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BESTÅ
Kombinasi penyimpanan TV/ pintu kaca.
300×42×231 cm, hitam-cokelat/Selsviken
mengkilap/kaca bening hitam. 194.110.49

Rp

18.350.000/unit

Penyimpanan
BESTÅ
Panduan pembelian

Semua produk (yang tertera di sini) mungkin saja tidak tersedia di toko. Silakan
hubungi staf kami atau kunjungi www.IKEA.co.id untuk informasi lebih lanjut.
Untuk informasi produk yang lebih rinci, tersedia di label harga atau internet.
Semua unit memerlukan perakitan.
IKEA Indonesia berhak untuk melakukan penyesuaian harga, mengoreksi
kesalahan harga atau salah cetak sesuai dengan perubahan-perubahan yang
berada di luar wewenang kami. IKEA Indonesia akan memastikan bahwa semua
informasi yang tertera adalah benar saat dicetak.
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Pengenalan tentang sistem penyimpanan
BESTÅ
Ucapkan halo pada sistem penyimpanan BESTÅ
........................................................................... 05

Kombinasi Awal
Meja TV.............................................................. 06
Kombinasi penyimpanan media.................... 08
Kombinasi display............................................. 10
Bufet................................................................... 12
Kombinasi penyimpanan .................................14

Rancang dengan modul dasar
Unit penyimpanan standar.............................. 16

Buat penataan ruang dengan tampilan bergaya dan rawat
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Kombinasi kabinet dinding. 180×42×64 cm, veneer
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Anda dapat membuat pola
herringbone yang menarik
dengan mengubah arah
pintu.

Ucapkan halo pada
sistem penyimpanan BESTÅ
Pintu kaca yang
disempurnakan
dengan pencahayaan
terintegrasi membuat
benda favorit Anda
lebih menarik
perhatian.

Seri BESTÅ menyediakan penyimpanan elegan dan
berkualitas terbaik yang memungkinkan Anda merancang dan mengadaptasi solusi sesuai selera, ruang,
dan kebutuhan. Serbaguna dan mudah digunakan,
sistem penyimpanan BESTÅ menjadi tempat sempurna untuk TV Anda, sangat cocok untuk menyimpan
barang-barang seperti mainan dan album foto, dapat
berfungsi sebagai bufet di ruang makan, atau sebagai
kabinet display untuk memajang barang-barang favorit
Anda.
Cukup awali dengan unit sederhana dari solusi BESTÅ
yang memiliki penyimpanan memadai untuk ruangan
terbatas, namun dapat ditambahkan dan disesuaikan

lagi saat kebutuhan Anda berubah – entah karena
pindah ke rumah baru atau anggota keluarga yang
semakin bertambah.
Pilih dari salah satu kombinasi awal kami, mulai dari
unit standar atau kreasikan kombinasi unik Anda
sendiri dari nol. Anda dapat menampilkan gaya Anda
dengan memilih variasi bagian depan yang tersedia
dalam berbagai warna dan sentuhan akhir. Buat desain
yang benar-benar personal dengan kenop, gagang,
panel atas, dan kaki pilihan Anda.

BESTÅ
Kombinasi penyimpanan dengan pintu/laci.
120x42x213 cm, hitam-cokelat/Lappviken/
Stubbarp kaca bening hitam-cokelat.
993.992.08

7.560.000/unit

Rp

Hal kecil bisa membuat perbedaan besar. Anda dapat
menampilkan kesan yang berbeda tergantung pada tipe kaki
yang dipilih. Kaki geometris menambah tampilan modern,
sedangkan siluet melengkung membuatnya lebih tradisional.

Pencahayaan terintegrasi membuat segalanya lebih
mudah ditemukan, menyoroti benda favorit Anda, dan
menghadirkan suasana nyaman ke sebuah ruangan. Tips
profesional: Dengan rak kaca, cahaya dapat menjangkau
hingga ke bagian bawah kabinet.
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Kombinasi Pra-Desain

Meja TV
Bukan hanya TV yang pintar! Meja TV BESTÅ menggabungkan tampilan
kontemporer yang indah dengan fungsi praktis. Anda mendapatkan
banyak ruang penyimpanan dan menata kabel yang cenderung berantakan
dan berdebu.

Meja TV BESTÅ.
L120×K40×T48 cm.
Putih.

Meja TV BESTÅ dengan pintu.
L120×K42×T48 cm.
Putih/Lappviken/Stubbarp putih.
992.194.10

Rp

1.825.000

Meja TV BESTÅ.
L180×K42×T39 cm.
Putih/Lappviken putih.

694.320.68

Meja TV BESTÅ dengan laci.
L120×K42×T48 cm.
Putih/Lappviken/Stubbarp putih.
Rp

2.425.000

Meja TV BESTÅ.
L180×K42×T48 cm.
Putih/Lappviken/Stubbarp kaca bening putih.

Laci push-open

993.990.86

Rp

3.095.000

Laci push-open

593.989.51

Rp

4.115.000

Laci soft-closing

691.850.20

Rp

3.095.000

Laci soft-closing

291.851.16

Rp

4.115.000

Meja TV BESTÅ dengan laci.
L180×K42×T74 cm.
White/Hanviken/Stubbarp white clear glass.

BESTÅ TV bench with doors and drawers.
L240×K42×T74 cm.
Putih/Lappviken/Stubbarp putih.

Laci push-open

094.005.17

Rp

5.325.000

Laci push-open

894.013.58

Rp

5.955.000

Laci soft-closing

692.820.40

Rp

5.325.000

Laci soft-closing

092.975.15

Rp

5.955.000

Dengan meja TV BESTÅ, kabel terpasang rapi melalui outlet
di bagian belakang. Tersembunyi, namun mudah diakses
meskipun solusi BESTÅ Anda ada di kaki atau dipasang di
dinding.
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Laci push-open

893.991.81

Rp

2.865.000

Laci soft-closing

591.848.94

Rp

2.865.000

Rp

3.015.000

Meja TV BESTÅ dengan pintu.
L120×K42×T74 cm.
Putih/Lappviken/Stubbarp putih.
491.863.27

Tak ada lagi kabel yang
berantakan! Outlet
di belakang meja TV
membuatnya tidak terlihat
tetapi mudah diakses.

Meja TV BESTÅ dengan pintu.
L180×K42×T38 cm.
Putih/Lappviken putih.
192.991.37

Rp

2.655.000

Kombinasi Pra-desain

Kombinasi untuk media
Tampilkan dan simpan barangbarang yang sering Anda gunakan
di sini. Pencahayaan terintegrasi
memungkinkan Anda menemukan
berbagai hal dengan lebih mudah tanpa
harus menyalakan lampu utama.

Kombinasi BESTÅ menyediakan tempat sempurna untuk TV dan
penyimpanan semua remote control, game, dan gadget lainnya. Sembunyikan yang berantakan dan pajang benda kesukaan
Anda dalam satu kombo yang estetik.

BESTÅ kombinasi penyimpanan TV /pintu kaca.

BESTÅ kombinasi penyimpanan TV /pintu kaca.

BESTÅ kombinasi penyimpanan TV /pintu kaca.

L240×K42×T129 cm.
Putih/Lappviken kaca bening putih.

L300×K42×T193 cm.
Putih/Lappviken kaca bening putih.

L300×K42×T211 cm.
Putih/Lappviken kaca bening putih.

Laci push-open

994.062.75

Rp

5.330.000

Laci push-open

294.065.99

Rp

9.115.000

Laci push-open

094.068.35

Rp

10.345.000

Laci soft-closing

691.853.41

Rp

5.330.000

Laci soft-closing

092.993.88

Rp

9.115.000

Laci soft-closing

694.068.37

Rp

10.345.000

BESTÅ kombinasi penyimpanan TV /pintu kaca.

BESTÅ kombinasi penyimpanan TV /pintu kaca.

BESTÅ kombinasi penyimpanan TV /pintu kaca.

L180×K42×T192 cm.
Putih/Lappviken kaca bening putih.

L300×K42×T231 cm.
Putih/Lappviken kaca bening putih.

L240×K2×T190 cm.
Putih/Lappviken kaca bening putih.

Laci push-open

194.071.94

Rp

7.735.000

Laci push-open

494.110.19

Rp

14.750.000

Laci push-open

594.113.06

Rp

7.545.000

Laci soft-closing

894.071.95

Rp

7.735.000

Laci soft-closing

094.110.21

Rp

14.750.000

Laci soft-closing

094.113.23

Rp

7.545.000

BESTÅ Kombinasi penyimpanan TV.
L240×K42×T230 cm.
Putih/Lappviken/Stubbarp putih.

BESTÅ kombinasi penyimpanan TV /pintu kaca.

Laci push-open

794.119.56

Rp

9.775.000

Laci soft-closing

294.119.73

Rp

9.775.000

L240×K42×T231 cm.
Putih/Lappviken kaca bening putih.
Laci push-open

294.121.71

Rp

11.755.000

Laci soft-closing

094.121.72

Rp

11.755.000

BESTÅ/EKET Kombinasi kabinet untuk TV.
L180×K40×T170 cm.
Putih/Abu-abu muda/Abu-abu tua.
Laci push-open

894.377.72

Rp

5.760.000

Laci soft-closing

892.044.09

Rp

5.760.000

BESTÅ
Kombinasi penyimpanan TV/pintu kaca.
180×42×192 cm, putih/kaca bening putih
Hanviken.
494.103.74

Rp

BESTÅ/EKET Kombinasi kabinet untuk TV.
L210×K40×T220 cm.
Putih.

BESTÅ/EKET Kombinasi kabinet untuk TV.
L300×K42×T210 cm.
Putih/ Efek kayu oak diwarnai putih.

Laci push-open

994.397.18

Rp

6.575.000

Laci push-open

994.397.56

Rp

6.635.000

Laci soft-closing

992.211.87

Rp

6.575.000

Laci soft-closing

192.868.56

Rp

6.635.000
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8.035.000/unit

Kombinasi awal

Kombinasi display
Buat barang favorit Anda menjadi sorotan dengan kombinasi
display BESTÅ. Anda dapat memilih kombinasi yang tinggi atau rendah. Pajang benda berharga Anda di balik kaca depan dan simpan
barang lainnya di laci atau di balik pintu.

BESTÅ
Kombinasi penyimpanan dengan pintu.
L180×K42×T74 cm.
Putih/Sindvik kaca bening putih.
091.874.75

Rp

4.840.000

BESTÅ kombinasi penyimpanan dg pintu kaca.
L120×K42×T193 cm.
Putih/Lappviken putih/Sindvik kaca bening putih.
191.874.13

Rp

BESTÅ Kombinasi penyimpanan dengan laci.
L180×K42×T74 cm.
Putih/ Lappviken Putih/Sindvik/Stubbarp kaca bening putih.
Laci push-open

194.127.32

Rp

4.900.000

Laci soft closing

693.026.89

Rp

4.900.000

BESTÅ kombinasi penyimpanan dengan pintu/ laci.
L120×K42×T213 cm.
Putih/putih/Lappviken/Stubbarp kaca bening putih.

6.290.000
Laci push-open

293.992.16

Rp

Laci soft closing

894.125.02

Rp

7.560.000
7.560.000

Barang yang bagus dipajang, dan
sembunyikan sisanya. Kombinasi
kayu solid dan pintu kaca
menghasilkan tampilan yang luar
biasa.

BESTÅ kombinasi penyimpanan dengan pintu.
L180×K42×T112 cm.
Putih/Putih Lappviken/Sindvik kaca bening putih.
392.080.37

Rp

7.440.000

BESTÅ kombinasi penyimpanan dengan pintu
kaca.
L60×K42×T193 cm.
Putih/putih/Lappviken putih kaca .
Laci push-open

294.125.38

Rp

4.165.000

Laci soft closing

793.008.59

Rp

4.165.000

Untuk tampilan yang
ramping dan minimalis,
pilih saja fungsi pushopener.

BESTÅ
Kombinasi penyimpanan dengan pintu kaca.
120×42×202 cm, Sutterviken putih/Sindvik kaca
bening putih. 193.849.51

7.850.000/unit

Rp

Rak dapat disesuaikan untuk memuat barang-barang yang
Anda butuhkan. Anda juga dapat menambah/membeli rak
tambahan jika memang diperlukan.
10

Kombinasi awal

Bufet
Kesampingkan segala sesuatunya untuk sementara waktu!
Kombinasi bufet memberi Anda banyak ruang untuk menyimpan
barang dan permukaan untuk menciptakan tampilan yang menarik –
atau untuk membongkar piring saji saat Anda makan.

BESTÅ Kombinasi penyimpanan dengan pintu.
L180×K42×T74 cm.
Putih/Lappviken/Stubbarp putih.
692.098.27

Rp

BESTÅ Kombinasi penyimpanan dengan pintu.
L180×K42×T74 cm.
Putih/Lappviken putih.

2.665.000

BESTÅ Storage combination with doors/drawers.
L120×K42×T74 cm.
Putih/Lappviken/Stubbarp putih

491.874.59

Rp

BESTÅ wall-mounted cabinet combination.
L180×K42×T64 cm.
Putih/Lappviken putih.

3.940.000

BESTÅ Kombinasi penyimpanan dengan laci.
L180×K42×T74 cm.
Putih/Lappviken/Stubbarp putih

294.356.29

Rp

3.945.000

BESTÅ Kombinasi penyimpanan dengan laci.
L180×K42×T74 cm.
Lappviken putih/Sindvik/Kaca bening putih

Push-open

094.125.96

Rp

3.365.000

Push-open

594.126.88

Rp

4.300.000

Push-open

194.127.32

Rp

4.900.000

Soft closing

791.873.30

Rp

3.365.000

Soft closing

091.873.81

Rp

4.300.000

Soft closing

693.026.89

Rp

4.900.000

Butuh gelas tambahan? Cukup
ambil di sini. Bufet di ruang
makan berarti meminimalkan
keluar-masuk ke dapur!

BESTÅ Kombinasi penyimpanan dengan pintu.
L180×K42×T112 cm.
Lappviken putih/Sindvik kaca bening putih.
392.080.37

Rp

7.440.000

BESTÅ
Kombinasi penyimpanan dengan laci, 180×42×74 cm,
Lappviken hitam-cokelat /Stubbarp/kaca bening abuabu muda-krem. 094.355.07

Rp
Pengatur interior mengubah yang berantakan menjadi
keindahan dan efisiensi. Pahlawan tanpa tanda jasa
ini merapikan laci Anda dan membuat segalanya lebih
mudah ditemukan.
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4.900.000/unit

Untuk menciptakan tampilan
yang senada, gabungkan bagian
depan yang solid dengan pintu
kaca namun usahakan tetap dalam
warna yang sama.

Kombinasi awal

Kombinasi penyimpanan
Kombinasi penyimpanan BESTÅ memiliki semua yang Anda butuhkan
untuk menata segala sesuatunya di rumah. Perlengkapan kantor yang
disimpan di samping meja memungkinkan Anda untuk mengatur tempat
kerja dari rumah secara mudah dan efisien. Pilih kombinasi yang sudah jadi
atau buat sendiri, sesuaikan dengan gaya dan barang-barang Anda.

BESTÅ Kombinasi penyimpanan dengan pintu.
L120×K42×T74 cm.
Putih/Lappviken/Stubbarp putih.
692.098.27

Rp

2.665.000

BESTÅ Kombinasi penyimpanan dengan pintu.
L180×K42×T74 cm.
Putih/LAPPVIKEN putih.
491.874.59

Rp

3.940.000

BESTÅ Kombinasi kabinet dipasang di dinding
L180×K42×T64 cm.
Putih/Lappviken putih.
294.356.29

Rp

3.945.000

Tata agar rak terbuka
selalu rapi dengan
bantuan kotak dan
pengatur.

BESTÅ kabinet dinding dengan 2 pintu.
L60×K22×T128 cm.
Putih/LAPPVIKEN putih
294.170.98

Rp

BESTÅ Kombinasi penyimpanan dengan pintu.
L120×K42×T192 cm.
Putih/LAPPVIKEN putih
2.430.000

891.874.43

Rp

5.690.000

BESTÅ Kombinasi penyimpanan dengan pintu.
L120×K42×T202 cm.
Putih/Lappviken/Stubbarp putih.
993.017.73

Rp

5.000.000

BESTÅ
Kombinasi penyimpanan dengan pintu.
120×42×202 cm, putih/Hjortviken abu-abu
pucat-hijau. 694.358.25

Rp

BESTÅ unit kabinet.
L60×K40×T202 cm.
Putih.
192.849.99

Rp

2.035.000

Pencahayaan kabinet memudahkan Anda menemukan
barang-barang. Ini juga menciptakan suasana yang
nyaman di ruangan.
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5.600.000/unit

Buat rancangan dengan modul dasar

Unit penyimpanan dasar
Anda dapat memilih unit floor standing dengan pintu solid atau kaca.
Tempatkan unit di lantai dengan kaki yang disertakan atau tambahkan kaki
untuk mengangkatnya dan memberikan tampilan yang lebih ringan. Anda
juga dapat memilih unit yang dipasang di dinding yang sudah disertakan
rel suspensi.

BESTÅ Unit rak dengan pintu.
L60×K22×T38 cm.
Putih/Lappviken putih.

BESTÅ Unit rak dengan pintu.
L60×K22×T64 cm.
Putih/Lappviken putih.

BESTÅ Unit rak dengan pintu.
L60×K42×T38 cm.
Putih/Lappviken putih.

Tanpa penyangga

390.467.14

Rp

795.000

Tanpa penyangga

592.214.72

Rp

1.065.000

Tanpa penyangga

190.467.91

Rp

895.000

Digantung di dinding

094.412.59

Rp

945.000

Digantung di dinding

294.415.74

Rp

1.215.000

Digantung di dinding

694.416.33

Rp

1.045.000

BESTÅ Unit rak dengan pintu.
L60×K42×T64 cm.
Putih/Lappviken putih.

BESTÅ Unit rak dengan pintu.
L120×K42×T38 cm.
Putih/Lappviken putih.

BESTÅ Unit rak dengan pintu.
L120×K42×T64 cm.
Putih/Lappviken putih.

Tanpa penyangga

592.214.91

Rp

1.165.000

Tanpa penyangga

590.474.30

Rp

1.495.000

Tanpa penyangga

392.213.12

Rp

1.935.000

Digantung di dinding

794.418.64

Rp

1.315.000

Digantung di dinding

994.419.24

Rp

1.795.000

Digantung di dinding

494.420.06

Rp

2.235.000

BESTÅ Unit rak dengan pintu.
L60×K42×T192 cm.
Putih/Lappviken putih.
Tanpa penyangga

294.420.69

BESTÅ Unit rak dengan pintu.
L60×K42×T128 cm.
Putih/Lappviken putih.
Rp

2.845.000

Tanpa penyangga

994.420.61

Rp

BESTÅ
Kombinasi kabinet dipasang di dinding.
120×42×64 cm, putih/Lappviken putih.
494.420.06

2.055.000

Rp
Tersedia berbagai variasi bagian depan untuk setiap selera dalam rangkaian kami. Pilih salah satu gaya atau padu
padankan untuk mendapatkan tampilan yang Anda inginkan.

LAPPVIKEN putih

SINDVIK putih

LAXVIKEN putih

SELSVIKEN putih

SMEVIKEN putih

OSTVIK putih

SUTTERVIKEN putih

LAPPVIKEN cokelathitam

SINDVIK cokelat-hitam

SELSVIKEN hitam

GLASSVIK hitam,
kaca bening

GLASSVIK putih,
kaca bening
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HANVIKEN putih

Hadirkan suasana yang lebih sejuk
dengan memilih unit dasar yang
digantung di dinding.

2.235.000/unit

Cara merancang kombinasi BESTÅ

Cara merancang kombinasi BESTÅ
1

2

3

4

1

Sistem penyimpanan BESTÅ adalah solusi yang fleksibel dan bergaya
untuk mengatur dan memajang barang-barang Anda sesuai dengan
selera, ruang, dan kebutuhan. Anda dapat memilih dari banyak kombinasi yang kami rekomendasikan atau membuat perabot unik Anda
sendiri menggunakan perencana penyimpanan BESTÅ. Anda juga
dapat memulainya saat ini juga dengan mengikuti empat langkah
sederhana ini.

3
2

2
Pilih rangka Anda.

Pilih fungsi interior.

Informasi tentang pemasangan di dinding, lihat
halaman 20

Lengkapi rangka laci dengan rel laci, lihat
halaman 27

3

4
Pilih model bagian depan dari
variasi yang tersedia.

Personalisasikan kombinasi Anda.

Lengkapi bagian depan dengan engsel, lihat halaman 28

Tambahkan kenop ekstra, pegangan, kaki atau
panel atas, lihat halaman 36

1

Temukan perencana penyimpanan BESTÅ secara
online di www.IKEA.co.id.
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Cara merancang kombinasi BESTÅ – rangka.

1

2

3

4

Rangka

Rangka meja TV tanpa penyangga

Kami menyediakan berbagai pilihan rangka BESTÅ yang berfungsi sebagai
dasar kebutuhan penyimpanan Anda. Beberapa dirancang untuk diletakkan di lantai, sementara yang lainnya dapat dipasang di dinding. Semua
rangka meja TV memiliki outlet untuk kabel agar tetap rapi dan teratur.
Jika membutuhkan lebih banyak tempat penyimpanan, Anda hanya perlu
menambahkan rangka ke kombinasi BESTÅ dan ciptakan bentuk atau ukuran apa pun sesuai keinginan.

BESTÅ Rangka meja TV, L120×T40×T64 cm.
Untuk alasan keamanan, bangku TV ini tidak boleh digantung di dinding.
Dapat dilengkapi dengan kaki; 6 kaki atau 4 kaki dan 1 kaki penyangga BESTÅ.
Beban maksimum untuk meja TV adalah 50 kg per permukaan.

Informasi tambahan
Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan pengencang dinding tertutup jika diletakkan di lantai. Material dinding yang berbeda memerlukan
jenis perangkat pemasangan yang berbeda pula. Gunakan perangkat pemasangan yang cocok untuk dinding rumah Anda, dijual terpisah.

BESTÅ TV rangka meja TV L180×K40×T64 cm.
Untuk alasan keamanan, bangku TV ini tidak boleh digantung di dinding.
Dapat dilengkapi dengan 4 kaki dan 2 kaki penyangga BESTÅ. Beban maksimum untuk meja TV adalah 50 kg per permukaan.

Putih

202.998.91

Rp

1.445.000

Putih

502.998.80

Rp

Hitam-cokelat

202.998.86

Rp

1.445.000

Hitam-cokelat

502.998.75

Rp

Efek kayu oak diwarnai putih

802.998.93

Rp

1.445.000

Efek kayu oak diwarnai putih

102.998.82

Rp

Pilihan susunan:

1.795.000
1.795.000
1.795.000

Pilihan susunan:

Pengaturan kabel
BESTÅ merapikan kabel
yang berantakan dan
usang. Outlet di bagian
belakang meja TV membuat mereka tidak terlihat,
namun mudah dijangkau.
Detail lubang di bagian
atas menyediakan saluran
kabel, bahkan apabila meja
TV dipasang di dinding.

Rangka meja TV tanpa penyangga/ dipasang di dinding

Cara memasang rangka di dinding
Anda memerlukan 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.
Rel disekrup ke logam dinding dan memiliki banyak lubang sehingga
selalu ada lubang di atasnya.
Anda dapat dengan mudah menggantung beberapa rangka
berdampingan dan menyelaraskannya pada ketinggian yang sama
persis, berkat konektor yang disertakan.

BESTÅ Rangka meja TV, L120×T40×T38 cm.
Perlengkapan untuk pemasangan di dinding sudah disertakan. Dapat dilengkapi dengan kaki; 6 kaki atau 4 kaki dan 1 kaki penyangga BESTÅ. Beban maksimum untuk meja TV adalah 50 kg per permukaan jika diletakkan di lantai.
Beban maksimal untuk meja TV yang digantung di dinding tergantung pada
material dinding.

BESTÅ Rangka meja TV, L180×T40×T38 cm.
Perlengkapan untuk pemasangan di dinding sudah disertakan. Dapat dilengkapi dengan kaki; 8 kaki atau 4 kaki dan 2 kaki penyangga BESTÅ. Beban maksimum untuk meja TV adalah 50 kg per permukaan jika diletakkan di lantai.
Beban maksimal untuk meja TV yang digantung di dinding tergantung pada
material dinding.

Putih

102.945.25

Rp

1.095.000

Putih

902.945.26

Rp

Hitam-cokelat

002.945.16

Rp

1.095.000

Hitam-cokelat

202.945.20

Rp

Efek kayu oak diwarnai putih

802.948.57

Rp

1.095.000

Efek kayu oak diwarnai putih

602.948.58

Rp

Pilihan susunan:

1.395.000
1.395.000
1.395.000

Pilihan susunan:

Pastikan ada jarak minimal 5 cm antara bagian atas rangka dan plafon.
Ini diperlukan untuk dapat memasang rangka ke rel suspensi.
BESTÅ Rel suspensi, warna perak. Rangka dengan lebar 60 cm memerlukan 1 rel suspensi BESTÅ. Rangka
selebar 120 cm memerlukan 2 rel suspensi BESTÅ. Rel suspensi tidak dapat digunakan dengan meja TV
BESTÅ. Rel suspensi BESTÅ sudah disertakan dalam semua kombinasi yang dipasang di dinding.
60 cm

20

504.883.19

Rp

150.000
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Cara merancang kombinasi BESTÅ – rangka

Cara merancang kombinasi BESTÅ – rangka

Rangka floor-standing

Rangka floor-standing/dipasang di dinding

BESTÅ Rangka, L60×K20×T64 cm. Diperlukan 1 rel suspensi BESTÅ untuk pemasangan di dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. Bisa menahan beban hingga 20 kg per satuan permukaan jika diletakkan di lantai.
Beban maksimal untuk rangka yang digantung di dinding tergantung pada
material dinding.
Putih

402.459.20

Rp

595.000

Putih

102.458.51

Rp

695.000

Hitam-Cokelat

002.459.60

Rp

595.000

Hitam-Cokelat

402.459.63

Rp

695.000

Efek kayu oak diwarnai putih

002.483.79

Rp

695.000

Pilihan bentuk rancangan yang memungkinkan:
BESTÅ Rangka, L60×K40×T192 cm. Untuk alasan keamanan, rangka ini tidak
boleh digantung di dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit.
Beban maksimum untuk rangka adalah 20 kg per satuan permukaan.

Putih

202.458.41

Rp

995.000

1.195.000

Hitam-Cokelat

102.459.45

Rp

995.000

802.458.43

Rp

Hitam-Cokelat

702.459.47

Rp

Pilihan bentuk rancangan yang memungkinkan:

BESTÅ Rangka, L60×K40×T128 cm. Untuk alasan keamanan, rangka ini tidak
boleh digantung di dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit.
Beban maksimum untuk rangka adalah 20 kg setiap satuan permukaan.

1.195.000

Putih

BESTÅ Rangka, L60×K40×T64 cm. Diperlukan 1 rel suspensi BESTÅ untuk pemasangan di dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. Bisa menahan beban hingga 20 kg per satuan permukaan jika diletakkan di lantai.
Beban maksimal untuk rangka yang digantung di dinding tergantung pada
material dinding.

Pilihan bentuk rancangan yang memungkinkan:

Pilihan bentuk rancangan yang memungkinkan:

BESTÅ Rangka, L60×K20×T38 cm. Diperlukan 1 rel suspensi BESTÅ untuk pemasangan di dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. Bisa menahan beban hingga 20 kg per satuan permukaan jika diletakkan di lantai.
Beban maksimal untuk rangka yang digantung di dinding tergantung pada
material dinding.

BESTÅ Rangka, L60×K40×T38 cm. Diperlukan 1 rel suspensi BESTÅ untuk pemasangan di dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. Bisa menahan beban hingga 20 kg per satuan permukaan jika diletakkan di lantai.
Beban maksimal untuk rangka yang digantung di dinding tergantung pada
material dinding.

Putih

802.459.18

Rp

495.000

Putih

502.458.49

Rp

595.000

Hitam-Cokelat

402.459.58

Rp

495.000

Hitam-Cokelat

802.459.61

Rp

595.000

Pilihan bentuk rancangan yang memungkinkan:

Pilihan bentuk rancangan yang memungkinkan:

Rangka floor-standing/dipasang di dinding

BESTÅ Rangka, L120×K40×T38 cm. Diperlukan 2 rel suspensi BESTÅ untuk pemasangan di dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki; 5 kaki atau 4 kaki dan 1
kaki penyangga BESTÅ. Bisa menahan beban hingga 20 kg per satuan permukaan jika diletakkan di lantai. Beban maksimal untuk rangka yang digantung
di dinding tergantung pada material dinding.
Putih

302.458.45

Rp

895.000

Hitam-Cokelat

902.459.51

Rp

895.000

Pilihan bentuk rancangan yang memungkinkan:

BESTÅ Rangka, L120×K40×T64 cm.
Diperlukan 2 rel suspensi BESTÅ untuk pemasangan di dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki; 5 kaki atau 4 kaki dan 1 kaki penyangga BESTÅ. Bisa menahan beban hingga 20 kg per satuan permukaan jika diletakkan di lantai.
Beban maksimal untuk rangka yang digantung di dinding tergantung pada
bahan dinding.
995.000

Putih

902.458.47

Rp

Hitam-Cokelat

302.459.54

Rp

Efek kayu oak diwarnai putih

402.483.77

Rp

995.000
995.000

Pilihan bentuk rancangan yang memungkinkan:
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Cara merancang kombinasi BESTÅ – rangka

UPPLEVA Braket TV dan strip penutup kabel
Braket TV UPPLEVA dapat dipasang dan dimiringkan
untuk mengubah posisi menonton. Braket memungkinkan akses kabel dan sambungan yang mudah, serta
memiliki pengaturan kabel terintegrasi sehingga Anda
bisa mengumpulkan dan menyembunyikan kabel agar
terlihat lebih rapi.

UPPLEVA Braket dinding, permanen. Cocok untuk standar ukuran
layar TV datar 37-55”.
37-55”

702.267.98

Rp

449.000

Strip penutup kabel UPPLEVA memudahkan Anda
mengumpulkan dan menyembunyikan kabel untuk
TV yang terpasang di dinding. Dapat dicat atau dilapisi dengan wallpaper supaya serasi dengan dinding
Anda. Ini juga dapat dipotong sesuai panjang yang
Anda inginkan.

UPPLEVA Braket dinding, dapat diputar. Cocok untuk standar ukuran
layar TV datar 37-55”.
37-55”

403.306.02

999.000

Rp

Tata agar segala sesuatunya serasi
di dinding galeri Anda dengan
mengangkat meja TV dari lantai dan
memasang TV di dinding.
BESTÅ
Meja TV dengan pintu. 180x42x38 cm, putih/
Lappviken putih. 192.991.37

Rp

24

2.655.000/unit

Cara merancang kombinasi BESTÅ – interior fungsional

1

2

3

Interior fungsional
Ciptakan interior yang sesuai dengan Anda. Rak, laci, dan laci runner
membantu Anda menata kombinasi BESTÅ begitu sempurna sesuai dengan
kebutuhan penyimpanan – mulai dari koleksi atau memorabilia terkecil
hingga game atau mainan yang lebih besar.

4
Rangka laci
Laci tersedia dengan dua pilihan ketinggian dan
bagian dalamnya memiliki warna senada dengan
bagian luarnya. Pilih antara laci push-open atau
rel laci dengan fungsi soft-closing.

BESTÅ Rangka laci, L60×K40, T15 cm. Untuk digabungkan dengan rel
laci BESTÅ dan bagian depan laci BESTÅ (L60×K26 cm). Beban maksimum
10 kg.

Rak
Rak tersedia dengan dua kedalaman dan tiga warna,
sehingga Anda dapat menampilkan warna yang serasi
dengan rangka. Kami juga memiliki rak kaca. Anda dapat menyesuaikan ketinggian rak sesuai kebutuhan.

BESTÅ Rak, L56×K16 cm. Cocok untuk rangka BESTÅ, kedalaman 20 cm.
Beban maksimum 13 kg.
Beban maksimum di rak kaca 5 kg.
Kaca

802.955.31

Rp

120.000

Putih

303.526.80

Rp

120.000

Hitam- Cokelat

503.526.79

Rp

120.000

Putih

903.513.57

Rp

270.000

Hitam- Cokelat

103.513.56

Rp

270.000

Efek kayu oak diwarnai putih

703.513.58

Rp

270.000

BESTÅ Rangka laci, L60×K40×T25 cm. Untuk digabungkan dengan rel
laci BESTÅ dan bagian depan laci BESTÅ (L60×K38 cm). Beban maksimum
10 kg.
Putih

303.513.60

Rp

370.000

Hitam- Cokelat

503.513.59

Rp

370.000

Rel laci

Push-open. Rel laci memiliki push-open yang terintegrasi, sehingga Anda tidak memerlukan gagang
atau kenop dan dapat membuka pintu dengan sekali
dorongan ringan.
BESTÅ Rak, L56×K36 cm. Berukuran pas dengan rangka BESTÅ dan rangka meja TV, kedalaman 40 cm. Beban maksimum 20 kg. Beban maksimum di rak kaca 10 kg.
Kaca

402.955.33

Rp

120.000

Putih

703.526.83

Rp

120.000

Hitam- Cokelat

903.526.82

Rp

120.000

Efek kayu oak diwarnai putih

503.526.84

Rp

120.000

2-pak

104.883.16

Rp

150.000

Informasi tambahan

Fungsi push-open memerlukan ruang antara
rangka dan bagian depan laci agar laci
dapat didorong untuk membuka. Diperlukan
adanya sedikit perbedaan ukuran agar ini
berfungsi, namun bukan berarti merupakan
produk yang cacat.

Soft-closing. Rel laci membuat laci menutup tanpa
suara dan lembut. Untuk digabungkan dengan kenop
atau gagang.
2-pak

203.487.16

Rp

150.000

Informasi tambahan
Jika Anda memilih fungsi soft-closing untuk
BESTÅ Anda, kami sarankan untuk melengkapi
bagian depannya dengan kenop/gagang agar
laci lebih mudah dibuka.
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Tidak menyukai gagang atau kenop? Jika
demikian, kami sarankan agar memilih rel laci
dengan fungsi push-open, yang membuka
laci hanya dengan dorongan ringan.

Lebih menyukai kenop atau gagang? Maka
kami sarankan Anda memilih rel laci softclosing. Rel ini berfungsi baik dengan kenop
atau gagang dan membuat laci menutup
secara perlahan, tanpa suara dan lembut.
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Cara merancang kombinasi BESTÅ – pintu dan bagian depan laci

1

2

3

Pintu dan bagian depan laci
Temukan gaya Anda! Ada banyak pilihan pintu dan bagian depan laci
untuk dipilih, tampilan mana pun yang Anda inginkan. Bagian depan yang
terstruktur dengan alur atau panel tengah yang ditinggikan memberikan
tampilan tradisional pada penyimpanan Anda, sementara bagian depan
minimalisnya dengan sentuhan akhir mengkilap menambahkan kesan
modern. Semua dapat dilengkapi dengan kenop atau gagang pilihan Anda.

Informasi pemasangan
Pintu depan: Untuk digabungkan
dengan engsel BESTÅ, 1 pak, dijual
terpisah.

4
Pintu dan bagian depan laci

LAPPVIKEN
Warna/desain: putih.
Bahan: particleboard dan kertas foil.

LAPPVIKEN
Warna/desain: hitam-cokelat.
Bahan: particleboard dan kertas foil.

Bagian depan LAPPVIKEN berwarna putih
memiliki desain yang ramping dan sederhana. Ini
memberikan tampilan penyimpanan yang ringan
dan modern, serta menawarkan kualitas bagus
dengan harga terjangkau.

Bagian depan LAPPVIKEN berwarna hitam-cokelat
memiliki desain yang ramping dan sederhana
serta permukaan dengan tampilan kayu. Ini
memberikan tampilan penyimpanan yang alami
dan modern, serta menawarkan kualitas bagus
dengan harga terjangkau.

Pintu

60×64 cm 302.916.77

Rp

200.000

Pintu/Bagian
depan laci

60×38 cm 702.916.75

Rp

150.000

Bagian depan laci

60×26 cm 902.916.79

Rp

100.000

200.000

Pintu

60×64 cm 602.916.71

Rp

Pintu/Bagian
depan laci

60×38 cm 202.916.68

Rp

Bagian depan laci

60×26 cm 202.916.73

Rp

150.000
100.000

Lengkapi dengan
pintu kaca SINDVIK,
lihat halaman 33.

Pintu/bagian depan laci: Bisa
digunakan sebagai pintu atau
laci depan. Untuk digabungkan
dengan engsel BESTÅ, 1 pak,
atau dengan rangka laci BESTÅ
berukuran L60×K40×T25 cm atau
L60xK40xT15 cm dan rel laci BESTÅ,
dijual terpisah.

Lengkapi dengan
pintu kaca SINDVIK,
lihat halaman 33.

Baru

Laci depan: Untuk digabungkan
dengan laci depan BESTÅ
L60×K40×T15 cm dan rel laci BESTÅ,
dijual terpisah.

BESTÅ engsel soft-closing/push-open. Anda dapat memilih
untuk menggunakan fungsi soft-closing atau push-open.
Dengan fungsi push-open ini, Anda tidak memerlukan kenop
atau gagang dan dapat membuka pintu dengan sekali
dorongan ringan. Dengan fungsi soft-closing, pintu Anda
akan tertutup secara perlahan dan tidak bersuara.
2-pak

602.612.59

Rp

150.000

BESTÅ
Kombinasi penyimpanan dengan pintu kaca.
120×42×193 cm, Lappviken putih/kaca bening
abu-abu-krem muda. 994.172.45

Rp

6.290.000/unit

LAPPVIKEN
Warna/desain: efek kayu oak diwarnai putih.
Bahan: particleboard dan kertas foil.

LAPPVIKEN
Warna/desain: abu-abu muda-krem.
Bahan: particleboard dengan lapisan foil.

Bagian depan LAPPVIKEN dengan tampilan
efek kayu oak diwarnai putih memiliki desain
yang ramping dan sederhana serta permukaan
dengan model kayu oak. Ini memberikan tampilan
penyimpanan yang alami dan modern, serta
menawarkan kualitas bagus dengan harga
terjangkau.

Bagian depan LAPPVIKEN berwarna abu-abu muda
krem memiliki desain ramping dengan nuansa
warna hangat yang menambah kesan tenang di
rumah Anda. Cocokkan dengan pintu kaca SINDVIK
dengan warna yang sama dan kenop atau gagang
pilihan Anda untuk tampilan yang lengkap!
200.000

Pintu

60×64 cm

304.908.51

Rp

Pintu

60×64 cm 202.954.64

Rp

200.000

Pintu/Bagian
depan laci

Pintu/Bagian
depan laci

60×38 cm

904.908.53

Rp

60×38 cm 702.954.66

Rp

150.000

Bagian depan laci 60×26 cm

404.908.55

Rp

Bagian depan laci

60×26 cm 902.954.65

Rp

100.000

150.000
100.000

Rangka laci dan rel laci, lihat halaman 27

Informasi tambahan

Jika memilih fungsi soft-closing untuk BESTÅ Anda, kami
sarankan untuk melengkapi bagian depannya dengan
kenop/gagang agar pintu lebih mudah untuk dibuka.

28

Lengkapi dengan
pintu kaca SINDVIK,
lihat halaman 33.
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Cara merancang kombinasi BESTÅ – pintu dan bagian depan laci

Cara merancang kombinasi BESTÅ – pintu dan bagian depan laci

Pintu dan bagian depan laci
Baru

Baru

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

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

TIMMERVIKEN
Warna/desain: putih.
Bahan: Particleboard.

KALLVIKEN
Warna/desain: efek beton abu-abu muda.
Bahan: high-pressure melamine laminate dan
particleboard.

HANVIKEN putih adalah bagian depan
berbingkai yang menambahkan kesan hangat,
alami, dan sentuhan tradisional pada penyim
panan Anda.

TIMMERVIKEN putih adalah bagian depan
dengan tekstur timbul yang menambahkan nuansa
alami dan rustic ke tempat penyimpanan Anda.
Desainnya tak lekang oleh waktu dan pola serat
kayu membuatnya lebih menarik.

KALLVIKEN bagian depan berwarna abu-abu muda
memiliki tekstur beton yang halus. Ini menam
bahkan tampilan industri modern ke tempat pe
nyimpanan Anda. Lengkapi dengan pintu kaca
GLASSVIK.

Pintu

60×64 cm 202.918.47

Rp

300.000

SMVIKEN putih adalah bagian depan berbingkai
dengan perhatian khusus terhadap detail yang
menambah kesan berkualitas tinggi. Ini memberi
kan sentuhan tradisional pada penyimpanan Anda
dan dapat dilengkapi dengan bagian depan dapur
BODBYN.

Pintu/bagian
depan laci

60×38 cm 802.918.49

Rp

250.000

Pintu

Bagian depan laci

60×26 cm 202.918.52

Rp

150.000

Pintu/bagian
depan laci

60×64 cm 904.682.44

Rp

Pintu

700.000

60×38 cm 404.728.80

Rp

450.000

Bagian depan laci 60×26 cm 004.728.82

Rp

300.000

Lengkapi dengan
pintu kaca SINDVIK,
lihat halaman 33.

60×64 cm 504.970.45 Rp400.000

Pintu/bagian depan
laci
60×38 cm 104.970.47
Bagian depan laci

300.000

Rp

60×26 cm 704.970.49 Rp200.000

Bagian depan SUTTERVIKEN berwarna putih me
miliki desain klasik dengan detail halus yang mem
berikan nuansa cottage tepi laut pada rumah Anda.
Ini membawa sentuhan tradisional ke tempat pe
nyimpanan Anda.

HEDEVIKEN
Warna/desain: veneer kayu oak.
Bahan: fibreboard, pernis akrilik bening, veneer kayu
oak.

Bagian depan LAXVIKEN berwarna putih memiliki
tampilan 3 dimensi dengan efek gelombang yang
menciptakan kesan pergerakan dinamis antara
bayangan dan cahaya. Gunakan untuk memperin
dah bagian depan penyimpanan lainnya dengan
sentuhan yang menarik dan modern.

Bagian depan HEDEVIKEN berwarna veneer kayu
oak alami menawarkan tampilan unik tersendiri
dengan variasi khas serat kayu terlihat. Pasang ba
gian depan ke arah yang berbeda untuk membuat
pola herringbone.

500.000

Rp

60×38 cm 904.728.92

Rp

Bagian depan laci

60×26 cm 504.728.94 Rp200.000

300.000

Lengkapi dengan
pintu kaca SINDVIK,
lihat halaman 33.
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60×38 cm 904.887.70

Rp

Bagian depan laci 60×26 cm 504.887.72

Rp

500.000
350.000

Baru

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

60×64 cm 104.682.38

Rp

Lengkapi dengan
pintu kaca GLASSVIK,
lihat halaman 34.

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

Pintu/bagian
depan laci

60×64 cm 704.887.66

Pintu/bagian
depan laci

Lengkapi dengan
pintu kaca OSTVIK,
lihat halaman 33.

Baru

Pintu

800.000

Pintu

Pintu
Pintu/bagian
depan laci
Bagian depan laci

BERGSVIKEN
Warna/desain: efek marmer krem.
Bahan: Particleboard, lapisan foil.
Bagian depan BERGSVIKEN berwarna krem dengan
permukaan bertekstur dan tampilan marmer men
ciptakan nuansa modern di rumah Anda. Lengkapi
dengan kaki logam dan kenop atau gagang yang
trendi untuk melengkapi kesan elegannya.
700.000

Pintu

60×64 cm 704.909.34

Rp

600.000

Pintu

60×64 cm 504.916.99 Rp600.000

500.000

Pintu/bagian
depan laci

Pintu/bagian
depan laci

60×38 cm 404.909.40

Rp

60×38 cm 804.917.06 Rp450.000

Bagian depan laci 60×26 cm 104.909.46

Rp

Bagian depan laci

60×26 cm 604.917.12

60×64 cm 702.916.99

Rp

60×38 cm 605.030.41

Rp

60×26 cm 005.030.44

Rp

400.000

600.000
450.000

300.000

Rp

Lengkapi dengan
pintu kaca GLASSVIK,
lihat halaman 34.
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Pintu dan bagian depan laci

Bagian depan kaca

Baru

Informasi pemasangan
Pintu depan: Untuk digabungkan dengan
engsel BESTÅ, 1 pak, dijual terpisah.

Engsel BESTÅ soft-closing/tekan-buka.
Anda dapat memilih untuk menggunakan fungsi
soft-closing atau push-open. Dengan mekanisme
push-open, Anda tidak memerlukan kenop atau gagang dan dapat membuka pintu dengan dorongan
ringan. Dengan fungsi soft-closing, pintu Anda akan
tertutup secara perlahan dan tidak bersuara.
2-pak

HJORTVIKEN
Warna/desain: abu-abu pucat-hijau.
Bahan: particleboard, lapisan foil.

Pintu depan: Untuk digabungkan dengan engsel
BESTÅ, 1 pak, dijual terpisah.

Bagian depan HJORTVIKEN berwarna abu-abuhijau pucat dengan efek emboss halus memberikan sentuhan dan kedalaman visual pada tampilan
depan. Ini menambahkan nuansa penuh warna
dan modern ke tempat penyimpanan Anda.
Pintu

60×64 cm 104.909.70

Rp

400.000

Pintu/bagian
depan laci

60×38 cm 804.909.76

Rp

300.000

Bagian depan laci

60×26 cm 404.909.83

Rp

200.000

150.000

Informasi tambahan
Kaca tempered harus ditangani dengan hati-hati. Tepi yang rusak atau permukaan
yang tergores dapat menyebabkan kaca tiba-tiba retak dan/atau pecah. Hindari
benturan dari samping – di sinilah bagian kaca yang paling rentan.

SINDVIK
Warna/desain: abu-abu muda-krem/kaca bening.
Bahan: fibreboard, kaca tempered.

SINDVIK
Warna/desain: hitam cokelat/kaca bening.
Bahan: fibreboard, kaca tempered.

Bagian depan SINDVIK berwarna abu-abu muda-cokelat dengan kaca bening
berpadu sempurna dengan LAPVIKEN dalam warna yang sama. Model bergaya
yang memperindah barang-barang terbaik Anda.

SINDVIK hitam-cokelat adalah bagian depan dengan kaca bening yang memungkinkan Anda untuk meletakkan barang-barang favorit terpajang di balik
pintu tertutup.

Pintu kaca

60×64 cm

904.909.28

Rp

500.000

Pintu kaca

60×64 cm

802.963.14

Rp

Pintu kaca

60×38 cm

504.909.25

Rp

400.000

Pintu kaca

60×38 cm

202.963.12

Rp

500.000
400.000

SELSVIKEN
Warna/desain: hitam mengkilap.
Bahan: particleboard dan foil.

Bagian depan SELSVIKEN berwarna putih memiliki
desain ramping dan sederhana dengan permukaan mengkilap yang tahan lama dan mudah di
bersihkan. Ini menambahkan tampilan segar dan
modern ke tempat penyimpanan Anda.

Bagian depan SELSVIKEN berwarna hitam memiliki desain ramping dan sederhana dengan permukaan mengkilap yang tahan lama dan mudah
dibersihkan. Ini menambahkan tampilan yang elegan dan modern ke tempat penyimpanan Anda.

Pintu

60×64 cm 602.916.33

Rp

600.000

Pintu/bagian
depan laci

60×38 cm 002.916.31

Rp

450.000

Bagian depan laci

60×26 cm 402.916.34

Rp

300.000

Pintu

60×64 cm 802.916.27

Rp

600.000

Pintu/bagian
depan laci

60×38 cm 202.916.25

Rp

450.000

Bagian depan laci

60×26 cm 602.916.28

Rp

300.000
OSTVIK
Warna/desain: putih/kaca bening.
Bahan: dilapisi cat dan kaca tempered.

SINDVIK
Warna/desain: putih/kaca bening.
Bahan: fibreboard, kaca tempered.
SINDVIK putih adalah bagian depan dengan kaca bening yang memungkinkan
Anda untuk memajang barang-barang favorit di balik pintu tertutup.

Lengkapi dengan
pintu kaca GLASSVIK,
lihat halaman 34.
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Rp

Baru

Pintu mengkilap dan bagian depan laci

SELSVIKEN
Warna/desain: putih mengkilap.
Bahan: particleboard dan foil.

602.612.59

Lengkapi dengan
pintu kaca GLASSVIK,
lihat halaman 34.

Pintu kaca

60×64 cm

702.918.59

Rp

500.000

Pintu kaca

60×38 cm

502.918.55

Rp

400.000

OSTVIK putih dengan bagian depan kaca bening berpadu sempurna dengan
bagian depan SMEVIKEN berwarna putih. Aksen detailnya memberikan nuansa
kualitas tinggi dan menambahkan sentuhan tradisional ke tempat penyimpanan
Anda.
Pintu kaca
Pintu kaca

60×64 cm
60×38 cm

304.728.52
904.728.54

800.000
700.000

Rp
Rp
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Cara merancang kombinasi BESTÅ – pintu dan bagian depan laci

Bagian depan kaca

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

GLASSVIK
Warna/desain: hitam/kaca bening.
Bahan: kaca tempered dan aluminium.

GLASSVIK putih dengan bagian depan kaca bening berpadu sempurna
dengan bagian depan kami yang mengkilap dan beraksen. Tampilan yang rapi
dan modern membuatnya menjadi bingkai yang layak untuk barang-barang terbaik Anda. Sudah termasuk gagang.

GLASSVIK hitam dengan bagian depan kaca bening berpadu sempurna dengan
bagian depan yang mengkilap dan beraksen. Tampilan yang rapi dan modern
membuatnya menjadi bingkai yang layak untuk barang-barang terbaik Anda.
Sudah termasuk gagang.

Pintu kaca
Pintu kaca

34

60×64 cm
60×38 cm

302.916.63
902.916.55

Rp
Rp

700.000
600.000

Pintu kaca
Pintu kaca

60×64 cm
60×38 cm

102.916.59
802.916.51

Rp
Rp

700.000
600.000
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Cara merancang kombinasi BESTÅ – personalisasikan dengan kenop dan pegangan

1

2

3

4

Personalisasikan kombinasi Anda
Kenop dan gagang itu seperti pemanis pada kue. Keduanya dapat memperindah model kombinasi BESTÅ Anda atau menciptakan tampilan yang
benar-benar berbeda atau kesan yang tak terduga. Coba beberapa pilihan
yang berbeda untuk menemukan yang paling Anda sukai.

Kenop dan gagang

ENERYDA kenop, hitam

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

ENERYDA kenop, warna kuningan.
Ø20 mm

403.475.32

100.000/2-pak

Ø27 mm

203.475.33

Rp

150.000/2-pak

Ø35 mm

003.475.34

Rp

003.475.29

Ø27 mm

803.475.30

Rp

Ø35 mm

603.475.31

Rp

Rp

ENERYDA gagang bentuk cangkir, hitam
L89 mm

103.475.24

Rp

185.000/2-pak

ENERYDA gagang, hitam
L112 mm

303.475.23

402.700.66

75.000/2-pak

Ø20 mm

303.475.37

100.000/2-pak

Ø27 mm

703.475.35

Rp

150.000/2-pak

Ø35 mm

503.475.36

Rp

Rp

ENERYDA gagang bentuk cangkir, warna kuningan.
L89 mm

603.475.26

Rp

185.000/2-pak

ENERYDA gagang, warna kuningan.
Rp

150.000/2-pak

HISHULT gagang, porselen putih
L140 mm

ENERYDA kenop, dilapisi krom.

75.000/2-pak

Ø20 mm

L112 mm

803.475.25

140.000/2-pak

HISHULT kenop, porselen putih

L106 mm

002.700.68

150.000/2-pak

002.731.42

Rp

90.000/2-pak

Ø30 mm

202.700.67

Rp

100.000/2-pak

Ø14 mm

902.730.91

HANVIKEN hitam-cokelat/ENERYDA, 27mm.

403.384.29
203.384.30
003.384.31

50.000/2-pak

Rp

703.384.23

Ø13 mm
Ø20 mm
Ø21 mm

103.384.35
903.384.36
703.384.37

75.000/2-pak
Rp
75.000/2-pak
Rp
75.000/2-pak
Rp

BAGGANÄS gagang, warna kuningan.
Rp

120.000/2-pak

203.475.28

185.000/2-pak

Rp

L112 mm

403.475.27

150.000/2-pak

Rp

22 mm

503.487.91

150.000/2-pak

Rp

20 mm

903.694.37

200.000/2-pak

Rp

SKÄRHAMN gagang, hitam/dilapisi krom.

BAGGANÄS kenop, warna kuningan.
75.000/2-pak
Rp
75.000/2-pak
Rp
75.000/2-pak
Rp

BAGGANÄS gagang, hitam
L143 mm
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L89 mm

148 mm

Ø13 mm
Ø20 mm
Ø21 mm

SELSVIKEN putih mengkilap/gagang ÖSTERNÄS, kulit berwarna cokelat muda, L65mm.

ENERYDA gagang bentuk cangkir, dilapisi krom.

SKÄRHAMN gagang gantung, hitam/dilapisi krom.

LAPPVIKEN putih/BILLSBRO gagang, putih,
L120 mm.

BAGGANÄS kenop, hitam

150.000/2-pak

SKÄRHAMN kenop, hitam/dilapisi krom.
100.000/2-pak

Rp

MÖLLARP kenop, hitam

Ø23 mm

100.000/2-pak

ENERYDA gagang, dilapisi krom.

Rp

MÖLLARP gagang, hitam
Rp

75.000/2-pak

Rp

L143 mm

803.384.27

Rp

120.000/2-pak

903.487.89

270.000/2-pak

Rp

BAGGANÄS kenop, baja tahan karat.
Ø13 mm
Ø20 mm
Ø21 mm

803.384.32
603.384.33
403.384.34

75.000/2-pak
75.000/2-pak
Rp
75.000/2-pak
Rp
Rp

BAGGANÄS gagang, baja tahan karat.
L143 mm

203.384.25

Rp

120.000/2-pak
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Cara merancang kombinasi BESTÅ – personalisasikan dengan kenop dan gagang

Cara merancang kombinasi BESTÅ – personalisasikan dengan panel atas

Kenop dan gagang

Panel atas

EDVALLA gagang gantung.

HEDRA kenop, antrasit.

Panel atas membantu Anda menciptakan tampilan
yang seragam dengan menyembunyikan sambungan
di antara dua rangka yang terhubung dan melindungi
bagian atas solusi BESTÅ Anda. Perubahan panel yang
sederhana juga merupakan cara mudah untuk meng
ubah tampilan gaya.

Hitam

Ø32 mm

18 mm

403.478.91

Rp

100.000/2-pak

Warna kuningan
18 mm

803.478.89

Rp

100.000/2-pak

201.765.45

BILLSBRO gagang, putih.
Rp

90.000/2-pak

40 mm
120 mm
320 mm

403.343.13
703.343.02
803.343.11

75.000/2-pak
100.000/2-pak
Rp
150.000/2-pak
Rp
Rp

BESTÅ panel atas.
Veneer kayu oak
750.000

120×42 cm

804.729.20

Rp

180×42 cm

404.729.22

Rp

120×40 cm

104.963.21

Rp

180×40 cm

704.963.18

Rp

1.000.000

Kaca abu-abu
gelap

BILLSBRO gagang , warna baja tahan karat.
40 mm
120 mm
320 mm

303.236.16
903.236.18
703.236.19

75.000/2-pak
100.000/2-pak
Rp
150.000/2-pak
Rp
Rp

HACKÅS gagang, anthracite.
L100 mm
L300 mm

L170 mm

502.361.52

Rp

150.000/2-pak

ORRNÄS kenop, warna baja tahan karat.
Ø17 mm

102.361.54

Rp

504.057.91

Rp
Rp

150.000/2-pak
200.000/2-pak

603.364.34

Rp

10.000/2-pak

Rp

9.000/2-pak

GUBBARP kenop, white.
Ø21 mm

Rp

303.364.35

100.000/2-pak

ÖSTERNÄS gagang, kulit cokelat muda.
L153 mm
L65 mm

L116 mm

285.000/2-pak
Rp
185.000/2-pak

303.489.28
303.489.33

Rp

004.372.28

Rp

Informasi tambahan
Kaca tempered harus ditangani dengan
hati-hati. Tepi yang rusak atau permukaan yang tergores dapat menyebabkan kaca tiba-tiba retak dan/atau pecah.
Hindari benturan dari samping – di
sinilah bagian kaca paling rentan.

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

BORGHAMN gagang, 40 mm.
403.160.50

Rp

100.000/2-pak

90.000/2-pak

NYDALA kenop, warna perunggu.
16 mm

503.424.83

750.000

GUBBARP gagang, putih.

HACKÅS kenop, antrasit.
Ø15 mm

ORRNÄS gagang , warna baja tahan karat.

903.424.81
703.424.82

500.000

VINNÄSET kenop.
Rp

100.000/2-pak

37 mm

150.000/2-pak

Panel atas yang terbuat dari veneer kayu alami membuat
penyimpanan Anda bernuansa hangat dan alami.
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Cara merancang kombinasi BESTÅ – personalisasikan dengan kaki

Cara merancang kombinasi BESTÅ – personalisasikan dengan kaki

Kaki
Buat tempat penyimpanan Anda lebih indah lagi. Kaki mengangkat kombinasi BESTÅ Anda dari lantai, memberikan tampilan yang ringan dan
lapang. Kaki tersebut juga dapat mempercantik gaya yang Anda inginkan.
Misalnya, kaki dengan siluet melengkung mempertegas tampilan solusi
penyimpanan bergaya tradisional, sedangkan kaki geometris dan minimalis menambahkan sentuhan modern.

Baru
KABBARP Kaki, T10 cm, dapat disesuaikan, 2 pak.
Anda dapat menggunakan pelat sambungan yang
sudah disertakan untuk menyambungkan dua rangka hanya dengan satu kaki, memberikan tampilan
yang lebih rapi dan tidak berantakan.
Putih

504.729.31

Rp

120.000

Hitam

004.898.68

Rp

120.000

Baru

270.000

Aluminium

302.935.96

Rp

Putih

802.935.94

Rp

270.000

STUBBARP Kaki, T10 cm, dapat disesuaikan, 2 pak.
Anda dapat menggunakan pelat sambungan yang
sudah disertakan untuk menyambungkan dua rangka hanya dengan satu kaki, memberikan tampilan
yang lebih rapi dan tidak berantakan
Putih

903.527.95

Rp

120.000

Hitam-cokelat

203.527.94

Rp

120.000

Baru

MEJARP Kaki, T10 cm, 2 pak. Anda dapat menggunakan pelat sambungan yang sudah disertakan untuk
menyambungkan dua rangka hanya dengan satu
kaki, memberikan tampilan yang lebih rapi dan tidak
berantakan.
Birch

NANNARP Kaki, T10 cm. 2-pak.

504.899.17

150.000

Rp

ÖSARP Kaki, T10 cm, 2 pak. Anda dapat menggunakan pelat sambungan yang sudah disertakan untuk
menyambungkan dua rangka hanya dengan satu
kaki, memberikan tampilan yang lebih rapi dan tidak
berantakan
Warna baja tahan karat

004.899.05

Rp

150.000

BESTÅ Kaki penyangga, T10-11 cm, dapat disesuaikan, 1 unit. Kaki penyangga memberikan stabilitas
pada kombinasi BESTÅ tanpa kelihatan dari depan.
Jika perlu, kaki penyangga sudah disertakan dalam
semua kombinasi BESTÅ.
Abu-abu

202.936.05

Rp

250.000

Dengan model kaki pilihan sendiri, Anda dapat menyempurnakan kombinasi BESTÅ agar sesuai dengan
selera dan gaya perabot di dalam ruangan.
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Kotak dan penyekat

Solusi untuk rak

KUGGIS kotak dengan penutup,
13×18×8 cm.

Kotak dan penyekat

Putih

104.858.55

Rp

39.900

KUGGIS kotak dengan penutup,
18×26×8 cm
Putih
Toska

302.802.02
704.895.15

Rp
Rp

79.900
79.900

KUGGIS kotak dengan penutup,
26×35×15 cm.
Putih
Toska

902.802.04
204.768.22

Rp
Rp

199.000
199.000

KUGGIS kotak dengan penutup,
37×54×21 cm.
Putih
Toska

402.802.06
904.768.28

299.000
299.000

Rp
Rp

Selalu rapi dan bergaya, luar dan dalam
Memanfaatkan kotak, keranjang, dan penyekat laci bisa
menjaga kombinasi BESTÅ Anda tetap rapi, menambah
gaya, dan memudahkan untuk menemukan barangbarang.
Kotak KUGGIS dan TJENA dilengkapi dengan penutup
dan membantu Anda menyimpan segala sesuatu mulai
dari pena, kertas, dan aksesori meja hingga peralatan
game dan kabel. Tersedia dalam berbagai ukuran dan

dirancang bersusun satu sama lain.
Kotak dan keranjang yang terbuat dari bahan alami
seperti bambu, lamun, dan rotan sangat cocok digunakan di tempat penyimpanan terbuka. Keduanya
dapat menambah nuansa hangat dan rustic ke dalam
ruangan, sekaligus menjaga barang-barang Anda tetap
teratur.

TJENA kotak penyimpanan dengan
penutup, 25×35×20 cm.
Putih
Hitam

203.954.25
903.954.79

Rp
Rp

79.900
79.900

TJENA kotak penyimpanan dengan
penutup, 32×35×32 cm.
Putih

604.693.01

Rp

99.900

TJENA file majalah, 2-p.
20×25×30 cm.
Putih
Hitam

903.954.17
703.954.75

Rp
Rp

49.900
49.900

LUSTIGKURRE keranjang,
32×33×32 cm.
Lamun/eceng
gondok

104.574.09

Rp

199.000

Solusi untuk laci
GNABBAS keranjang, 32×35×32 cm
404.003.17

RAGGISAR abu-abu, keranjang set
isi 3. 2 unit.
19x13×18 cm, 1 pc 25×25×18 cm.
Abu-abu

703.480.21

Rp

RAGGISAR baki, abu-abu tua.
40×30 cm

803.480.25

Rp

179.000

99.900

STUK kotak dengan kompartemen,
putih.
20×34×10 cm 404.744.26
20×51×10 cm 004.744.33

Rp
Rp

49.900
79.900

179.000

Rp

BULLIG Kotak, bambu/cokelat.
25×32×20
32×35×32

504.745.91
104.745.93

249.000
Rp
299.000
Rp

TJOG kotak penyimpanan dengan
tutup 25×36×15 cm.
Abu-abu tua

204.776.66

Rp

69.900

KVARNVIK kotak penyimpanan
dengan penutup,18×25×15 cm.
Krem

304.668.70

99.900

Rp

LURPASSA kotak dengan penutup,
set isi 2.
15×10.5×12 cm dan 17.5×10.5×10 cm.
Lamun

204.818.33

Rp

199.000

KVARNVIK kotak penyimpanan
dengan penutup, 25×35×20 cm
Krem

DRAGAN kotak dengan penutup,
set isi 4
15×10×11 cm and 17×12×12 cm.
Bambu
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202.226.08

Rp

179.000

NOJIG kotak, plastik/krem.
10×10×5 cm
10×20×5 cm
15×20×5 cm

004.770.40
704.680.80
004.681.06

4.900
Rp
7.900
Rp
9.900
Rp

20×25×10 cm
25×35×5 cm

804.681.07
204.770.39

Rp
Rp

904.594.85

Rp

179.000

19.900
24.900
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Lighting

Di atas kabinet
Jika Anda ingin menempatkan pencahayaan di atas
kombinasi BESTÅ, Anda dapat memilih pencahayaan
kabinet LED URSHULT ataupun LINDSHULT.

Pencahayaan
Buat kombinasi BESTÅ Anda semakin bersinar
Pencahayaan yang baik membuat hidup lebih mudah dan membantu mengatur suasana yang tepat.
Cahaya menyoroti gambar dan benda kesayangan
Anda serta menciptakan suasana yang nyaman di
sebuah ruangan. Dan tentu saja, pencahayaan mempermudah pencarian – baik di rak maupun di dalam
kabinet.

Driver LED TRÅDFRI membuat pencahayaan terintegrasi Anda lebih cerdas – Anda dapat mematikannya
secara nirkabel, menghidupkannya atau meredupkannya dengan remote control TRÅDFRI dan gateway
TRÅDFRI. Saat terhubung ke gateway, Anda dapat
mengendalikan pencahayaan melalui aplikasi IKEA
Home Smart – melalui ponsel, atau asisten virtual seperti Apple HomeKit, Amazon Alexa, atau Google Home.

URSHULT Lampu kabinet LED.
Memberikan cahaya terfokus yang cocok untuk menerangi area yang lebih
kecil. Driver LED dijual terpisah. Untuk
informasi lebih lengkap tentang
driver, lihat halaman berikutnya. Dapat
diredupkan dengan peredup nirkabel
TRÅDFRI dan gateway TRÅDFRI, dijual
terpisah. IKEA. Model L1305 URSHULT.
*Luminer ini berisi lampu LED builtin dengan kelas energi A++ hingga
A. Lampu tidak dapat diubah dalam
luminer.
Dilapisi nikel*

302.604.02

Rp

299.000

LINDSHULT Lampu kabinet LED.
Memberikan cahaya terfokus yang cocok untuk menerangi area yang lebih
kecil. Driver LED dijual terpisah. Untuk
informasi lebih lengkap tentang
driver, lihat halaman berikutnya.
Dapat diredupkan dengan peredup nirkabel TRÅDFRI dan gateway
TRÅDFRI, dijual terpisah. IKEA. Model
L1304 LINDSHULT. Luminer ini berisi
lampu LED built-in kelas energi A++
hingga A. Lampu tidak dapat diubah
dalam luminer.
Dilapisi nikel

102.604.36

Rp

299.000

Untuk laci
Di dalam kabinet
Jika Anda ingin menempatkan pencahayaan di
dalam kombinasi BESTÅ, Anda dapat memilih
lampu sorot LED VAXMYRA ataupun lampu strip
LED MYRVARV 55 cm.

VAXMYRA Lampu sorot LED 2 unit, 6.8cm. Lampu sorot VAXMYRA
menerangi bagian dalam kabinet Anda. Mudah dipasang pada kaca atau
logam karena sudah disertakan bersama pita perekat atau cukup dengan
mengintegrasikannya ke dalam rak kayu. Driver LED dijual terpisah.
Untuk informasi selengkapnya tentang driver, lihat halaman berikutnya.
Dapat diredupkan dengan remote control TRÅDFRI dan gateway TRÅDFRI,
dijual terpisah. IKEA. Model L1734 VAXMYRA. *Luminer ini berisi lampu
LED built-in dengan kelas energi A++ hingga A. Bohlam tidak dapat
diubah di luminer.
199.000

Warna aluminium*

304.218.86

Rp

Putih*

104.218.68

Rp

199.000

Lampu strip LED MYRVARV fleksibel. Cocok untuk digunakan di
ruang terbatas, seperti kabinet, rak buku, dan lemari pakaian, karena
sumber cahaya LED hanya memancarkan panas rendah. Jika Anda
menyambungkan lampu strip ke driver TRÅDFRI, kabel catu daya
FÖRNIMMA, dan peredup nirkabel TRÅDFRI, Anda dapat dengan mudah
menghidupkan, mematikan, dan meredupkan lampu sesuai kebutuhan.
Tambahkan gateway TRÅDFRI dan aplikasi IKEA Home smart agar bisa
mengendalikannya melalui Amazon Alexa, Apple HomeKit, atau Google
Home.
2 m, 12W
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303.049.67

Rp

449.000

Solusi terbaik adalah lampu strip LED STÖTTA (32 atau
52 cm). Lampu ini akan memberikan penerangan pada
barang milik Anda yang ada di dalam dan dioperasikan
dengan baterai.

STÖTTA Lampu strip LED,
dioperasikan dengan baterai, putih.
Lampu menyala dan mati secara otomatis saat Anda membuka atau menutup laci, sehingga tidak ada energi
yang terbuang. Baterai dijual terpisah; diperlukan 4 unit baterai AA. IKEA
merekomendasikan baterai isi ulang
LADDA.
32 cm

503.600.85

Rp

199.000

52 cm

903.600.88

Rp

249.000

72 cm

303.600.91

Rp

299.000

Pilih driver Anda

ANSLUTA Driver LED dengan kabel,
19W, putih.
19W

804.058.41

Rp

179.000

TRÅDFRI Driver LED untuk kendali
nirkabel, 10W or 30W, abu-abu. Driver ini
memberikan fungsi pintar pada produk
pencahayaan Anda dan memungkinkan
untuk meredupkannya secara nirkabel.
Anda dapat menghubungkan hingga 10
driver LED TRÅDFRI dalam satu instalasi.
10W

704.924.57

Rp

299.000

30W

504.924.58

Rp

499.000

FÖRNIMMA Kabel penghubung
sedang.
2m

303.946.99

Rp

69.900

TRÅDFRI dapat diredupkan secara
nirkabel. Dengan peredup nirkabel
TRÅDFRI Anda dapat meredupkan
lampu tanpa memerlukan instalasi kabel. Baterai sudah disertakan
dan bisa bertahan selama kira-kira
2 tahun.
404.916.66

119.000

Rp
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Informasi

Layanan

Ucapkan halo pada sistem
penyimpanan BESTA

Anda bisa melakukan semuanya
sendiri, namun tidak harus

Dengan menggunakan perencana penyimpanan
BESTÅ, Anda dapat menyesuaikan salah satu kom
binasi desain awal BESTÅ yang tersedia atau mem
buatnya dari nol dengan kreativitas sendiri!
Alat perencanaan memungkinkan Anda berkreasi
dengan rangka, pintu, rak, kenop, warna, dan yang
lainnya untuk menciptakan solusi penyimpanan dan
media yang sempurna sesuai kebutuhan dan selera
tersendiri.
Begitu Anda siap dengan kombinasi BESTÅ, alat
perencana membantu untuk menghitung harga dan
memungkinkan Anda mencetak atau menyimpan
daftar produk yang dapat Anda bawa ke toko IKEA
atau gunakan saja untuk membeli produk secara
online.
Di area BESTÅ dalam toko IKEA, Anda akan me
nemukan area perencanaan tempat Anda dapat
menggunakan alat perencana penyimpanan BESTÅ.
Atau kunjungi bagian Ruang Keluarga di
www.IKEA.co.id dan buka perencana penyimpanan
BESTÅ secara online.

Terkadang yang Anda butuhkan hanyalah sedikit
bantuan kecil untuk mengubah mimpi menjadi
kenyataan. Itulah sebabnya kami menawarkan
berbagai layanan untuk membantu Anda.
Mungkin Anda hanya perlu sedikit bantuan, atau
mungkin seseorang untuk melakukan seluruh
pekerjaan untuk Anda. Apa pun itu, kami siap
membantu, dan dengan senang hati menyedia
kan paket layanan yang tepat untuk Anda. Tentu
saja, semakin banyak yang Anda lakukan sendiri,
semakin rendah harganya. Dan semakin banyak
Anda meminta kami melakukannya untuk Anda,
semakin Anda dapat duduk dan bersantai.

Baca selengkapnya di
IKEA.co.id

Berikut adalah beberapa layanan di toko terdekat Anda, jika Anda membutuhkan
bantuan ekstra.

Ingin panduan pembelian ini tersedia di
ponsel, tablet, atau komputer?

Perakitan – Tim independen dan profe
sional kami dapat merakit produk Anda
dan mengambil kemasannya.

Pindai kode QR atau akses
versi digital di IKEA.co.id

Harga mulai

Anda akan memiliki akses interak
tif ke produk kami, sehingga Anda
dapat menelusuri, membanding
kan, merencanakan, menyimpan
produk favorit, dan melakukan
pembelian sesuai keinginan Anda,
semuanya di satu tempat.

199.000

Rp

Pengantaran – Kami dapat mengantar
perabot Anda langsung ke rumah atau
kantor. Kami tidak hanya mengantarnya
sampai pintu saja tetapi kami dapat
membantu meletakkannya di ruangan
yang Anda inginkan. Anda hanya perlu
menentukan tanggal dan waktu.
Harga mulai

Pilihan pembiayaan – Anda tidak
perlu membayar semuanya sekaligus.
Pilih dari berbagai pilihan pembayaran
fleksibel kami.

BESTÅ storage
Buying guide 2021

BESTÅ storage
Buying guide 2021

169.000

Rp

BESTÅ storage
Buying guide 2021

BESTÅ storage
Buying guide 2021
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