 56×36 см, стъкло 602.955.32 2 бр. 

Общ размер: 180×40×192 см
Тази комбинация: 607лв. 
BESTÅ рамка 120×40×64 см, бяло 102.458.46 1 бр.
BESTÅ рамка 60×40×64 см, бяло 302.458.50 1 бр.
BESTÅ рамка 120×40×38 см, бяло 602.458.44 1 бр.
BESTÅ рамка 60×40×38 см, бяло 702.458.48 1 бр.
BESTÅ рафт 56×36 см, бяло 002.955.54 6 бр.
BESTÅ стъклен рафт 56×36 см, стъкло 602.955.32 3 бр.
BESTÅ чекмедже 60×25×40 см, бяло 902.945.31 1 бр.
BESTÅ водач за чекмедже с push-бутон к-т 2 бр. 402.878.25 1 бр.
HANVIKEN врата/чело за чекмедже 60×38 см, бяло 002.918.48 3 бр.
SINDVIK стъклена врата 60×38 см, бяло 802.918.54 3 бр.
BESTÅ N релса за окачване 60 сребристо 302.848.46 3 бр.
BESTÅ панта с push-бутон/плавно затваряне к-т 2 бр. 802.612.58 5 бр.
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КОМБИНАЦИИ

Общ размер: 240×20/40×166 см 
Тази комбинация: 684лв. 
BESTÅ рамка 120×40×38 см, черно-кафяво 702.459.52 2 бр.
BESTÅ рамка 60×20×38 см, черно-кафяво 602.459.57 2 бр.
BESTÅ рафт 56×36 см, черно-кафяво 402.955.28 2 бр.
BESTÅ чекмедже 60×15×40 см, черно-кафяво 202.716.32 2 бр.
BESTÅ чекмедже 60×25×40 см, черно-кафяво 502.945.33 2 бр.
BESTÅ водач за чекмедже, плавно затваряне к-т 2 бр. 202.878.26 4 бр.
SELSVIKEN чело за чекмедже 60×26 см,  
кафяв гланц с щампа

002.963.51 2 бр.

SELSVIKEN врата/чело за чекмедже 60×38 см,  
кафяв гланц с щампа

802.963.47 2 бр.

GLASSVIK стъклена врата 60×38 см, черно/опушено 
стъкло

602.916.52 2 бр.

BESTÅ панта с push-бутон/плавно затваряне к-т 2 бр. 802.612.58 2 бр.

Общ размер: 240×40×128 см.  
Тази комбинация: 792лв. 
BESTÅ TV шкаф 120×40×64 см, ефект избелен дъб 302.998.95 1 бр.
BESTÅ рамка 60×40×128 см, ефект избелен дъб 602.473.67 2 бр.
BESTÅ рафт 56×36 см, ефект избелен дъб 002.955.49 6 бр.
BESTÅ стъклен рафт 56×36 см, стъкло 602.955.32 2 бр.
BESTÅ чекмедже 60×15×40 см, ефект избелен дъб 802.868.76 4 бр.
BESTÅ водач за чекмедже с push-бутон к-т 2 бр. 402.878.25 4 бр.
HANVIKEN врата 60×64 см, ефект избелен дъб 202.947.99 2 бр.
HANVIKEN чело за чекмедже 60×26 см, ефект избелен 
дъб 

202.948.03 4 бр.

SINDVIK стъклена врата 60×64 см, ефект избелен дъб 102.963.17 2 бр.
BESTÅ панта с push-бутон/плавно затваряне к-т 2 бр. 802.612.58 4 бр.

BESTÅ N релса за окачване 60 сребристо 302.848.46 2 бр.

Общ размер: 120×40×74 см
Тази комбинация: 208лв.
BESTÅ рамка 120×40×64 см, черно-кафяво 502.459.53 1 бр.
BESTÅ рафт 56×36 см, черно-кафяво 402.955.28 4 бр.
BESTÅ панта с push-бутон/плавно затваряне к-т 2 бр. 802.612.58 2 бр.
HANVIKEN врата/чекмедже 60×38 см, черно-кафяво 002.947.95 2 бр.
STUBBARP крак черно-кафяво к-т 2 бр. 602.935.66 2 бр.
BESTÅ опорен крак 10 сиво 502.936.04 1 бр.

Общ размер: 120×40×48 см 
Тази комбинация: 194лв. 
BESTÅ рамка 120×40×38 см, бяло 602.458.44 1 бр.
BESTÅ рафт 56×36 см, бяло 002.955.54 2 бр.
BESTÅ чекмедже 60×15×40 см, бяло 102.716.23 2 бр.
BESTÅ водач за чекмедже с push-бутон к-т 2 бр. 402.878.25 2 бр.
LAPPVIKEN чело за чекмедже 60×26 см, бяло 102.916.78 2 бр.
STUBBARP крак бяло к-т 2 бр. 102.935.64 2 бр.
BESTÅ опорен крак 10 сиво 502.936.04 1 бр.



КОМБИНАЦИИ

Общ размер: 240×40×128 см
Тази комбинация: 403лв. 
BESTÅ рамка 120×40×38 см, избелен дъб 402.473.73 1 бр.
BESTÅ рамка 60×40×38 см, избелен дъб 502.473.77 1 бр.
BESTÅ рамка 60×40×128 см, избелен дъб 602.473.67 1 бр.
BESTÅ рафт 56×36 см, избелен дъб 002.955.49 4 бр.
BESTÅ стъклен рафт 56×36 см, стъкло 602.955.32 1 бр.

BESTÅ чекмедже 60×25×40 см,  избелен дъб 702.945.32 2 бр.
BESTÅ водач за чекмедже с push-бутон к-т 2 бр. 402.878.25 2 бр.

LAPPVIKEN врата/чекмедже 60×38 см, избелен дъб 902.916.84 2 бр.
LAPPVIKEN врата 60×64 см, избелен дъб 402.916.91 1 бр.
SINDVIK стъклена врата 60×64 см, избелен дъб 102.963.17 1 бр.
BESTÅ панта с push-бутон/плавно затваряне к-т 2 бр. 802.612.58 2 бр.
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Общ размер: 120×40×192 см
Тази комбинация: 676лв. 
BESTÅ рамка 60×40×192 см, бяло 002.458.42 2 бр.

BESTÅ рафт 56×36 см, бяло 002.955.54 8 бр.
BESTÅ стъклен рафт 56×36 см, стъкло 602.955.32 2 бр.
GLASSVIK стъклена врата 60×64 см, бяло/матирано 
стъкло

802.916.65 2 бр.

SELSVIKEN врата 60×64 см, бежов гланц 602.981.11 4 бр.
BESTÅ панта с push-бутон/плавно затваряне к-т 2 бр. 802.612.58 6 бр.

Общ размер: 180×40×48 см
Тази комбинация: 360лв. 
BESTÅ рамка 120×40×38 см, черно-кафяво 702.459.52 1 бр.
BESTÅ рамка 60×40×38 см, черно-кафяво 602.459.62 1 бр.
BESTÅ чекмедже 60×25×40 см, черно-кафяво 502.945.33 3 бр.
BESTÅ водач за чекмедже с push-бутон к-т 2 бр. 402.878.25 3 бр.
LAPPVIKEN врата/чекмедже 60×38 см, черно-кафяво 402.916.67 3 бр.
STUBBARP крак черно-кафяво к-т 2 бр. 602.935.66 4 бр.
BESTÅ горен панел 180×40 см, стъкло черно 901.965.35 1 бр.

Общ размер: 180×40×74 см
Тази комбинация: 343лв. 
BESTÅ рамка 120×40×64 см, бяло 102.458.46 1 бр.
BESTÅ рамка 60×40×64 см, бяло 302.458.50 1 бр.
BESTÅ рафт 56×36 см, бяло 002.955.54 2 бр.
BESTÅ чекмедже 60×25×40 см, бяло 902.945.31 1 бр.
BESTÅ чекмедже 60×15×40 см, бяло 102.716.23 1 бр.
BESTÅ водач за чекмедже с push-бутон к-т 2 бр. 402.878.25 2 бр.
BESTÅ панта с push-бутон/плавно затваряне к-т 2 бр. 802.612.58 2 бр.
LAPPVIKEN врата/чекмедже 60×38 см, бяло 002.916.74 1 бр.
LAPPVIKEN врата 60×64 см, бяло 502.916.76 2 бр.
LAPPVIKEN чело за чекмедже 60×26 см, бяло 102.916.78 1 бр.
STUBBARP крак бяло к-т 2 бр. 102.935.64 4 бр.
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КОМБИНАЦИИ

Общ размер: 60×20×128 см
Тази комбинация: 170лв. 
BESTÅ рамка 60×20×64 см, бяло 602.459.19 2 бр.
BESTÅ рафт 56×16 см, бяло 402.955.52 2 бр.
LAPPVIKEN врата 60×64 см, зелено 703.030.65 2 бр.
BESTÅ панта с push-бутон/плавно затваряне к-т 2 бр. 802.612.58 2 бр.
BESTÅ N релса за окачване 60 сребристо 302.848.46 2 бр.

Общ размер: 120×40×192 см
Тази комбинация: 688лв. 
BESTÅ чекмедже 60×15×40 см черно-кафяво 202.716.32 2 бр. 
BESTÅ чекмедже 60×25×40 см, черно-кафяво 502.945.33 2 бр. 
BESTÅ водач за чекмедже с push-бутон, к-т 2 бр. 402.878.25 4 бр. 
BESTÅ рамка 60×40×192 см, черно-кафяво 902.459.46 4 бр. 
BESTÅ стъклен рафт 56×36см, стъкло 602.955.32 4 бр. 
BESTÅ рафт 56×36 черно-кафяво 402-955-28 2 бр.
BESTÅ панта с push-бутон/плавно затваряне, к-т 2 бр. 802.612.58 4 бр. 
LAPPVIKEN врата/чело за чекмедже 60×38 см, черно-
кафяво

402-916-67 2 бр. 

LAPPVIKEN чело за чекмедже 60×26 см, черно-кафяво 402.916.72 2 бр. 
SINDVIK стъклена врата 60×64 см, черно-кафяво 002.963.13 4 бр. 

Общ размер: 180×40×38 см
Тази комбинация: 224лв. 
BESTÅ рамка 120×40×38 см, черно-кафяво 702.459.52 1 бр.
BESTÅ рамка 60×40×38 см, черно-кафяво 602.459.62 1 бр.
BESTÅ рафт 56×36 см, черно-кафяво 402.955.28 2 бр.
BESTÅ чекмедже 60×15×40 см, черно-кафяво 202.716.32 2 бр.
BESTÅ водач за чекмедже с push-бутон к-т 2 бр. 402.878.25 2 бр.
LAPPVIKEN врата/чекмедже 60×38 см, черно-кафяво 402.916.67 1 бр.
LAPPVIKEN чело за чекмедже 60×26 см, черно-кафяво 402.916.72 2 бр.
BESTÅ панта с push-бутон/плавно затваряне к-т 2 бр. 802.612.58 1 бр.
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BESTÅ РАМКИ - ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ

BESTÅ рамка 60×40×192 см. Този артикул не е 
подходящ за стенен монтаж. Може да се съчетае 
с крака BESTÅ, 4 бр. и вътрешни аксесоари BESTÅ 
(продават се отделно). Макс. товароносимост на 
горната част на рамката: 20 кг.

Ефект избелен дъб 002.473.70 90лв.
Черно-кафяво 902.459.46 90лв.
Бяло 002.458.42 90лв.

BESTÅ рамка 60×40×128 см. Този артикул не е 
подходящ за стенен монтаж. Може да се съчетае с 
крака BESTÅ, 4 бр. Може да се съчетае с вътрешни 
аксесоари BESTÅ (продават се отделно). Макс. 
товароносимост на горната част на рамката: 20 кг. 

Ефект избелен дъб 602.473.67 70лв.
Черно-кафяво 402.459.44 70лв.
Бяло 402.458.40 70лв.

BESTÅ рамка 60×40×64 см. Може да се постави 
на пода или да се монтира на стената. При стенен 
монтаж съчетайте с релса за окачване BESTÅ. За 
тази рамка ще ви е необходима 1 релса за окачване 
(продава се отделно). Може да се съчетае с крака 
BESTÅ, 4 бр. и вътрешни аксесоари BESTÅ (продават 
се отделно). Поставена на пода, рамката има 
макс. товароносимост 20 кг. При стенен монтаж 
товароносимостта зависи от материала на стената. 

Ефект избелен дъб 102.473.79 45лв.
Черно-кафяво 202.459.64 45лв.
Бяло 302.458.50 45лв.

BESTÅ рамка 120×40×64 см. Може да се постави 
на пода или да се монтира на стената. При стенен 
монтаж съчетайте с релса за окачване BESTÅ. За 
тази рамка ще са ви необходими 2 релси за окачване 
(продават се отделно). Може да се съчетае с крака 
BESTÅ (продават се отделно). За тази рамка ще 
са ви необходими 4 крака и 1 опорен крак BESTÅ. 
Може да се съчетае с вътрешни аксесоари BESTÅ  
(продават се отделно). Поставена на пода, рамката 
има макс. товароносимост 20 кг. При стенен монтаж 
товароносимостта зависи от материала на стената.

Ефект избелен дъб 902.473.75 80лв.
Черно-кафяво 502.459.53 80лв.
Бяло 102.458.46 80лв.

BESTÅ рамка 60×40×38 см. Може да се постави 
на пода или да се монтира на стената. При стенен 
монтаж съчетайте с релса за окачване BESTÅ. За 
тази рамка ще ви е необходима 1 релса за окачване 
(продава се отделно). Може да се съчетае с крака 
BESTÅ, 4 бр. и вътрешни аксесоари BESTÅ (продават 
се отделно). Поставена на пода, рамката има 
макс. товароносимост 20 кг. При стенен монтаж 
товароносимостта зависи от материала на стената.

Ефект избелен дъб 502.473.77 35лв.
Черно-кафяво 602.459.62 35лв.
Бяло 702.458.48 35лв.

BESTÅ рамка 120×40×38 см. Може да се постави 
на пода или да се монтира на стената. При стенен 
монтаж съчетайте с релса за окачване BESTÅ. За 
тази рамка ще са ви необходими 2 релси за окачване 
(продават се отделно). Може да се съчетае с крака 
BESTÅ (продават се отделно). За тази рамка ще 
са ви необходими 4 крака и 1 опорен крак BESTÅ. 
Може да се съчетае с вътрешни аксесоари BESTÅ  
(продават се отделно). Поставена на пода, рамката 
има макс. товароносимост 20 кг. При стенен монтаж 
товароносимостта зависи от материала на стената. 

Ефект избелен дъб 402.473.73 60лв.
Черно-кафяво 702.459.52 60лв.
Бяло 602.458.44 60лв.

BESTÅ рамка 60×20×38 см. Може да се постави 
на пода или да се монтира на стената. При стенен 
монтаж съчетайте с релса за окачване BESTÅ. За 
тази рамка ще ви е необходима 1 релса за окачване 
(продава се отделно). Може да се съчетае с крака 
BESTÅ, 4 бр. и вътрешни аксесоари BESTÅ (продават 
се отделно). Поставена на пода, рамката има 
макс. товароносимост 20 кг. При стенен монтаж 
товароносимостта зависи от материала на стената. 

Ефект избелен дъб 802.474.08 30лв.
Черно-кафяво 602.459.57 30лв.
Бяло 002.459.17 30лв.

BESTÅ рамка 60×20×64 см. Може да се постави 
на пода или да се монтира на стената. При стенен 
монтаж съчетайте с релса за окачване BESTÅ. За 
тази рамка ще ви е необходима 1 релса за окачване 
(продава се отделно). Може да се съчетае с крака 
BESTÅ, 4 бр. и вътрешни аксесоари BESTÅ (продават 
се отделно). Поставена на пода, рамката има 
макс. товароносимост 20 кг. При стенен монтаж 
товароносимостта зависи от материала на стената. 

Ефект избелен дъб 802.474.13 40лв.
Черно-кафяво 202.459.59 40лв.
Бяло 602.459.19 40лв.

Ширина×Дълбочина×Височина. За стенен монтаж на рамките BESTÅ е нужна релса за окачване. Ако ги разположите на пода, прикрепете мебелите към стената 
с приложения стенен елемент. Различните стенни материали изискват различни видове крепежни елементи. Използвайте такива, които са подходящи за 
стените във вашия дом (не са включени в комплекта). 
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Ширина×Дълбочина×Височина. Мебелите, поставени на пода, трябва да бъдат прикрепени към стената с приложения стенен елемент. Различните стенни 
материали изискват различни видове крепежни елементи. Използвайте такива, които са подходящи за стените във вашия дом (не са включени в комплекта). 

BESTÅ TV шкаф 180×40×64 см. Този артикул не е 
подходящ за стенен монтаж. Може да се съчетае с 
вътрешни аксесоари (продават се отделно). За този 
артикул ще са ви необходими 4 крака и 2 опорни 
крака BESTÅ. Макс. товароносимост на горната част 
на шкафа: 50 кг. За TV с екран макс. 70".

Ефект избелен дъб 702.998.84 190лв.
Черно-кафяво 802.998.74 190лв.
Бяло 702.998.79 190лв.

BESTÅ TV шкаф 180×40×38 см. Може да се постави 
на пода или да се монтира на стената. Може да се 
съчетае с вътрешни аксесоари (продават се отделно). 
За този артикул ще са ви необходими 4 крака и 
2 опорни крака BESTÅ. Макс. товароносимост на 
горната част на шкафа: 50 кг. За TV с екран макс. 
70".

Ефект избелен дъб 902.945.07 150лв.
Черно-кафяво 702.945.08 150лв.
Бяло 602.945.04 150лв.

BESTÅ TV шкаф 120×40×64 см. Този артикул не е 
подходящ за стенен монтаж. Може да се съчетае с 
вътрешни аксесоари (продават се отделно). За този 
артикул ще са ви необходими 4 крака и 1 опорен 
крак BESTÅ. Поставен на пода, шкафът има макс. 
товароносимост 50 кг в горната част. За TV с екран 
макс. 50".

Ефект избелен дъб 302.998.95 160лв.
Черно-кафяво 402.998.85 160лв.
Бяло 402.998.90 160лв.

BESTÅ TV шкаф 120×40×38 см. Може да се постави 
на пода или да се монтира на стената. Може да се 
съчетае с вътрешни аксесоари (продават се отделно). 
За този артикул ще са ви необходими 4 крака и 
1 опорен крак BESTÅ. Макс. товароносимост на 
горната част на шкафа: 50 кг. За TV с екран макс. 
50". За TV с екран макс. 70".

Ефект избелен дъб 702.945.13 120лв.
Черно-кафяво 902.945.12 120лв.
Бяло 802.945.03 120лв.

BESTÅ BURS бюро 120×40 см.

Бял гланц 702.453.39 299лв.

BESTÅ BURS TV шкаф 180×41 см.

Бял гланц 302.691.29 499лв.
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LAPPVIKEN

LAPPVIKEN врата 60×64 см. Трябва да се допълни 
с панти BESTÅ (продават се отделно). Може да се 
съчетае с дръжки. 

Ефект избелен дъб 402.916.91 20лв.
Черно-кафяво 802.916.70 20лв.
Бяло 502.916.76 20лв.
Светлосиво 403.640.60 20лв.

LAPPVIKEN врата/чело за чекмедже 60×38 см. 
Може да се използва като врата или чело за чекмедже. 
При употреба като врата трябва да се допълни с панти 
BESTÅ (продават се отделно). При употреба като чело 
допълнете с чекмедже BESTÅ 60×25×40 см и водач 
BESTÅ (продават се отделно). Може да се съчетае с 
дръжки. 

Ефект избелен дъб 902.916.84 15лв.
Черно-кафяво 402.916.67 15лв.
Бяло 002.916.74 15лв.
Светлосиво 103.640.66 15лв.

LAPPVIKEN чело за чекмедже 60×26 см. Допълнете 
с чекмедже BESTÅ 60×15×40 см и водач BESTÅ. Може 
да се съчетае с дръжки. 

Ефект избелен дъб 302.916.96 10лв.
Черно-кафяво 402.916.72 10лв.
Бяло 102.916.78 10лв.
Розово 502.948.73 10лв.
Светлосиво 503.640.69 10лв.

GRUNDSVIKEN врата 60×64 см. Трябва да се допълни 
с панти BESTÅ (продават се отделно). Може да се 
съчетае с дръжки. 

Тъмносиво 703.639.50 60лв.

GRUNDSVIKEN врата/чело за чекмедже 60×38 см. 
Може да се използва като врата или чело за чекмедже. 
При употреба като врата трябва да се допълни с панти 
BESTÅ (продават се отделно). При употреба като чело 
допълнете с чекмедже BESTÅ 60×25×40 см и водач 
BESTÅ (продават се отделно). Може да се съчетае с 
дръжки. 

Тъмносиво 203.639.62 50лв.

GRUNDSVIKEN чело за чекмедже 60×26 см. 
попълнете с чекмедже BESTÅ 60×15×40 см и водач 
BESTÅ. Може да се съчетае с дръжки. 

Тъмносиво 103.691.20 30лв.

STUBBARP крак, регулируем к-т 2 бр. С възможност 
за регулиране - стоят стабилно дори при неравен 
под. Краката STUBBARP повдигат шкафа BESTÅ и му 
придават по-лек и ефирен вид, освен това улесняват 
почистването под него. С помощта на приложения 
свързващ елемент можете да свържете две рамки 
само с един крак между тях за по-изчистена визия. 
Височина 10 см.
Ефект избелен дъб 202.935.68 10лв.
Черно-кафяво 602.935.66 10лв.
Бяло 102.935.64 10лв.

NANNARP крак, к-т 2 бр. Краката NANNARP 
повдигат шкафа BESTÅ и му придават по-лек и 
ефирен вид, освен това улесняват почистването под 
него. 
Височина 10 см.
Черно 102.935.97 20лв.
Бяло 202.935.92 20лв.
Алуминий 502.935.95 20лв.

BESTÅ опорен крак, регулируем, 1 бр. За монтаж 
под рамка/TV шкаф BESTÅ. Придава стабилност 
на комбинацията BESTÅ, без да се вижда. Мин. 
височина 10 см. Макс. височина 11 см.
Сиво 502.936.04 10лв.

За рамки с ширина 60см ще са ви нужни 4 крака. За рамки и TV шкафове с ширина 120см - 4 крака и 1 опорен крак BESTÅ, а за TV шкафове с ширина 180 см - 4 
крака и 2 опорни крака BESTÅ. Важно! Опорният крак BESTÅ се продава отделно.

Ширина×Височина. Вратите и челата ви помагат да скриете вещите и да ги защитите от прах.  

GRUNDSVIKEN

STALLARP крак, 2 бр. 

Хромиран 203.905.74 15лв.

SULARP крак 10 cm, 1 бр..

Хромиран 403.907.66 20лв.

VASSVIKEN door 60×64 cm. The textured surface cre-
ates an effect with hexagon pattern. Must be completed 
with BESTÅ hinges, 1 pack. Sold separately. May be 
completed with knobs or handles.
White 004.142.55 40лв.

VASSVIKEN door/drawer front 60×38 cm. The textured 
surface creates an effect with hexagon pattern. May be 
used as a door or as a drawer front. To be completed 
with BESTÅ hinges if used as door. Sold separately. To 
be completed with BESTÅ drawer frame 60×25×40 cm 
and BESTÅ drawer runner if used as drawer front. Sold 
separately. May be completed with knobs or handles.
White 804.142.56 30лв.

VASSVIKEN drawer front 60×26 cm. The textured 
surface creates an effect with hexagon pattern. To be 
completed with BESTÅ drawer frame 60×15×40 cm and 
BESTÅ drawer runner. May be completed with knobs or 
handles.

White 604.142.57 25лв.
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BESTÅ ВРАТИ И ЧЕЛА ЗА ЧЕКМЕДЖЕ

SELSVIKEN врата 60×64 см. Трябва да се допълни 
с панти BESTÅ (продават се отделно). Може да се 
съчетае с дръжки. 
Черен гланц 002.916.26 55лв.
Бял гланц 802.916. 32 55лв.
Бежов гланц 602.981.11 55лв.
Кафяв гланц с щампа 702.963.43 55лв.
Светло-зелено 303.640.51 55лв.

SELSVIKEN врата/чело за чекмедже 60×38 см. 
Може да се използва като врата или чело за чекмедже. 
При употреба като врата трябва да се допълни с панти 
BESTÅ (продават се отделно). При употреба като чело 
допълнете с чекмедже BESTÅ 60×25×40 см и водач 
BESTÅ (продават се отделно).  Може да се съчетае с 
дръжки.

Черен гланц 502.916.24 45лв.
Бял гланц 202.916.30 45лв.
Бежов гланц 902.948.66 45лв.
Кафяв гланц с щампа 802.963.47 45лв.
Светло-зелено 703.640.54 45лв.

SELSVIKEN чело за чекмедже 60×26 см. Допълнете 
с чекмедже BESTÅ 60×15×40 см и водач BESTÅ. Може 
да се съчетае с дръжки. 

Черен гланц 402.916.29 35лв.
Бял гланц 102.916.35 35лв.
Бежов гланц 702.948.67 35лв.
Кафяв гланц с щампа 002.963.51 35лв.
Светло-зелено 003.640.57 35лв.

BESTÅ LAXVIKEN

LAXVIKEN врата 60×64 см. Релефната повърхност 
създава красива игра на светлина и сенки. Трябва 
да се допълни с панти BESTÅ (продават се отделно). 
Може да се съчетае с дръжки BLANKETT. За тази 
врата не се препоръчват други дръжки. 

Бяло 902.916.98 60лв.

LAXVIKEN

LAXVIKEN врата/ чело за чекмедже 60×38 см. 
Може да се използва като врата или чело за 
чекмедже. При употреба като врата трябва да се 
допълни с панти BESTÅ (продават се отделно). При 
употреба като чело допълнете с чекмедже BESTÅ 
60х15х40 см и водач BESTÅ (продават се отделно).
Може да се съчетае с дръжки. 

Бяло 803.419.86 35лв.

LAXVIKEN чело за чекмедже 60×26 см.Допълнете 
с чекмедже BESTÅ 60х15х40 см и водач BESTÅ. Може 
да се съчетае с дръжки. 

Бяло 203.419.89 30лв.

GLASSVIK
GLASSVIK стъклена врата 60×64 см. 
Дистанционното работи през стъклото - така можете 
да управлявате електронното си оборудване и при 
затворена вратичка. Трябва да се допълни с панти 
BESTÅ (продават се отделно). Включва дръжки.

Бяло/прозрачно стъкло 502.916.62 65лв.
Бяло/матирано стъкло 802.916.65 65лв.
Свело-зелено/прозрачно стъкло 803.639.97 65лв.
Черно/опушено стъкло 902.916.60 65лв.

GLASSVIK стъклена врата 60×38 см. 
Дистанционното работи през стъклото - така можете 
да управлявате електронното си оборудване и при 
затворена вратичка. Трябва да се допълни с панти 
BESTÅ (продават се отделно). Включва дръжки.

Бяло/прозрачно стъкло 202.916.54 60лв.
Бяло/матирано стъкло 702.916.56 60лв.
Свело-зелено/прозрачно стъкло 203.639.95 60лв.
Черно/опушено стъкло 602.916.52 60лв.

SINDVIK
SINDVIK стъклена врата 60×64 см. Дистанционното 
работи през стъклото - така можете да управлявате 
електронното си оборудване и при затворена 
вратичка. Трябва да се допълни с панти BESTÅ 
(продават се отделно). Може да се съчетае с дръжки.

Ефект избелен дъб 102.963.17 45лв.
Черно-кафяво 002.963.13 45лв.
Бяло 902.918.58 45лв.
Светло сиво 103.639.91 45лв.

SINDVIK стъклена врата 60×38 см. Дистанционното 
работи през стъклото - така можете да управлявате 
електронното си оборудване и при затворена 
вратичка. Трябва да се допълни с панти BESTÅ 
(продават се отделно). Може да се съчетае с дръжки.

Ефект избелен дъб 502.963.15 35лв.
Черно-кафяво 402.963.11 35лв.
Бяло 802.918.54 35лв.
Светло сиво 503.639.89 35лв.

VALVIKEN VALVIKEN врата 60×64 см. Трябва да се допълни 
с панти BESTÅ (продават се отделно). Може да се 
съчетае с дръжки. 
Тъмно кафяво 903.296.01 50лв.
Сиво тюркоаз 503.296.03 50лв.
VALVIKEN врата 60×38 см. Може да се използва 
като врата или чело за чекмедже. При употреба като 
врата трябва да се допълни с панти BESTÅ (продават 
се отделно). При употреба като чело допълнете 
с чекмедже BESTÅ 60×25×40 см и водач BESTÅ 
(продават се отделно).  Може да се съчетае с дръжки.

Тъмно кафяво 703.296.02 45лв.

Сиво тюркоаз 103.277.57 45лв.

VALVIKEN чело за чекмедже  60×26 см. Допълнете 
с чекмедже BESTÅ 60×15×40 см и водач BESTÅ. Може 
да се съчетае с дръжки. 
Тъмно кафяво 303.277.56 35лв.
Сиво тюркоаз 003.296.05 35лв.

HANVIKEN
HANVIKEN врата 60×64 см. Трябва да се допълни 
с панти BESTÅ (продават се отделно). Може да се 
съчетае с дръжки. 

Черно-кафяво 502.947.93 35лв.
Бяло 602.918.45 35лв.

HANVIKEN врата/чело за чекмедже 60×38 см. 
Може да се използва като врата или чело за чекмедже. 
При употреба като врата трябва да се допълни с панти 
BESTÅ (продават се отделно). При употреба като чело 
допълнете с чекмедже BESTÅ 60×25×40 см и водач 
BESTÅ (продават се отделно). Може да се съчетае с 
дръжки. 

Черно-кафяво 002.947.95 25лв.
Бяло 002.918.48 25лв.

HANVIKEN чело за чекмедже 60×26 см. опълнете с 
чекмедже BESTÅ 60×15×40 см и водач BESTÅ. Може да 
се съчетае с дръжки. 

Черно-кафяво 602.947.97 20лв.
Бяло 402.918.51 20лв.

Ширина×Височина. Вратите и челата ви помагат да скриете вещите и да ги защитите от прах.  

GLASSVIK

SELSVIKEN
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BESTÅ АКСЕСОАРИ

BESTÅ релса за окачване 60 см. Необходима за 
стенен монтаж на рамки BESTÅ - прави окачването 
по-лесно и безопасно. Приложеният свързващ 
елемент ви позволява да окачите няколко рамки 
една до друга на една и съща височина. За рамки 
с ширина 60см е необходима 1 релса за окачване 
BESTÅ. За рамки с ширина 120см са необходими 2 
релси за окачване BESTÅ. Важно! Релсата не може 
да се използва с TV шкафове BESTÅ. Предвидете 
минимум 5см разстояние между горната част на 
рамката и тавана, за да  можете да монтирате 
рамката към релсата. 
Алуминий 302.848.46 10лв.

BESTÅ горен панел 120×40 см, закалено стъкло. 
Стъкленият панел защитава горната част на 
етажерката и разнообразява облика. Включени са 
обезопасяващи механизми.
Черно 501.965.37 40лв.
Бяло 301.965.38 40лв.

BESTÅ горен панел 180×40 см, закалено стъкло. 
Стъкленият панел защитава горната част на 
етажерката и разнообразява облика. Включени са 
обезопасяващи механизми.
Черно 901.965.35 60лв.
Бяло 201.965.29 60лв.

BESTÅ TV горен панел 120×40 см, закалено 
стъкло. Стъкленият панел защитава горната част 
на шкафа и разнообразява облика. Включени са 
обезопасяващи механизми.

Черно стъкло 802.953.00 40лв.
Бяло стъкло 402.953.02 40лв.

BESTÅ TV горен панел 180×40 см, закалено 
стъкло. Стъкленият панел защитава горната част 
на шкафа и разнообразява облика. Включени са 
обезопасяващи механизми.

Черно стъкло 002.953.04 60лв.
Бяло стъкло 502.953.06 60лв.

BESTÅ панта с push-бутон/плавно затваряне, 
к-т 2 бр. С функция push-бутон и плавно затваряне,  
така че вратата се отваря само с леко докосване 
и се затваря плавно, меко и безшумно. Можете 
да използвате приложения push-бутон или да 
допълните с дръжки (продават се отделно).

802.612.58 10лв.

 

UPPLEVA стенна скоба, неподвижна. Подходяща за 
повечето телевизори с плосък екран с размер 37–55”. 
37–55” 902.267.97 39,90лв.

UPPLEVA стенна скоба, с функция накланяне/
въртене. Подходяща за повечето телевизори с 
плосък екран с размер 37-55”.
37-55” 203.305.99 119лв.

NOTVIKEN врата 60×64 cм. Съчетайте с панти 
BESTÅ - за 1 врата е необходима 1 опаковка. 
Пантите се продават отделно.
Може да се допълни с дръжки. Продават се отделно.
Шаблонът за отбелязване на отворите за дръжки се 
продава отделно.
Синьо 904.436.25 40лв.
Сиво-Зелено 204.415.78 40лв.

NOTVIKEN  врата/чело за чекмедже 60×38 cм. 
Комбинирайте и допълнете
Може да се допълни с панти от серията BESTÅ, ако 
се използва като врата. Продават се отделно.
Може да се допълни с 60x25x40 см рамка за 
чекмедже и водач за чекмедже от серията BESTÅ, 
ако се използва като чело за чекмедже. Продават се 
отделно.
Синьо 904.436.25 30лв.
Сиво-Зелено 204.415.78 30лв.

NOTVIKEN чело за чекмедже 60×26 cм. Съчетайте с 
панти BESTÅ - за 1 врата е необходима 1 опаковка. 
Пантите се продават отделно.
Може да се допълни с дръжки. Продават се отделно.
Шаблонът за отбелязване на отворите за дръжки се 
Синьо 504.436.27 20лв.
Сиво-Зелено 604.415.81 20лв.

RIKSVIKEN врата 60×64 cм. Може да се допълни с 
панти от серията BESTÅ, ако се използва като врата. 
Продават се отделно.
Може да се допълни с 60x25x40 см рамка за 
чекмедже и водач за чекмедже от серията BESTÅ, 
ако се използва като чело за чекмедже. Продават се 
отделно.
Бронз 704.415.66 70лв

STOCKVIKEN врата 60×64 cm. 

Антрацит 104.415.69 70лв

KALLVIKEN врата 60×64 cm. Съчетайте с панти 
BESTÅ - за 1 врата е необходима 1 опаковка. 
Пантите се продават отделно.
Може да се допълни с дръжки. Продават се 
отделно.
Шаблонът за отбелязване на отворите за дръжки се 
продава отделно.
Сиво 103.645.23 70лв

KALLVIKEN врата/чело за чекмедже 60×38 cm.  
Може да се допълни с панти от серията BESTÅ, ако 
се използва като врата. Продават се отделно.
Може да се допълни с 60x25x40 см рамка за 
чекмедже и водач за чекмедже от серията BESTÅ, 
ако се използва като чело за чекмедже. Продават 
се отделно.
Сиво 504.259.87 60лв
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ULVSBO дръжка, 2 бр.

Черно 402.222.59 7,99лв.
Бяло 202.222.60 7,99лв.

ATTEST дръжка, 2 бр.

Неръждаема стомана 501.387.50 5,99лв.

ORRNÄS дръжка, 2 бр.

Неръждаема стомана 302.361.53 7,99лв.

ULVSBO дръжка, 108 мм, 2 бр.

Черно 102.223.50 5,99лв.
Бяло 302.223.49 5,99лв.

LANSA дръжка, 445 мм, 2 бр.

Неръждаема стомана 201.387.61 15,99лв.

BLANKETT дръжка, 595 мм, 2 бр.

Алуминий 602.222.39 19,99лв.

ATTEST дръжка, 138 мм, 2 бр.

Неръждаема стомана 900.385.41 4,99лв.

BESTÅ кутия 25×15×31 см. Перфектна за съхранение 
на всичко от списания и дистанционни до DVD 
дискове, играчки и хоби материали. Отворите 
улесняват изтеглянето и повдигането. С мек филц, 
който защитава вещите ви и ги придържа на 
място. Размерът е подходящ за етажерки BESTÅ 
и чекмеджета BESTÅ. На рафт или в чекмедже се 
побират 2 кутии BESTÅ. Макс. товароносимост: 2,5кг.
Сиво 003.075.52 25,90лв.
Розово 103.098.43 25,90лв.
Жълто 503.098.41 25,90лв.

BESTÅ кутия 32×51×21 см. Перфектна за съхранение 
на всичко от списания и дистанционни до DVD 
дискове, играчки и хоби материали. Отворите 
улесняват изтеглянето и повдигането. С мек филц, 
който защитава вещите ви и ги придържа на място.  
Размерът е подходящ за етажерки BESTÅ. Макс. 
товароносимост: 5 кг.
Сиво 803.075.53 29,90лв.

BESTÅ ВЪТРЕШНИ АКСЕСОАРИ

BESTÅ чекмедже, 60×15×40 см. Съчетайте с 
чело за чекмедже (60×26 см) от серията BESTÅ и 
водачи BESTÅ (продават се отделно). Не може да се 
комбинира с врати с панти.

Ефект избелен дъб 503.515.14 25лв.
Черно-кафяво 403.512.46 25лв.
Бяло 703.515.13 25лв.

BESTÅ чекмедже, 60×25×40 см. Съчетайте с 
чело за чекмедже (60×38 см) от серията BESTÅ и 
водачи BESTÅ (продават се отделно). Не може да се 
комбинира с врати с панти.

Ефект избелен дъб 603.515.18 30лв.
Черно-кафяво 003.512.48 30лв.
Бяло 803.515.17 30лв.

BESTÅ водач, плавно затваряне. За по-плавно, меко 
и безшумно затваряне на чекмеджето. Допълнете 
чекмеджето с дръжки.
2 бр. 403.487.15 15лв.

BESTÅ водач, push-бутон. С вградени push-бутони, 
така че няма да имате нужда от дръжки - ще можете 
да отваряте вратата само с леко докосване. 
2 бр. 003.487.17 10лв.

BESTÅ рафт 56×16 см. Макс. товароносимост: 
13 кг. За етажерки BESTÅ с дълбочина 20 см.
Ефект избелен дъб 202.955.48 5лв.
Черно-кафяво 802.955.26 5лв.
Бяло 402.955.52 5лв. 
Стъкло 002.955.30 10лв.

BESTÅ рафт 56×36 см. Макс. товароносимост: 
20 кг. За етажерки BESTÅ с дълбочина 40 см.
Ефект избелен дъб 002.955.49 7лв.
Черно-кафяво 402.955.28 7лв.
Бяло 002.955.54 7лв.
Стъкло 602.955.32 15лв.

BESTÅ подложка за чекмедже 32×51 см. 

Сиво 203.075.51 10,00лв.

BESTÅ разделител за чекмедже 

Сиво 403.075.50 19,90лв.
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Можете и сами. 
Но можем и ние!

ФИНАНСОВА УСЛУГА
В магазин ИКЕА може да закупите желаните от вас продукти на 
изплащане на равни месечни вноски при изгодни условия.
Започнете да обзавеждате своя дом-мечта още от днес.
Повече информация можете да получите в зона Финансова 
услуга.

СЪБИРАНЕ НА СТОКИ И ДОСТАВКА
Запишете желаните артикули в списъка си с покупки и 
оставете търсенето и транспорта на нас – ще ги вземем от 
Залата за самообслужване и наш партньор ще достави всичко 
директно до дома или офиса ви.  

ДОСТАВКА ДО ДОМА
Повечето от продуктите ни са с дизайн и опаковка, които 
ви позволяват да ги отнесете лесно вкъщи сами. Но ако 
предпочитате, можем да препоръчаме наш партньор, който да 
достави покупките ви директно до дома или офиса. 

Има моменти, когато просто нямаме време или енергия. Когато ни е нужна 
малко помощ. Затова предлагаме допълнителни услуги, като събиране на 
стоки, доставка и монтаж. Вижте повече на последната страница на това 
ръководство или на www.IKEA.bg.

МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ
Стоките на ИКЕА са предназначени за самостоятелен монтаж
– по този начин спестявате най-много. Но можем и да
препоръчаме наш партньор, който да сглоби покупките за
дома или офиса ви.
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