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BESTÅ 
Kombinasi penyimpanan TV.

 
Putih/LAPPVIKEN putih/ 

Rp7.545.000

BESTÅ penyimpanan 
media menjadi tempat 

Seri BESTÅ kami menawarkan penyimpanan 

Pendahuluan tentang
sistem penyimpanan BESTÅ BESTÅ 

Putih/HANVIKEN putih/ 
STUBBARP kaki.

Rp7.960.000

BESTÅ 

STOCKVIKEN antrasit/STUBBARP kaki.  

Rp5.740.000

menyimpan dan 

makan. Anda dapat 

seperti serbet dan 

atasnya.



4 5

BESTÅ 
Kombinasi penyimpanan TV.

 
Putih/LAPPVIKEN putih/ 

Rp7.545.000

BESTÅ penyimpanan 
media menjadi tempat 

Seri BESTÅ kami menawarkan penyimpanan 

Pendahuluan tentang
sistem penyimpanan BESTÅ BESTÅ 

Putih/HANVIKEN putih/ 
STUBBARP kaki.

Rp7.960.000

BESTÅ 

STOCKVIKEN antrasit/STUBBARP kaki.  

Rp5.740.000

menyimpan dan 

makan. Anda dapat 

seperti serbet dan 

atasnya.



6 7

Nikmati hiburan tanpa ada barang menghalangi
BESTÅ membuat aktivitas Anda di sekitar TV menjadi lebih menyenangkan dan 
menenangkan. Produk ini menempatkan TV Anda sebagai pusat perhatian dan 
menyembunyikan semua kabel yang berantakan. Dengan BESTÅ, sangat mudah 
untuk menyediakan ruang untuk semua hal dan membuat ruang tampak tertata 
– ucapkan selamat tinggal pada kekacauan dan ucapkan selamat datang pada 
penyimpanan tertutup dan rumah yang lebih rapi.

Meja TV dan  
solusi penyimpanan media

Lampu strip LED di dalam laci akan menyala secara otomatis saat Anda 
membuka laci, sehingga Anda tidak perlu menyalakan lampu plafon 
saat mencari sesuatu di dalam laci.

Rak dapat disesuaikan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan 
Anda. Penyimpanan mainan dengan ketinggian anak akan 
memudahkan mereka untuk mengambil mainan dan menaruhnya 
kembali.

Dengan BESTÅ, kabel dialirkan tanpa terlihat melalui lubang 
di belakang meja TV. Tersembunyi namun mudah diakses, entah Anda 
menggunakan solusi BESTÅ dengan kaki atau dipasang di dinding.

Pintu kaca menjaga peralatan Anda bebas dari debu, dan tenang, 
sinyal remote control bisa menembus kaca. 

Pencahayaan kabinet selain memudahkan Anda untuk menemukan 
barang, itu juga akan menambahkan nuansa dan cara yang bagus 
untuk meredam kontras dari cahaya TV dan cahaya yang lebih gelap di 
ruangan. 

Laci BESTÅ cukup besar untuk mengakomodasi kebutuhan bahkan 
anggota keluarga terkecil sekalipun. Gayanya Anda yang tentukan, 
membuka laci dengan kenop atau gagang atau dengan fungsi push-
open.

BESTÅ Kombinasi penyimpanan 
TV dengan pintu kaca. 

Hitam-cokelat/LAPPVIKEN hitam-
cokelat/SINDVIK kaca bening.
Fungsi push-open: 491.867.42
Fungsi soft-closing: 291.871.15

Rp11.150.000
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Meja TV

BESTÅ Meja tv dengan laci dan 

Fungsi 793.845.28 Rp3.755.000

593.845.29 Rp3.755.000

BESTÅ Meja TV dengan laci. 

 

Fungsi 192.820.33 Rp5.325.000

292.820.37 Rp5.325.000

BESTÅ Meja TV dengan pintu and laci.

192.975.53 Rp6.335.000
892.975.40 Rp6.335.000

BESTÅ Meja TV dengan laci.

191.882.24 Rp2.865.000

591.882.98 Rp2.865.000

BESTÅ 

 692.991.73 Rp2.995.000

BESTÅ 

492.766.48 Rp3.715.000

Kami memiliki berbagai kombinasi BESTÅ yang telah dirancang 
sebelumnya untuk dipilih di toko dan di IKEA.com. Jika Anda 
tidak menemukan kombinasi yang Anda sukai, atau jika Anda 
ingin menyesuaikannya, gunakan perencana penyimpanan 
BESTÅ kami.

BESTÅ 

 392.194.08 Rp1.825.000
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Solusi penyimpanan media

BESTÅ Kombinasi penyimpanan TV dengan pintu 
kaca.

kaca bening
191.853.10 Rp5.330.000
691.853.41 Rp5.330.000

BESTÅ Kombinasi penyimpanan TV dengan pintu 
kaca.

193.026.44 Rp8.245.000
793.026.41 Rp8.245.000

BESTÅ Kombinasi penyimpanan TV. L240×K42×T230 
cm. 

093.029.46 Rp10.475.000
793.029.43 Rp10.475.000

BESTÅ Kombinasi penyimpanan TV dengan pintu 
kaca.

392.993.82 Rp9.465.000
992.993.79 Rp9.465.000

BESTÅ Kombinasi penyimpanan TV dengan pintu 

091.867.44 Rp11.150.000
091.871.16 Rp11.150.000

Kami memiliki berbagai kombinasi BESTÅ yang telah dirancang 
sebelumnya untuk dipilih di toko dan di IKEA.com. Jika Anda 
tidak menemukan kombinasi yang Anda sukai, atau jika Anda in-
gin menyesuaikannya, gunakan perencana penyimpanan BESTÅ 
kami.

BESTÅ Kombinasi penyimpanan TV  
dengan pintu kaca. L180×K42×T192 
cm. 

Fungsi 591.866.09 Rp7.735.000

891.867.16 Rp7.735.000

BESTÅ Kombinasi penyim
panan TV dengan pintu kaca. 

 

Fungsi 593.006.95 Rp11.015.000

993.006.98 Rp11.015.000

BESTÅ Kombinasi penyimpanan TV dengan pintu 
kaca.

kaca bening
891.871.41 Rp14.750.000
391.871.67 Rp14.750.000
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Tersembunyi atau dekat dan pribadi? 
Benda-benda yang biasanya berantakan dapat 
langsung masuk ke laci atau lemari yang luas agar 
tidak terlihat sementara benda-benda favorit Anda 
dapat dipamerkan di balik pintu kaca atau 

di permukaan di atas kabinet. Solusi penyimpanan 
dan tampilan sangat praktis dan menceritakan kisah 
tentang Anda.

Solusi penyimpanan

BESTÅ kombinasi  
penyimpanan dengan pintu.
L180xK42xT64 cm. Putih/RIKSVIKEN 
efek cokelat metalik terang. 
893.017.35

Rp5.745.000

Nuansa tenang ruangan tidak lagi terganggu 
karena Anda menyalakan lampu plafon 
untuk mencari barang. Lampu strip LED akan 
menyala saat Anda membuka laci, sehingga 
mudah menemukan barang yang Anda cari. 

Pencahayaan terintegrasi menambah kilau 
pada kristal Anda dan menyebarkan cahaya 
yang indah ke dalam ruangan. Pada kabinet 
pintu kaca dengan pencahayaan, kami 
sarankan menggunakan rak kaca agar cahaya 
dapat menyinari rak bagian bawah kabinet.

Rak dapat disesuaikan untuk mengakomodasi 
barang-barang yang ingin Anda simpan. 

Tambahkan kehangatan dan kepribadian 
di kamar dengan tampilan kreatif di atas 
solusi penyimpanan Anda.
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BESTÅ kombinasi penyimpanan dengan pintu dan 
laci. L120×K40×T74 cm. Putih/SUTTERVIKEN krem/
KABBARP kaki.

Fungsi push-open 493.848.79 Rp3.865.000
Fungsi soft-closing 193.848.85 Rp3.865.000

14 15

Solusi penyimpanan

Solusi penyimpananSolusi penyimpanan

BESTÅ kombinasi penyimpanan dengan pintu. 

391.874.45 Rp8.090.000

BESTÅ kombinasi penyimpanan dengan pintu. 

abu gelap/STUBBARP kaki.
893.050.69 Rp6.800.000

BESTÅ kombinasi penyimpanan dengan pintu kaca. 
-

ning.

993.019.28 Rp4.395.000

BESTÅ memungkinkan Anda menggunakan fungsi dan gaya yang Anda 
inginkan. Anda dapat memilih kombinasi tinggi, rendah atau yang dipasang 
di dinding. Anda dapat membuat karya seni atau menyimpannya dengan 
ruang untuk menampilkan benda-benda berharga - memberi mereka 
perhatian yang layak didapatkan. 

BESTÅ kombinasi penyimpanan dengan pintu. 
-

sit/STALLARP kaki.
293.027.28 Rp3.925.000

BESTÅ kombinasi dengan pintu dan laci. 

kaca bening/STUBBARP kaki.
Fungsi push-open 893.026.88 Rp4.900.000
Fungsi soft-closing 693.026.89 Rp4.900.000

BESTÅ kombinasi penyimpanan dengan pintu. 

cokelat metalik terang/STUBBARP kaki.
093.025.74 Rp5.740.000

Kami memiliki berbagai kombinasi BESTÅ yang telah 
didesain sebelumnya untuk dipilih di toko dan di
IKEA.co.id. Jika Anda tidak menemukan kombinasi yang 
Anda suka, atau jika Anda ingin menyesuaikannya, 
gunakan perencana penyimpanan BESTÅ kami.
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Cara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda

Cara merencanakan kombinasi BESTÅ 
Anda

bergaya untuk mengatur semua kebutuhan penting ruang keluarga 
agar sesuai dengan selera, ruang, dan kebutuhan penyimpanan 
Anda. Pilih dari berbagai kombinasi yang kami sarankan atau buat 
perabot unik Anda sendiri menggunakan perencana penyimpanan 
BESTÅ kami. Anda juga dapat mulai membuat sekarang juga dengan 
mengikuti 4 langkah sederhana ini.

Informasi pemasangan di dinding, lihat halaman 
23

Lengkapi bagian depan dengan engsel, lihat 
halaman 26

Tambahkan kenop, gagang, kaki, atau panel atas,  
lihat halaman 34 

Lengkapi rangka laci dengan rel laci, lihat 
halaman 24

Pilih antara meja TV dan  
rangka lain. 

Pilih berbagai bagian depan. 

Pilih interior yang fungsional.

Personalisasikan kombinasi Anda.

1

Kunjungi perencana online penyimpanan BESTÅ  
di www.IKEA.co.id

1 2

3 4

2
3

1 2 3 4
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Cara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda– meja TV dan rangka

Kami memiliki berbagai pilihan rangka meja TV BESTÅ dan rangka lainnya. Beberapa 
dirancang untuk berdiri di lantai, sementara yang lain dapat ditempatkan di lantai atau 
di dinding - seperti yang Anda inginkan. Semua rangka meja TV memiliki lubang untuk 
kabel agar tetap rapi dan terorganisir. Jika Anda kehabisan tempat penyimpanan, Anda 
bisa menambahkan rangka ke kombinasi BESTÅ untuk meniptakan bentuk atau ukuran 
apa pun yang Anda inginkan.

Informasi tambahan 
Perabot ini harus dikencangkan ke dinding dengan pengancang dinding jika diletakkan 
di lantai. Material dinding yang berbeda membutuhkan jenis pengencang yang 
berbeda pula. Gunakan perlengkapan pengencang yang cocok dengan dinding rumah 
Anda, dijual terpisah.

Meja TV dan rangka

Rangka meja TV berdiri di lantai   

BESTÅ Rangka meja TV, L120×K40×T64 cm. 
Untuk alasan keamanan meja TV jangan digantung di dinding. Meja TV ini 
membutuhkan 4 kaki dan 1 kaki pendukung BESTÅ. Beban maksimal untuk 
meja TV adalah 50 kg per permukaan.

Putih 202.998.91 Rp1.445.000
Hitam-cokelat 202.998.86 Rp1.445.000
Efek kayu oak berwarna putih 802.998.93 Rp1.445.000

Kemungkinan pengaturan:

BESTÅ Rangka meja TV, K180×K40×T38 cm.
Sudah termasuk perlengkapan pemasangan di dinding. Dapat dilengkapi 
dengan kaki, 4 kaki, dan 1 kaki pendukung. Beban maksimal untuk meja TV 
adalah 50 kg per permukaan, jika diletakkan di lantai. Beban maksimal meja 
TV yang dipasang di dinding tergantung pada material dinding.

Putih 902.945.26 Rp1.395.000
Hitam-cokelat 202.945.20 Rp1.395.000
Efek kayu oak berwarna putih 602.948.58 Rp1.395.000

Kemungkinan pengaturan:

Rangka meja TV berdiri di lantai/dipasang di dinding  

Cara memasang meja TV di 
dinding
Sudah termasuk perlengkapan 
pemasangan di dinding di dalam 
kemasan. Untuk memasang meja TV di 
dinding, Anda hanya perlu mengikuti 
instruksi perakitan.
Alat pengencang untuk dinding tidak 
termasuk karena material dinding yang 
berbeda membutuhkan jenis pengencang 
yang berbeda pula. Gunakan alat 
pengencanf yang sesuai dengan dinding 
rumah Anda. 
Untuk saran sistem pengencang yang 
sesuai, hubungi diler spesialis terdekat.

1

BESTÅ Rangka meja TV, L180×K40×T64 cm. 
Untuk alasan keamanan meja TV jangan digantung di dinding. Dapat 
dilengkapi dengan kaki, 4 kaki dan 2 kaki pendukung. Beban maksimal untuk 
meja TV adalah 50 kg per permukaan..

Putih 502.998.80 Rp1.795.000
Hitam-cokelat 502.998.75 Rp1.795.000
Efek kayu oak berwarna putih 102.998.82 Rp1.795.000

Kemungkinan pengaturan:

BESTÅ Rangka meja TV, L120×K40×T38 cm. 
Sudah termasuk perlengkapan pemasangan di dinding. Dapat dilengkapi 
dengan kaki, 4 kaki, dan 1 kaki pendukung. Beban maksimal untuk meja TV 
adalah 50 kg per permukaan, jika diletakkan di lantai. Beban maksimal meja 
TV yang dipasang di dinding tergantung pada material dinding. 

Putih 102.945.25 Rp1.095.000
Hitam-cokelat 002.945.16 Rp1.095.000
Efek kayu oak berwarna putih 802.948.57 Rp1.095.000

Kemungkinan pengaturan:

CATATAN! Sudah termasuk 
perlengkapan pemasangan di dinding 
di dalam kemasan. 

2 3 4
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Cara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda– meja TV dan rangka

Kami memiliki berbagai pilihan rangka meja TV BESTÅ dan rangka lainnya. Beberapa 
dirancang untuk berdiri di lantai, sementara yang lain dapat ditempatkan di lantai atau 
di dinding - seperti yang Anda inginkan. Semua rangka meja TV memiliki lubang untuk 
kabel agar tetap rapi dan terorganisir. Jika Anda kehabisan tempat penyimpanan, Anda 
bisa menambahkan rangka ke kombinasi BESTÅ untuk meniptakan bentuk atau ukuran 
apa pun yang Anda inginkan.

Informasi tambahan 
Perabot ini harus dikencangkan ke dinding dengan pengancang dinding jika diletakkan 
di lantai. Material dinding yang berbeda membutuhkan jenis pengencang yang 
berbeda pula. Gunakan perlengkapan pengencang yang cocok dengan dinding rumah 
Anda, dijual terpisah.

Meja TV dan rangka

Rangka meja TV berdiri di lantai   

BESTÅ Rangka meja TV, L120×K40×T64 cm. 
Untuk alasan keamanan meja TV jangan digantung di dinding. Meja TV ini 
membutuhkan 4 kaki dan 1 kaki pendukung BESTÅ. Beban maksimal untuk 
meja TV adalah 50 kg per permukaan.

Putih 202.998.91 Rp1.445.000
Hitam-cokelat 202.998.86 Rp1.445.000
Efek kayu oak berwarna putih 802.998.93 Rp1.445.000

Kemungkinan pengaturan:

BESTÅ Rangka meja TV, K180×K40×T38 cm.
Sudah termasuk perlengkapan pemasangan di dinding. Dapat dilengkapi 
dengan kaki, 4 kaki, dan 1 kaki pendukung. Beban maksimal untuk meja TV 
adalah 50 kg per permukaan, jika diletakkan di lantai. Beban maksimal meja 
TV yang dipasang di dinding tergantung pada material dinding.

Putih 902.945.26 Rp1.395.000
Hitam-cokelat 202.945.20 Rp1.395.000
Efek kayu oak berwarna putih 602.948.58 Rp1.395.000

Kemungkinan pengaturan:

Rangka meja TV berdiri di lantai/dipasang di dinding  

Cara memasang meja TV di 
dinding
Sudah termasuk perlengkapan 
pemasangan di dinding di dalam 
kemasan. Untuk memasang meja TV di 
dinding, Anda hanya perlu mengikuti 
instruksi perakitan.
Alat pengencang untuk dinding tidak 
termasuk karena material dinding yang 
berbeda membutuhkan jenis pengencang 
yang berbeda pula. Gunakan alat 
pengencanf yang sesuai dengan dinding 
rumah Anda. 
Untuk saran sistem pengencang yang 
sesuai, hubungi diler spesialis terdekat.

1

BESTÅ Rangka meja TV, L180×K40×T64 cm. 
Untuk alasan keamanan meja TV jangan digantung di dinding. Dapat 
dilengkapi dengan kaki, 4 kaki dan 2 kaki pendukung. Beban maksimal untuk 
meja TV adalah 50 kg per permukaan..

Putih 502.998.80 Rp1.795.000
Hitam-cokelat 502.998.75 Rp1.795.000
Efek kayu oak berwarna putih 102.998.82 Rp1.795.000

Kemungkinan pengaturan:

BESTÅ Rangka meja TV, L120×K40×T38 cm. 
Sudah termasuk perlengkapan pemasangan di dinding. Dapat dilengkapi 
dengan kaki, 4 kaki, dan 1 kaki pendukung. Beban maksimal untuk meja TV 
adalah 50 kg per permukaan, jika diletakkan di lantai. Beban maksimal meja 
TV yang dipasang di dinding tergantung pada material dinding. 

Putih 102.945.25 Rp1.095.000
Hitam-cokelat 002.945.16 Rp1.095.000
Efek kayu oak berwarna putih 802.948.57 Rp1.095.000

Kemungkinan pengaturan:

CATATAN! Sudah termasuk 
perlengkapan pemasangan di dinding 
di dalam kemasan. 

2 3 4
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UPPLEVA braket TV dan strip pelindung kabel

Pengaturan kabel

Braket TV UPPLEVA dapat dipasang dan dimiringkan 
untuk mengubah posisi menonton, dan akses mudah 
ke kabel dan koneksi. Braket ini memiliki pengaturan 
kabel terintegrasi sehingga Anda dapat dengan mudah 
mengumpulkan dan menyembunyikan kabel untuk 
solusi TV yang lebih rapi.

Strip pelindung kabel UPPLEVA memudahkan Anda 
mengumpulkan dan menyembunyikan kabel TV yang 
terpasang di dinding. Dapat dicat atau ditutupi dengan 
wallpaper agar sesuai dengan dinding Anda. Strip 
ini juga dapat dipotong sesuai dengan panjang yang 
diinginkan.

UPPLEVA braket dinding, tetap. Cocok untuk sebagian besar TV layar 
datar berukuran antara 19–32 ”, dan 37–55”. 

37–55” 702.267.98 Rp499.000

UPPLEVA braket TV, memutar. Cocok untuk TV layar datar berukuran 37-
55 ”. 

37-55” 403.306.02 Rp999.000

Cara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda – Meja TV dan rangkaCara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda – Meja TV dan rangka

BESTÅ mengurusi kabel yang berantakan dan jelek. 
Lubang pada bagian belakang meja TV membuat 
kabel tidak terlihat tetapi mudah diakses. Lubang pada 

bagian atas memudahkan kabel mengalir ke bawah 
meski jika meja TV sudah terpasang di dinding.

Kini tidak ada lagi kabel TV dan peralatan lain yang berantakan berkat adanya 
beberapa outlet kabel di bagian belakang meja TV.
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BESTÅ rangka, L120×K40×T38 cm. 2 rel suspensi BESTÅ diperlukan untuk 
pemasangan di dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki, 4 kaki, dan 1 kaki 
pendukung. Beban maks. untuk rangka adalah 20 kg/permukaan jika 
diletakkan di lantai. Beban maks. untuk rangka yang tergantung di dinding 
tergantung pada bahan dinding.
Putih 302.458.45 Rp895.000
Hitam-cokelat 902.459.91 Rp895.000

Pengaturan yang memungkinkan:

BESTÅ rangka, K60×K40×T64 cm. 1 rel suspensi BESTÅ diperlukan untuk 
pemasangan di dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. Beban 
maks. untuk rangka adalah 20 kg/permukaan jika diletakkan di lantai. Beban 
maks. untuk rangka yang tergantung di dinding tergantung pada bahan 
dinding.
Putih 102.458.51 Rp695.000
Hitam-cokelat 402.459.63 Rp695.000
Efek kayu oak diwarnai putih 002.483.79 Rp695.000

Pengaturan yang memungkinkan:

BESTÅ rangka, L60×K40×T38 cm. 1 rel suspensi BESTÅ diperlukan untuk 
pemasangan di dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. Beban 
maks. untuk rangka adalah 20 kg/permukaan jika diletakkan di lantai. Beban 
maks. untuk rangka yang tergantung di dinding tergantung pada bahan 
dinding.
Putih 502.458.49 Rp595.000
Hitam-cokelat 802.459.61 Rp595.000

Pengaturan yang memungkinkan:

BESTÅ rangka, L60×K20×T64 cm. 1 rel suspensi BESTÅ diperlukan untuk 
pemasangan di dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. Beban 
maks. untuk rangka adalah 20 kg/permukaan jika diletakkan di lantai. Beban 
maks. untuk rangka yang tergantung di dinding tergantung pada bahan 
dinding.
Putih 402.459.20 Rp595.000
Hitam-cokelat 002.459.60 Rp595.000

Pengaturan yang memungkinkan:

BESTÅ rangka, L60×K20×T38 cm. 1 rel suspensi BESTÅ diperlukan untuk 
pemasangan di dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. Beban 
maks. untuk rangka adalah 20 kg/permukaan jika diletakkan di lantai. Beban 
maks. untuk rangka yang tergantung di dinding tergantung pada bahan 
dinding.
Putih 802.459.18 Rp495.000
Hitam-cokelat 402.459.58 Rp495.000

Pengaturan yang memungkinkan:

Rangka berdiri di lantai/dipasang di dinding  

Rangka berdiri di lantai/dipasang di dinding  

Cara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda – meja TV dan rangkaCara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda – meja TV dan rangka

BESTÅ rangka, L120×K40×T64 cm. 2 rel suspensi BESTÅ diperlukan untuk 
pemasangan di dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki, 4 kaki, dan 1 kaki 
pendukung. Beban maks. untuk rangka adalah 20 kg/permukaan jika 
diletakkan di lantai. Beban maks. untuk rangka yang tergantung di dinding 
tergantung pada bahan dinding.
Putih 902.458.47 Rp995.000
Hitam-cokelat 302.459.54 Rp995.000
Efek kayu oak diwarnai putih 402.483.77 Rp995.000

Pengaturan yang memungkinkan:

Rangka berdiri di lantai  

BESTÅ rangka, L60×K40×T192 cm. Untuk alasan keamanan, jangan gantung 
rangka ini di dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. Beban 
maks. untuk rangka ini adalah 20 kg/permukaan.
Putih 802.458.43 Rp1.195.000
Hitam-cokelat 702.459.47 Rp1.195.000

Pengaturan yang memungkinkan:

BESTÅ rangka, L60×K40×T128 cm. Untuk alasan keamanan, jangan gantung 
rangka ini di dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. Beban 
maks. untuk rangka ini adalah 20 kg/permukaan.
Putih 202.458.41 Rp995.000
Hitam-cokelat 102.459.45 Rp995.000

Pengaturan yang memungkinkan:

Anda membutuhkan rel suspensi untuk 
memasang rangka BESTÅ di dinding. Rel 
suspensi berfungsi sebagai penguat dan 
membuatnya lebih mudah dan aman untuk 
memasang rangka BESTÅ ke dinding. Pasang rel 
dengan sekrup ke palang dinding yang memiliki 
banyak lubang di atasnya.

Anda dapat dengan mudah menggantung 
beberapa rangka di samping satu sama lain dan 
berkat konektor yang disertakan, Anda dapat  
menjajarkannya pada ketinggian yang sama.
Pastikan Anda memiliki minimal 5 cm antara 
bagian atas rangka dan langit-langit. Ini 
diperlukan untuk dapat memasang rangka 
ke rel suspensi.

BESTÅ rel suspensi, warna perak. Lebar rangka 60 cm membutuhkan 1 
rel suspensi BESTÅ. Lebar rangka 120 cm membutuhkan 2 rel suspensi 
BESTÅ. Rel suspensi tidak dapat digunakan dengan meja TV BESTÅ. 
Pastikan Anda memiliki minimal 5 cm antara bagian atas rangka 
dan langit-langit. Ini diperlukan agar dapat memasang rangka ke rel 
suspensi. Rel suspensi BESTÅ sudah termasuk dalam semua kombinasi 
yang dipasang di dinding.

60 cm 102.848.47 Rp150.000

Cara memasang rangka di dinding

CATATAN! Rel suspensi tidak dapat 
digunakan dengan meja TV BESTÅ.
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maks. untuk rangka adalah 20 kg/permukaan jika diletakkan di lantai. Beban 
maks. untuk rangka yang tergantung di dinding tergantung pada bahan 
dinding.
Putih 102.458.51 Rp695.000
Hitam-cokelat 402.459.63 Rp695.000
Efek kayu oak diwarnai putih 002.483.79 Rp695.000

Pengaturan yang memungkinkan:
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pemasangan di dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. Beban 
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membuatnya lebih mudah dan aman untuk 
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Pastikan Anda memiliki minimal 5 cm antara bagian atas rangka 
dan langit-langit. Ini diperlukan agar dapat memasang rangka ke rel 
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60 cm 102.848.47 Rp150.000

Cara memasang rangka di dinding

CATATAN! Rel suspensi tidak dapat 
digunakan dengan meja TV BESTÅ.
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Cara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda –  interior fungsional

Rel laci

BESTÅ Rak,

Kaca Rp120.000
Putih Rp120.000
Cokelat-hitam Rp120.000

membantu Anda menyesuaikan kombinasi BESTA Anda sesuai dengan 
yang perlu Anda simpan - dari koleksi terkecil atau memorabilia 

Interior fungsional

Rak

Rangka laci

Ketinggian rak dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

Soft-closing. 

2-pak Rp150.000

Fungsi push-open. 

gagang atau kenop dan dapat membuka pintu hanya 

2-pack Rp150.000

Laci memiliki dua ketinggian dan bagian dalam 

antara rel laci dengan fungsi push-open  atau 

2

BESTÅ Rak,

Kaca Rp120.000
Putih Rp120.000
Cokelat-hitam Rp120.000

Rp120.000

BESTÅ rangka laci,

Putih Rp370.000
Cokelat-hitam Rp370.000

BESTÅ rangka laci,

Putih Rp270.000
Cokelat-hitam Rp270.000

Rp270.000

Anda lebih memilih kenop atau gagang? 

menggunakan rel laci dengan fungsi 

dengan kenop atau gagang dan membuat 

Anda tidak ingin gagang atau kenop? 

yang membuka laci hanya dengan sedikit 

Informasi tambahan

antara rangka dan bagian depan laci agar 

Informasi tambahan 
Jika Anda memilih fungsi soft closing untuk 

melengkapi bagian depan laci dengan 

1 3 4
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1 3 4
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Rangka dan rel laci, lihat halaman 25

Informasi tambahan
Jika Anda memilih fungsi soft closing untuk BESTÅ Anda, kami 
merekomendasikan untuk melengkapi bagian depan dengan 
kenop/gagang untuk memudahkan pintu dibuka.

Cara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda – bagian depan pintu dan laci

Temukan gaya Anda! Tersedia berbagai pilihan pintu dan bagian 
depan laci untuk dipilih, baik Anda menyukai matte atau high-gloss, 
kayu atau warna-warni, berani atau tersembunyi. Semua dapat 
dilengkapi dengan pilihan kenop atau gagang.

Pintu dan bagian depan laci

LAPPVIKEN
Warna/desain: putih.
Material: papan partikel dan foil kertas.

Bagian depan LAPPVIKEN berwarna putih memiliki 
desain ramping dan simpel. Itu memberikan Anda 
tampilan ringan nan modern yang menawarkan 
kualitas baik dengan harga terjangkau. 

Pintu 60×64 cm 302.916.77 Rp200.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 702.916.75 Rp150.000
Bagian depan laci 60×26 cm 902.954.65 Rp100.000

LAPPVIKEN
Warna/desain: hitam-cokelat.
Material: papan partikel dan foil kertas.

Bagian depan LAPPVIKEN berwarna hitam-
cokelat memiliki desain ramping dan simpel serta 
permukaan dengan tampilan kayu. Ini memberikan 
penyimpanan Anda tampilan alami dan modern 
serta menawarakan kualitas baik dengan harga 
terjangkau.

Pintu 60×64 cm 602.916.71 Rp200.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 202.916.68 Rp150.000
Bagian depan laci 60×26 cm 202.916.73 Rp100.000

LAPPVIKEN
Warna/desain: efek kayu oak diwarnai putih.
Material: papan partikel dan foil kertas.

Bagian depan LAPPVIKEN dengan efek kayu oak 
diwarnai putih memiliki desain ramping dan modern 
serta permukaan dengan tampilan kayu oak. Itu 
memberikan penyimpanan Anda tampilan alami nan 
modern serta menawarkan kualitas baik dengan 
harga terjangkau. 

Pintu 60×64 cm 202.954.64 Rp200.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 702.954.66 Rp150.000
Bagian depan laci 60×26 cm 902.954.65 Rp100.000

Informasi pemasangan

Bagian depan laci dan pintu

BESTÅ engsel soft-closing/push-open. 
Anda dapat memilih menggunakan fungsi push-open atau soft-
closing.
Dengan fungsi push-open, Anda tidak membutuhkan kenop atau 
gagang dan dapat membuka pintu dengan menekan lembut. 
Sementara dengan fungsi soft-closing, pintu Anda dapat menutup 
dengan senyap dan pelan. 

2-pak 602.612.59 Rp150.000

Bagian depan pintu/laci: dapat 
digunakan sebagai bagian depan 
pintu atau laci. Harus dilengkapi 

atau dengan rangka laci BESTÅ 

BESTÅ, dijual terpisah.

Bagian depan laci: Harus 
dilengkapi dengan bagian depan 

laci BESTÅ, dijual terpisah.

Bagian depan pintu: harus 
dilengkapi dengan engsel BESTÅ, 
1 pak, dijual terpisah. 

3

Lengkapi dengan pintu kaca  
SINDVIK,  
lihat halaman 32. 

Lengkapi dengan pintu kaca  
SINDVIK,  
lihat halaman 32. 

Lengkapi dengan pintu kaca  
SINDVIK,  
lihat halaman 32. 

1 2 4
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Rangka dan rel laci, lihat halaman 25

Informasi tambahan
Jika Anda memilih fungsi soft closing untuk BESTÅ Anda, kami 
merekomendasikan untuk melengkapi bagian depan dengan 
kenop/gagang untuk memudahkan pintu dibuka.

Cara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda – bagian depan pintu dan laci

Temukan gaya Anda! Tersedia berbagai pilihan pintu dan bagian 
depan laci untuk dipilih, baik Anda menyukai matte atau high-gloss, 
kayu atau warna-warni, berani atau tersembunyi. Semua dapat 
dilengkapi dengan pilihan kenop atau gagang.

Pintu dan bagian depan laci

LAPPVIKEN
Warna/desain: putih.
Material: papan partikel dan foil kertas.

Bagian depan LAPPVIKEN berwarna putih memiliki 
desain ramping dan simpel. Itu memberikan Anda 
tampilan ringan nan modern yang menawarkan 
kualitas baik dengan harga terjangkau. 

Pintu 60×64 cm 302.916.77 Rp200.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 702.916.75 Rp150.000
Bagian depan laci 60×26 cm 902.954.65 Rp100.000

LAPPVIKEN
Warna/desain: hitam-cokelat.
Material: papan partikel dan foil kertas.

Bagian depan LAPPVIKEN berwarna hitam-
cokelat memiliki desain ramping dan simpel serta 
permukaan dengan tampilan kayu. Ini memberikan 
penyimpanan Anda tampilan alami dan modern 
serta menawarakan kualitas baik dengan harga 
terjangkau.

Pintu 60×64 cm 602.916.71 Rp200.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 202.916.68 Rp150.000
Bagian depan laci 60×26 cm 202.916.73 Rp100.000

LAPPVIKEN
Warna/desain: efek kayu oak diwarnai putih.
Material: papan partikel dan foil kertas.

Bagian depan LAPPVIKEN dengan efek kayu oak 
diwarnai putih memiliki desain ramping dan modern 
serta permukaan dengan tampilan kayu oak. Itu 
memberikan penyimpanan Anda tampilan alami nan 
modern serta menawarkan kualitas baik dengan 
harga terjangkau. 

Pintu 60×64 cm 202.954.64 Rp200.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 702.954.66 Rp150.000
Bagian depan laci 60×26 cm 902.954.65 Rp100.000

Informasi pemasangan

Bagian depan laci dan pintu

BESTÅ engsel soft-closing/push-open. 
Anda dapat memilih menggunakan fungsi push-open atau soft-
closing.
Dengan fungsi push-open, Anda tidak membutuhkan kenop atau 
gagang dan dapat membuka pintu dengan menekan lembut. 
Sementara dengan fungsi soft-closing, pintu Anda dapat menutup 
dengan senyap dan pelan. 

2-pak 602.612.59 Rp150.000

Bagian depan pintu/laci: dapat 
digunakan sebagai bagian depan 
pintu atau laci. Harus dilengkapi 

atau dengan rangka laci BESTÅ 

BESTÅ, dijual terpisah.

Bagian depan laci: Harus 
dilengkapi dengan bagian depan 

laci BESTÅ, dijual terpisah.

Bagian depan pintu: harus 
dilengkapi dengan engsel BESTÅ, 
1 pak, dijual terpisah. 

3

Lengkapi dengan pintu kaca  
SINDVIK,  
lihat halaman 32. 

Lengkapi dengan pintu kaca  
SINDVIK,  
lihat halaman 32. 

Lengkapi dengan pintu kaca  
SINDVIK,  
lihat halaman 32. 

1 2 4



NOTVIKEN
Warna/desain: biru.
Material: papan partikel dan foil kertas

Bagian depan NOTVIKEN berwarna hitam-cokelat 
dengan efek linen timbul memberikan memberikan 
sentuhan dan kedalaman visual pada bagian 
depan. Itu menambahkan warna dan tampilan 
modern ke penyimpanan Anda. Menyatu dengan 
baik dengan HAMNÅS dan HOKKSUND pintu lemari 
pakaian berwarna hitam-hitam-cokelat dalam 
warna yang sama.

Pintu 60×64 cm 404.443.59 Rp300.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 004.443.61 Rp250.000
Bagian depan laci 60×26 cm 604.443.69 Rp150.000
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Cara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda – bagian depan laci dan pintuCara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda – bagian depan laci dan pintu

SELSVIKEN
Warna/desain: putih high-gloss.
Material: particleboard dan foil.

Bagian depan SELSVIKEN berwarna putih memiliki 
desain ramping dan simpel dengan permukaan high-
gloss yang tahan pakai dan mudah dibersihkan. Itu 
menambahkan tampilan segar dan modern pada 
penyimpanan Anda.

Pintu 60×64 cm 602.916.33 Rp600.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 002.916.31 Rp450.000
Bagian depan laci 60×26 cm 402.916.34 Rp300.000

Lengkapi dengan pintu kaca 
SINDVIK, lihat halaman 32.

Lengkapi dengan pintu kaca 
SINDVIK, lihat halaman 32.

Lengkapi dengan pintu kaca 
GLASSVIK, lihat halaman 33 Lengkapi dengan pintu kaca 

SINDVIK, lihat halaman 32.
Lengkapi dengan pintu kaca 
SINDVIK, lihat halaman 32.

NOTVIKEN
Warna/desain: hijau-abu-abu.
Material: papan partikel dan foil kertas

Bagian depan NOTVIKEN berwarna hijau-abu-abu 
dengan efek linen timbul memberikan memberikan 
sentuhan dan kedalaman visual pada bagian depan.  
Itu menambahkan warna dan tampilan modern ke 
penyimpanan Anda. Lengkapi dengan bagian depan 
dapur BODARP berwarna hijau-abu-abu. 

Pintu 60×64 cm 604.443.77 Rp300.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 204.443.79 Rp250.000
Bagian depan laci 60×26 cm 804.443.81 Rp150.000

HANVIKEN
Warna/desain: putih.
Material: MDF dan foil kertas.

Rangka depan HANVIKEN bewarna putih 
menambahkan nuansa hangat, alami serta 
sentuhan tradisional pada penyimpanan Anda.

Pintu 60×64 cm 202.918.47 Rp300.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 802.918.49 Rp250.000
Bagian depan laci 60×26 cm 202.918.52 Rp150.000

HANVIKEN
Warna/desain: cokelat-hitam.
Material: MDF dan foil kertas.

Rangka pintu HANVIKEN berwarna cokelat-hitam 
dengan pola kayu yang halus. Itu menambahkan 
nuansa hangat, alami serta sentuhan tradisional 
pada penyimpanan Anda.

Pintu 60×64 cm 302.947.94 Rp300.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 802.947.96 Rp250.000
Bagian depan laci 60×26 cm 402.947.98 Rp150.000

Lengkapi dengan pintu kaca 
GLASSVIK, lihat halaman 33 

SELSVIKEN
Warna/desain: cokelat merah gelap high-gloss.
Material: particleboard dan foil.

Bagian depan SELSVIKEN berwarna cokelat merah 
gelap memiliki desain ramping dan simpel serta 
permukaan high-gloss yang tahan pakai dan mudah 
dibersihkan. Itu menambahkan semangat dan 
tampilan modern pada penyimpanan Anda.

Pintu 60×64 cm 904.443.85 Rp600.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 504.443.87 Rp450.000
Bagian depan laci 60×26 cm 104.443.89 Rp300.000

Segera rilis

KALLVIKEN
Warna/desain: efek beton/abu-abu gelap.
Material: particleboard dan melamin bertekanan 
tinggi.

Bagian depan KALLVIKEN berwarna abu-abu 
gelap dengan efek beton bertekstur halus. Itu 
menambahkan tampilan industrial modern pada 
penyimpanan Anda.

Pintu 60×64 cm 903.645.24 Rp800.000
Bagian depan laci/
pintu 60×38 cm 504.259.92 Rp500.000
Bagian depan pintu 60×26 cm 104.259.89 Rp350.000

Lengkapi dengan pintu kaca 
GLASSVIK, lihat halaman 33. 

Lengkapi dengan pintu kaca 
SINDVIK, lihat halaman 32.

TIMMERVIKEN
Warna/desain: efek kayu/hitam.
Material: particleboard.

Bagian depan TIMMERVIKEN berwarna hitam 
timbul menambahkan kesan alami dan rustic pada 
penyimpanan Anda. Desainnya yang abadi dengan 
pola serat kayu akan menarik perhatian yang 
melihat.

Pintu 60×64 cm 804.443.95 Rp400.000
Bagian depan laci/
pintu 60×38 cm 404.443.97 Rp300.000
Bagian depan pintu 60×26 cm 004.443.99 Rp200.000



NOTVIKEN
Warna/desain: biru.
Material: papan partikel dan foil kertas

Bagian depan NOTVIKEN berwarna hitam-cokelat 
dengan efek linen timbul memberikan memberikan 
sentuhan dan kedalaman visual pada bagian 
depan. Itu menambahkan warna dan tampilan 
modern ke penyimpanan Anda. Menyatu dengan 
baik dengan HAMNÅS dan HOKKSUND pintu lemari 
pakaian berwarna hitam-hitam-cokelat dalam 
warna yang sama.

Pintu 60×64 cm 404.443.59 Rp300.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 004.443.61 Rp250.000
Bagian depan laci 60×26 cm 604.443.69 Rp150.000
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Cara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda – bagian depan laci dan pintuCara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda – bagian depan laci dan pintu

SELSVIKEN
Warna/desain: putih high-gloss.
Material: particleboard dan foil.

Bagian depan SELSVIKEN berwarna putih memiliki 
desain ramping dan simpel dengan permukaan high-
gloss yang tahan pakai dan mudah dibersihkan. Itu 
menambahkan tampilan segar dan modern pada 
penyimpanan Anda.

Pintu 60×64 cm 602.916.33 Rp600.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 002.916.31 Rp450.000
Bagian depan laci 60×26 cm 402.916.34 Rp300.000

Lengkapi dengan pintu kaca 
SINDVIK, lihat halaman 32.

Lengkapi dengan pintu kaca 
SINDVIK, lihat halaman 32.

Lengkapi dengan pintu kaca 
GLASSVIK, lihat halaman 33 Lengkapi dengan pintu kaca 

SINDVIK, lihat halaman 32.
Lengkapi dengan pintu kaca 
SINDVIK, lihat halaman 32.

NOTVIKEN
Warna/desain: hijau-abu-abu.
Material: papan partikel dan foil kertas

Bagian depan NOTVIKEN berwarna hijau-abu-abu 
dengan efek linen timbul memberikan memberikan 
sentuhan dan kedalaman visual pada bagian depan.  
Itu menambahkan warna dan tampilan modern ke 
penyimpanan Anda. Lengkapi dengan bagian depan 
dapur BODARP berwarna hijau-abu-abu. 

Pintu 60×64 cm 604.443.77 Rp300.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 204.443.79 Rp250.000
Bagian depan laci 60×26 cm 804.443.81 Rp150.000

HANVIKEN
Warna/desain: putih.
Material: MDF dan foil kertas.

Rangka depan HANVIKEN bewarna putih 
menambahkan nuansa hangat, alami serta 
sentuhan tradisional pada penyimpanan Anda.

Pintu 60×64 cm 202.918.47 Rp300.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 802.918.49 Rp250.000
Bagian depan laci 60×26 cm 202.918.52 Rp150.000

HANVIKEN
Warna/desain: cokelat-hitam.
Material: MDF dan foil kertas.

Rangka pintu HANVIKEN berwarna cokelat-hitam 
dengan pola kayu yang halus. Itu menambahkan 
nuansa hangat, alami serta sentuhan tradisional 
pada penyimpanan Anda.

Pintu 60×64 cm 302.947.94 Rp300.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 802.947.96 Rp250.000
Bagian depan laci 60×26 cm 402.947.98 Rp150.000

Lengkapi dengan pintu kaca 
GLASSVIK, lihat halaman 33 

SELSVIKEN
Warna/desain: cokelat merah gelap high-gloss.
Material: particleboard dan foil.

Bagian depan SELSVIKEN berwarna cokelat merah 
gelap memiliki desain ramping dan simpel serta 
permukaan high-gloss yang tahan pakai dan mudah 
dibersihkan. Itu menambahkan semangat dan 
tampilan modern pada penyimpanan Anda.

Pintu 60×64 cm 904.443.85 Rp600.000
Bagian depan pintu/
laci 60×38 cm 504.443.87 Rp450.000
Bagian depan laci 60×26 cm 104.443.89 Rp300.000

Segera rilis

KALLVIKEN
Warna/desain: efek beton/abu-abu gelap.
Material: particleboard dan melamin bertekanan 
tinggi.

Bagian depan KALLVIKEN berwarna abu-abu 
gelap dengan efek beton bertekstur halus. Itu 
menambahkan tampilan industrial modern pada 
penyimpanan Anda.

Pintu 60×64 cm 903.645.24 Rp800.000
Bagian depan laci/
pintu 60×38 cm 504.259.92 Rp500.000
Bagian depan pintu 60×26 cm 104.259.89 Rp350.000

Lengkapi dengan pintu kaca 
GLASSVIK, lihat halaman 33. 

Lengkapi dengan pintu kaca 
SINDVIK, lihat halaman 32.

TIMMERVIKEN
Warna/desain: efek kayu/hitam.
Material: particleboard.

Bagian depan TIMMERVIKEN berwarna hitam 
timbul menambahkan kesan alami dan rustic pada 
penyimpanan Anda. Desainnya yang abadi dengan 
pola serat kayu akan menarik perhatian yang 
melihat.

Pintu 60×64 cm 804.443.95 Rp400.000
Bagian depan laci/
pintu 60×38 cm 404.443.97 Rp300.000
Bagian depan pintu 60×26 cm 004.443.99 Rp200.000
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Bagian depan laci dan pintu Bagian depan aksen

Aksen pintu adalah cara yang bagus untuk 
mendapatkan tampilan yang lebih pribadi dengan 
menambahkan kontras, pola atau percikan warna.

LAXVIKEN 
Warna/desain: efek 3D/putih.
Material: Particleboard, PET foil.

Bagian depan LAXVIKEN berwarna putih memiliki permukaan 3 dimensi dengan 
efek gelombang yang menciptakan interaksi dinamis antara bayangan dan 
cahaya. Gunakan itu untuk meningkatkan bagian depan lain untuk memberikan 
penyimpanan Anda sentuhan yang menarik dan modern. 

Pintu 60×64 cm 702.916.99 Rp600.000

Cara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda – bagian depan laci dan pintuCara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda – bagian depan laci dan pintu

Lengkapi dengan pintu kaca 
GLASSVIK, lihat halaman 33. 

RIKSVIKEN 
Warna/desain: efek warna perunggu terang.
Material: particleboard, foil PET.

Bagian depan RIKSVIKEN beraksen dalam warna perunggu terang yang 
mencolok dengan sentuhan logam menambah banyak perspektif dan sentuhan 
yang sangat pribadi untuk penyimpanan Anda.

Pintu 60×64 cm 404.443.83 Rp800.000

Lengkapi dengan pintu kaca 
GLASSVIK, lihat halaman 33. 

STOCKVIKEN 
Warna/desain: Antrasit.
Material: MDF dan foil PET daur ulang.

Bagian depan STOCKVIKEN dengan aksen bilah menambah tampilan ekspresif 
dan nuansa buatan tangan pada penyimpanan Anda. Lapisan foil terbuat dari 
botol PET daur ulang.

Pintu 60×64 cm 304.443.93 Rp800.000

Lengkapi dengan pintu kaca 
GLASSVIK, lihat halaman 33. 

Baru

Baru

Baru

SMEVIKEN
Warna/desain: putih.
Material: Particleboard dan cat akrilik.

Bagian depan  SMEVIKEN berwarna putih adalah 
bagian depan berbingkai dengan perhatian pada 
detail yang menambah kesan kualitas tinggi. 
Ini memberikan sentuhan tradisional pada 
penyimpanan Anda dan dapat dilengkapi dengan 
bagian depan dapur BODBYN.

Pintu 60×64 cm 904.682.44 Rp700.000
Pintu/bagian depan 
laci 60×38 cm 404.728.80 Rp450.000
Bagian depan laci 60×26 cm 004.728.82 Rp300.000

SUTTERVIKEN
Warna/desain: krem.
Material: particleboard dan cat akrilik.

Bagian depan SUTTERVIKEN berwarna krem 
memiliki desain klasik dengan detail halus yang 
memberikan kesan pondok pinggir pantai pada 
rumah Anda. Ini membawa sentuhan tradisional 
yang hangat ke penyimpanan Anda.

Pintu 60×64 cm 804.858.28 Rp500.000
Pintu/bagian depan 
laci 60×38 cm 204.858.31 Rp300.000
Bagian depan laci 60×26 cm 604.858.34 Rp200.000

SUTTERVIKEN
Warna/desain: putih.
Material: particleboard dan cat akrilik.

Bagian depan SUTTERVIKEN berwarna putih 
memiliki desain klasik dengan detail halus yang 
memberikan kesan pondok pinggir pantai pada 
rumah Anda. Ini membawa sentuhan tradisional ke 
penyimpanan Anda.

Pintu 60×64 cm 104.682.38 Rp500.000
Pintu/bagian depan 
laci 60×38 cm 904.728.92 Rp300.000
Bagian depan laci 60×26 cm 504.728.94 Rp200.000

Lengkapi dengan  
OSTVIK pintu kaca,  
lihat halaman 33. 

Lengkapi dengan pintu kaca 
SINDVIK,  
lihat halaman 32. 

Lengkapi dengan  
SINDVIK pintu kaca,  
lihat halaman 32. 
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Bagian depan laci dan pintu Bagian depan aksen

Aksen pintu adalah cara yang bagus untuk 
mendapatkan tampilan yang lebih pribadi dengan 
menambahkan kontras, pola atau percikan warna.

LAXVIKEN 
Warna/desain: efek 3D/putih.
Material: Particleboard, PET foil.

Bagian depan LAXVIKEN berwarna putih memiliki permukaan 3 dimensi dengan 
efek gelombang yang menciptakan interaksi dinamis antara bayangan dan 
cahaya. Gunakan itu untuk meningkatkan bagian depan lain untuk memberikan 
penyimpanan Anda sentuhan yang menarik dan modern. 

Pintu 60×64 cm 702.916.99 Rp600.000

Cara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda – bagian depan laci dan pintuCara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda – bagian depan laci dan pintu

Lengkapi dengan pintu kaca 
GLASSVIK, lihat halaman 33. 

RIKSVIKEN 
Warna/desain: efek warna perunggu terang.
Material: particleboard, foil PET.

Bagian depan RIKSVIKEN beraksen dalam warna perunggu terang yang 
mencolok dengan sentuhan logam menambah banyak perspektif dan sentuhan 
yang sangat pribadi untuk penyimpanan Anda.

Pintu 60×64 cm 404.443.83 Rp800.000

Lengkapi dengan pintu kaca 
GLASSVIK, lihat halaman 33. 

STOCKVIKEN 
Warna/desain: Antrasit.
Material: MDF dan foil PET daur ulang.

Bagian depan STOCKVIKEN dengan aksen bilah menambah tampilan ekspresif 
dan nuansa buatan tangan pada penyimpanan Anda. Lapisan foil terbuat dari 
botol PET daur ulang.

Pintu 60×64 cm 304.443.93 Rp800.000

Lengkapi dengan pintu kaca 
GLASSVIK, lihat halaman 33. 

Baru

Baru

Baru

SMEVIKEN
Warna/desain: putih.
Material: Particleboard dan cat akrilik.

Bagian depan  SMEVIKEN berwarna putih adalah 
bagian depan berbingkai dengan perhatian pada 
detail yang menambah kesan kualitas tinggi. 
Ini memberikan sentuhan tradisional pada 
penyimpanan Anda dan dapat dilengkapi dengan 
bagian depan dapur BODBYN.

Pintu 60×64 cm 904.682.44 Rp700.000
Pintu/bagian depan 
laci 60×38 cm 404.728.80 Rp450.000
Bagian depan laci 60×26 cm 004.728.82 Rp300.000

SUTTERVIKEN
Warna/desain: krem.
Material: particleboard dan cat akrilik.

Bagian depan SUTTERVIKEN berwarna krem 
memiliki desain klasik dengan detail halus yang 
memberikan kesan pondok pinggir pantai pada 
rumah Anda. Ini membawa sentuhan tradisional 
yang hangat ke penyimpanan Anda.

Pintu 60×64 cm 804.858.28 Rp500.000
Pintu/bagian depan 
laci 60×38 cm 204.858.31 Rp300.000
Bagian depan laci 60×26 cm 604.858.34 Rp200.000

SUTTERVIKEN
Warna/desain: putih.
Material: particleboard dan cat akrilik.

Bagian depan SUTTERVIKEN berwarna putih 
memiliki desain klasik dengan detail halus yang 
memberikan kesan pondok pinggir pantai pada 
rumah Anda. Ini membawa sentuhan tradisional ke 
penyimpanan Anda.

Pintu 60×64 cm 104.682.38 Rp500.000
Pintu/bagian depan 
laci 60×38 cm 904.728.92 Rp300.000
Bagian depan laci 60×26 cm 504.728.94 Rp200.000

Lengkapi dengan  
OSTVIK pintu kaca,  
lihat halaman 33. 

Lengkapi dengan pintu kaca 
SINDVIK,  
lihat halaman 32. 

Lengkapi dengan  
SINDVIK pintu kaca,  
lihat halaman 32. 
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Cara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda – bagian depan laci dan pintuCara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda – bagian depan laci dan pintu

Bagian depan kaca

SINDVIK
Warna/desain: putih/kaca bening.
Material: MDF, foil kertas dan kaca tempered.

Bagian depan SINDVIK berwarna putih dengan kaca bening berpadu sempurna 
dengan bingkai BESTÅ berwarna putih kami. Garis-garisnya yang bersih dan 
desainnya yang sederhana meningkatkan keindahan barang-barang terbaik 
Anda. Ini cocok dengan bagian depan bergaya tradisional dan modern. 

Pintu kaca 60×64 cm 702.918.59 Rp500.000
Pintu kaca 60×38 cm 502.918.55 Rp400.000

SINDVIK
Warna/desain: cokelat-hitam/kaca bening.
Material: MDF, foil kertas dan kaca tempered.

Bagian depan SINDVIK berwarna hitam-cokelat dengan kaca bening berpadu 
sempurna dengan bingkai hitam-coklat BESTÅ kami. Garis-garisnya yang bersih 
dan desainnya yang sederhana meningkatkan keindahan barang-barang terbaik 
Anda. Ini cocok dengan bagian depan bergaya tradisional dan modern. 

Pintu kaca 60×64 cm 802.963.14 Rp500.000
Pintu kaca 60×38 cm 202.963.12 Rp400.000

Informasi tambahan
Kaca tempered harus dirawat dengan hati-hati. Tepi yang rusak atau 
permukaan yang tergores dapat menyebabkan kaca tiba-tiba retak 
dan/atau pecah. Hindari gesekan dari samping karena di bagian inilah 
yang paling rentan.

Informasi pemasangan

BESTÅ engsel soft-closing/push-open. 
Anda dapat memilih untuk menggunakan fungsi soft-closing atau push-
open. Dengan fungsi push-open, Anda tidak perlu kenop atau gagang 
dan dapat membuka pintu dengan sedikit menekan. Dengan fungsi soft-
closing, pintu Anda tertutup dengan senyap dan lembut. 

2-pak 602.612.59 Rp150.000

Bagian depan pintu:  harus dilengkapi dengan 
engsel BESTÅ, 1 pak, dijual terpisah. 

Bagian depan pintu: harus dilengkapi dengan 
engsel BESTÅ, 1 pak, dijual terpisah. 

GLASSVIK
Warna/desain: putih/kaca buram.
Material: kaca tempered dan aluminium.

Bagian depan GLASSVIK putih dengan kaca tempered berpadu sempurna 
dengan bagian depan high-gloss dan aksen. Ini menciptakan garis bersih dan 
tampilan modern ke penyimpanan Anda. Kaca tempered menyembunyikan 
barang-barang yang disimpan dan membantu menciptakan tampilan yang rapi, 
namun tetap memungkinkan Anda untuk mengontrol peralatan elektronik Anda 
di balik pintu yang tertutup. Sudah termasuk gagang. 

Pintu kaca 60×64 cm 102.916.64 Rp700.000
Pintu kaca 60×38 cm 502.916.57 Rp600.000

GLASSVIK
Warna/desain: merah gelap-cokelat/kaca bening.
Material: kaca tempered dan aluminium.

Bagian depan GLASSVIK berwarna merah gelap-cokelat dengan kaca bening 
berpadu sempurna dengan bagian depan SELSVIKEN berwarna merah 
high-gloss-cokelat kami. Garis-garisnya yang bersih dan desain modern 
menjadikannya bingkai pantas untuk barang-barang terbaik Anda. Sudah 
termasuk gagang.

Pintu kaca 60×64 cm 104.443.51 Rp700.000
Pintu kaca 60×38 cm 504.443.49 Rp600.000

GLASSVIK
Warna/desain: putih/kaca bening.
Material: kaca tempered dan aluminium.

Bagian depan GLASSVIK berwarna putih dengan kaca bening berpadu 
sempurna dengan bagian depan high-gloss dan aksen. Garis-garisnya yang 
bersih dan berdesain modern menjadikannya bingkai pantas untuk barang-
barang terbaik Anda. Sudah termasuk gagang.

Pintu kaca 60×64 cm 302.916.63 Rp700.000
Pintu kaca 60×38 cm 902.916.55 Rp600.000

Baru

OSTVIK
Warna/desain: putih/kaca bening.
Material: lapisan cat dan kaca tempered

Bagian depan OSTVIK berwarna putih dengan kaca bening berpadu sempurna 
dengan bagian depan SMEVIKEN berwarna putih. Perhatiannya pada detail 
memberikan kesan berkualitas tinggi dan menambahkan sentuhan tradisional 
pada penyimpanan Anda.

Pintu kaca 60×64 cm 304.728.52 Rp800.000
Pintu kaca 60×38 cm 904.728.54 Rp700.000
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Gagang dan kenop ibarat garnis pada kue. Mereka dapat 
meningkatkan gaya pada kombinasi BESTÅ atau menciptakan 
tampilan yang sama sekali berbeda. Berkreasilah dengan berbagai 
alternatif untuk mencari kombinasi yang paling Anda sukai.

Informasi tambahan
Jika Anda memilih untuk menggunakan kenop atau gagang untuk 
kombinasi BESTÅ Anda, kami sarankan untuk melengkapi bagian 
depan pintu/laci dengan engsel soft-closing/rel laci untuk menambah 
kenyamanan.

Personalisasikan kombinasi 
Anda

HISHULT gagang, putih porselen.

402.700.66 Rp140.000/2-pak
 
HISHULT kenop, putih porselen.

002.731.42 Rp90.000/2-pak
202.700.67 Rp100.000/2-pak

MÖLLARP gagang, hitam.

002.700.68 Rp100.000/2-pak

MÖLLARP kenop, hitam.

902.730.91 Rp50.000/2-pack

ENERYDA kenop, hitam. ENERYDA kenop, warna kuningan. ENERYDA kenop, berlapis krom.

003.475.29 Rp75.000/2-pak 403.475.32 Rp75.000/2-pak 303.475.37 Rp75.000/2-pak
803.475.30 Rp100.000/2-pak 203.475.33 Rp100.000/2-pak 703.475.35 Rp100.000/2-pak
603.475.31 Rp150.000/2-pak 003.475.34 Rp150.000/2-pak 503.475.36 Rp150.000/2-pak

BAGGANÄS kenop, hitam.

403.384.29 Rp75.000/2-pak
203.384.30 Rp75.000/2-pak
003.384.31 Rp75.000/2-pak

BAGGANÄS kenop, warna kuningan.

103.384.35 Rp75.000/2-pak
903.384.36 Rp75.000/2-pak
703.384.37 Rp75.000/2-pak

BAGGANÄS kenop, baja tahan karat.

803.384.32 Rp75.000/2-pak
603.384.33 Rp75.000/2-pak
403.384.34 Rp75.000/2-pak

BAGGANÄS gagang, hitam.

703.384.23 Rp120.000/2-pak
503.384.24 Rp185.000/2-pak

BAGGANÄS gagang, warna kuningan.

803.384.27 Rp120.000/2-pak
603.384.28 Rp185.000/2-pak

BAGGANÄS gagang, baja tahan karat.

203.384.25 Rp120.000/2-pak
003.384.26 Rp185.000/2-pak

Cara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda – personalisasikan dengan kenop dan gagang

ENERYDA gagang, hitam. ENERYDA gagang, warna kuningan. ENERYDA gagang, berlapis krom.

303.475.23 Rp150.000/2-pak 803.475.25 Rp150.000/2-pak 403.475.27 Rp150.000/2-pak

ENERYDA gagang cangkir, hitam. ENERYDA gagang cangkir, warna kuningan. ENERYDA gagang cangkir, berlapis krom.

103.475.24 Rp185.000/2-pak 603.475.26 Rp185.000/2-pak 203.475.28 Rp185.000/2-pak

LAPPVIKEN abu-abu terang/BAGGANÄS 
gagang, hitam, L143 mm. 

HANVIKEN cokelat-hitam/ENERYDA, Ø27mm.SELSVIKEN putih high gloss/ÖSTERNÄS gagang, kulit kecokelatan, L65mm. 

Kenop dan gagang

1 2 3 4
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Cara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda - personalisasikan dengan panel atasCara merencanakan kombinasi BESTÅ Anda - personalisasikan dengan kenop dan gagang

ÖSTERNÄS gagang, kulit kecokelatan.

303.489.28 Rp285.000/2-pak
307.489.33 Rp185.000/2-pak

HEDRA kenop, antrasit.

201.765.45 Rp90.000/2-pak

ORRNÄS gagang, warna baja tahan karat.

502.361.52 Rp150.000/2-pak
602.254.12 Rp200.000/2-pak
002.254.10 Rp250.000/2-pak

ORRNÄS kenop, warna baja tahan karat.

102.361.54 Rp90.000/2-pak

GUBBARP gagang, putih.

603.364.34 Rp10.000/2-pak

GUBBARP kenop, putih.

303.364.35 Rp9.000/2-pak

KALLRÖR gagang, baja tahan karat. 

L213 mm 003.570.28 Rp75.000/2-pak

HACKÅS gagang, antrasit.

903.424.81 Rp150.000/2-pak
703.424.82 Rp200.000/2-pak

HACKÅS kenop, antrasit.

503.424.83 Rp100.000/2-pak

Panel atas

BESTÅ panel atas.
Efek beton/abu-abu terang

120×42 cm 404.444.01 Rp500.000
180×42 cm 004.444.03 Rp750.000

Kenop dan gagang

Kini Anda dapat dengan mudah mengubah gaya 
solusi BESTÅ dengan hanya mengganti panel atas 
dengan yang baru kapanpun Anda inginkan. Panel 
atas tidak hanya memberikan tampilan yang berebeda 
tapi juga melindungi bagian atas meja TV atau solusi 
penyimpanan Anda. 

BILLSBRO gagang, putih.  

403.343.13 Rp75.000/2-pak
120 mm 703.343.02 Rp100.000/2-pak
320 mm 803.343.11 Rp150.000/2-pak

BILLSBRO gagang, warna baja tahan karat. 
303.236.16 Rp75.000/2-pak

120 mm 903.236.18 Rp100.000/2-pak
320 mm 703.236.19 Rp150.000/2-pak

EDVALLA gagang gantung. . 

Hitam
403.478.91 Rp100.000/2-pak

Warna kuningan
803.478.89 Rp100.000/2-pak

BJÄRRED gagang, kulit hitam baja tahan karat.

903.489.30 Rp200.000/2-pak

Panel atas dengan efek beton melindungi bagian atas meja TV atau 
solusi penyimpanan Anda  serta memberikannya tampilan berbeda.

Panel atas yang terbuat dari kaca tempered tahan pakai dan tahan 
lama.

BESTÅ panel atas.

Kayu oak veneer  
120×42 cm 804.729.20 Rp750.000
180×42 cm 404.729.22 Rp1.000.000
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KABBARP kaki, T10 cm, dapat disesuaikan, 2-pak. Rangka dengan 

Rp120.000

STUBBARP kaki, T10 cm, dapat disesuaikan, 2-pak. Rangka dengan 

Rp120.000
Hitam-cokelat Rp120.000

STALLARP kaki,

Rp150.000

NANNARP kaki,

Aluminium Rp270.000

Kaki 

.

BESTÅ kaki pendukung,

Abu-abu Rp250.000

Informasi tambahan 

Anda di ruangan itu.
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Pencahayaan

Pencahayaan pintar IKEA konvensional atau terhubung?
Pencahayaan yang baik membuat hidup lebih mudah 
serta dapat membantu mengatur suasana yang tepat 
pada ruang. Pilihan yang tersedia di sini dibuat untuk 
BESTÅ. Pilihan ini memungkinkan Anda menerangi 
gambar dan koleksi favorit Anda, dan menikmati cahaya 
yang dipantulkannya. Dan tentu saja, pencahayaan 
akan memudahkan Anda menemukan barang, di rak 
atau bahkan di dalam lemari. 

Driver LED TRÅDFRI menjadikan VAXMYRA, NORRFLY, 
LINDSHULT dan URSHULT menjadi produk pintar dan 
dapat diredupkan secara nirkabel dengan remote 
control TRÅDFRI serta dapat dihubungkan ke gateway 
TRÅDFRI. Saat terhubung ke gateway, Anda dapat 
mengontrol pencahayaan melalui aplikasi pintar IKEA 
Home melalui ponsel atau asisten virtual Anda seperti 
Apple HomeKit, Amazon Alexa atau Google Home.

Tersedia dua kemungkinan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. 
Anda dapat memilih lampu sorot VAXMYRA atau lampu strip LED 
NORRFLY 55 cm.

Anda dapat memilih antara pencahayaan kabinet URSHULT 
dan LINDSHULT, yang akan memberikan cahaya suasana yang 
menyenangkan serta memudahkan Anda untuk menemukan barang-
barang Anda.

Di dalam kabinet

Di atas kabinet

VAXMYRA Lampu sorot LED 2 unit, Ø6.8cm. Lampu sorot VAXMYRA dapat 
menerangi bagian dalam kabinet Anda. Lampu ini mudah dipasang di kaca 
atau logam berkat pita perekat yang disertakan atau mengintegrasikannya 
ke rak kayu. Driver LED dijual terpisah. Untuk informasi lebih lanjut tentang 
driver, lihat halaman berikutnya. IKEA. Model L1734 VAXMYRA. * Luminer ini 
mengandung lampu LED kelas energi A ++ hingga A. Lampu di dalam luminer 
tidak dapat diganti.

Warna Aluminium* 304.218.86 Rp199.000
Putih* 104.218.68 Rp199.000

URSHULT pencahayaan kabinet LED. Memberikan cahaya fokus yang baik 
untuk menerangi area yang lebih kecil. Driver LED dijual terpisah. Untuk 
informasi lebih lanjut tentang driver, lihat halaman berikutnya. IKEA. Model 
L1305 URSHULT. * Luminer ini terdiri dari lampu LED kelas energi A ++ hingga 
A. Lampu pada luminer tidak dapat diganti.
Berlapis nikel* 302.604.02 Rp299.000

NORRFLY Lampu strip LED. Warna aluminium. NORRFLY memiliki sensor 
gerak, sehingga lampu menyala dan mati secara otomatis saat Anda 
membuka dan menutup kabinet. Driver LED dijual terpisah. Untuk informasi 
lebih lanjut tentang driver, lihat halaman berikutnya. IKEA. Model L1613X55 
NORRFLY. Luminer ini mengandung lampu LED bawaan dari kelas energi A ++ 
hingga A. Lampu di dalam luminer tidak dapat diganti.

403.322.53 Rp249.000

LINDSHULT pencahayaan kabinet LED. Memberikan cahaya fokus yang 
baik untuk menerangi area yang lebih kecil. Driver LED dijual terpisah. Untuk 
informasi lebih lanjut tentang driver, lihat halaman berikutnya. IKEA. Model 
L1304 LINDSHULT. Luminer ini terdiri dari lampu LED kelas energi A ++ hingga 
A. Lampu pada luminer tidak dapat diganti.
Berlapis nikel 102.604.36 Rp299.000

Pencahayaan
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Pencahayaan

Pencahayaan pintar IKEA konvensional atau terhubung?
Pencahayaan yang baik membuat hidup lebih mudah 
serta dapat membantu mengatur suasana yang tepat 
pada ruang. Pilihan yang tersedia di sini dibuat untuk 
BESTÅ. Pilihan ini memungkinkan Anda menerangi 
gambar dan koleksi favorit Anda, dan menikmati cahaya 
yang dipantulkannya. Dan tentu saja, pencahayaan 
akan memudahkan Anda menemukan barang, di rak 
atau bahkan di dalam lemari. 

Driver LED TRÅDFRI menjadikan VAXMYRA, NORRFLY, 
LINDSHULT dan URSHULT menjadi produk pintar dan 
dapat diredupkan secara nirkabel dengan remote 
control TRÅDFRI serta dapat dihubungkan ke gateway 
TRÅDFRI. Saat terhubung ke gateway, Anda dapat 
mengontrol pencahayaan melalui aplikasi pintar IKEA 
Home melalui ponsel atau asisten virtual Anda seperti 
Apple HomeKit, Amazon Alexa atau Google Home.

Tersedia dua kemungkinan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. 
Anda dapat memilih lampu sorot VAXMYRA atau lampu strip LED 
NORRFLY 55 cm.

Anda dapat memilih antara pencahayaan kabinet URSHULT 
dan LINDSHULT, yang akan memberikan cahaya suasana yang 
menyenangkan serta memudahkan Anda untuk menemukan barang-
barang Anda.

Di dalam kabinet

Di atas kabinet

VAXMYRA Lampu sorot LED 2 unit, Ø6.8cm. Lampu sorot VAXMYRA dapat 
menerangi bagian dalam kabinet Anda. Lampu ini mudah dipasang di kaca 
atau logam berkat pita perekat yang disertakan atau mengintegrasikannya 
ke rak kayu. Driver LED dijual terpisah. Untuk informasi lebih lanjut tentang 
driver, lihat halaman berikutnya. IKEA. Model L1734 VAXMYRA. * Luminer ini 
mengandung lampu LED kelas energi A ++ hingga A. Lampu di dalam luminer 
tidak dapat diganti.

Warna Aluminium* 304.218.86 Rp199.000
Putih* 104.218.68 Rp199.000

URSHULT pencahayaan kabinet LED. Memberikan cahaya fokus yang baik 
untuk menerangi area yang lebih kecil. Driver LED dijual terpisah. Untuk 
informasi lebih lanjut tentang driver, lihat halaman berikutnya. IKEA. Model 
L1305 URSHULT. * Luminer ini terdiri dari lampu LED kelas energi A ++ hingga 
A. Lampu pada luminer tidak dapat diganti.
Berlapis nikel* 302.604.02 Rp299.000

NORRFLY Lampu strip LED. Warna aluminium. NORRFLY memiliki sensor 
gerak, sehingga lampu menyala dan mati secara otomatis saat Anda 
membuka dan menutup kabinet. Driver LED dijual terpisah. Untuk informasi 
lebih lanjut tentang driver, lihat halaman berikutnya. IKEA. Model L1613X55 
NORRFLY. Luminer ini mengandung lampu LED bawaan dari kelas energi A ++ 
hingga A. Lampu di dalam luminer tidak dapat diganti.

403.322.53 Rp249.000

LINDSHULT pencahayaan kabinet LED. Memberikan cahaya fokus yang 
baik untuk menerangi area yang lebih kecil. Driver LED dijual terpisah. Untuk 
informasi lebih lanjut tentang driver, lihat halaman berikutnya. IKEA. Model 
L1304 LINDSHULT. Luminer ini terdiri dari lampu LED kelas energi A ++ hingga 
A. Lampu pada luminer tidak dapat diganti.
Berlapis nikel 102.604.36 Rp299.000

Pencahayaan



42 43

Pencahayaan

Pilih driver Anda

ANSLUTA driver LED dengan kabel,19W, putih.

19W 804.058.41 Rp179.000

Solusi terbaik adalah lampu strip LED STÖTTA (32 atau 
52 cm). Lampu ini akan menerangi barang-barang yang 
Anda miliki di dalam laci serta lampu ini bertenaga 
baterai.

Untuk laci

STÖTTA lampu strip LED, bertenaga baterai, putih. Lampu 
dapat menyala dan mati secara otomatis saat Anda 
membuka atau menutup laci, sehingga tidak ada energi 
yang terbuang. Baterai dijual terpisah; Diperlukan 4 unit 
jenis AA. IKEA merekomendasikan baterai isi ulang LADDA.

503.600.85 Rp199.000
903.600.88 Rp299.000

LADDA baterai yang bisa diisi ulang HR6 AA 1.2V, 4-unit. 
kapasitas baterai: 2450 mAh. Baterai dapat diisi ulang 
sekitar 500 kali.

703.038.76 Rp119.000
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Baru
BRANÄS keranjang, 

Rotan Rp179.000

TÄTING keranjang,

Rp199.000

DRÖNA kotak, 
Rp49.900
Rp49.900
Rp49.900

RABBLA kotak dengan tutup.

25×35×20 Rp299.000

RABBLA kotak dengan 
kompartemen. 

Rp249.000

SKUBB kotak,

Rp200.000

Baru
BULLIG kotak,

Rp299.000
Rp249.000
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Kotak dan penyekat KUGGIS kotak dengan tutup, 

Rp129.000
Rp199.000
Rp299.000

KUGGIS sisipan dengan 8 
kompartemen.

Rp149.000

Solusi untuk rak

Solusi untuk laci

TJENA kotak penyimpanan dengan 
tutup,

Rp79.900
Rp79.900

TJENA tempat majalah,

Rp49.900
Rp49.900

GNABBAS keranjang, 

Rp179.000

KNIPSA keranjang, 

Rp299.000

RAGGISAR baki,

Rp179.000

KUGGIS kotak dengan tutup, 

Rp79.900

KOMPLEMENT kotak,

Rp200.000
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Layanan Perakitan 

Pembiayaan

Layanan Pengantaran

Anda ingin panduan pembelian ini
di ponsel, tablet atau komputer?

Anda bisa melakukannya sendiri
tapi kami bisa melakukannya untuk 
Anda

Personalisasikan BESTÅ Anda  
dengan alat perencana
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