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BESTÅ çekmeceli saklama 
kombinasyonu.
G180×D40×Y48 cm. 
Beyaz/LAPPVIKEN beyaz/ 
STUBBARP ayaklar.  
Bas-aç 691.953.78
Yumuşak kapanma 991.954.52

BESTÅ 2 kapaklı duvar dolabı.
G60×D20×Y128 cm. 
Beyaz/VASSVIKEN beyaz
592.666.15
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BESTÅ, istediğiniz görünüm ve büyüklükte, şık ve 
yüksek kaliteli bir saklama çözümü sunar. Hazır kom-
binasyonlarımızdan birini seçebilir ve evinize uyar-
layabilirsiniz. Ya da sıfırdan kendi kişisel çözümünüzü 
yaratabilirsiniz. BESTÅ televizyonunuz için elverişli 
bir alan sağlar. Ayrıca bu ürün ailesini oyuncaklardan 
kumandalara kadar her türlü eşyayı saklamak için de 
kullanabilirsiniz. Ayrıca en sevdiğiniz aksesuarları veya 
fotoğrafları sergileyebilirsiniz. Ayrıca, ailenizin büyüme-
si veya yalnızca koleksiyonlarınızı artırmak istemeniz 
durumunda da BESTA mobilyalarınızı tüm ihtiyaçlarını-
za uyum sağlayacak şekilde büyütebilirsiniz. 
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BESTÅ TV ünitesi/cam kapak. 
Y240×D20/40×Y166 cm.  
Siyah-kahverengi/LAPPVIKEN siyah-
kahverengi/SINDVIK şeffaf cam.  
Bas-aç 591.904.61  
Yumuşak kapanma 691.907.95
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BESTÅ ile ihtiyacınız olan herşey için alan yaratmak ve 
odanızı düzenlemek çok kolay. Dağınıklığa ve karmaşaya 
elveda! Tüm kapakları kapatın ve düzenli evinizde 
rahatlayın.

BESTÅ, dağınıklığı ve kablo karmaşasını ortadan kaldırır. TV 
sehpasının arkasındaki kablo düzenleme bölmesi kabloların 
göz önünde olmasını engellerken aynı zamanda kablolara 
kolaylıkla erişebilmenizi sağlar. Üstteki kablo düzenleme 
bölmesi, TV sehpası duvara monte edilmiş olsa bile 
kabloların kolayca düzenlenmesini sağlar.

BESTÅ ile çekmecelerinizi kulplarla veya topuzlarla ya da 
bas aç fonksiyonunu kullanarak açabilirsiniz. Bu seçenekler 
size farklı görünümler sunar. Aynı zamanda kulplu veya 
topuzlu çekmeceleri seçtiğinizde, çekmeceleriniz daha 
sessiz ve yumuşak bir şekilde kapanır.
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BESTÅ çekmeceli TV sehpası. 
G120×D40×Y48 cm. Venge/GRUNDSVIKEN 
koyu gri/STUBBARP ayaklar.

Bas-aç kilit sistemi 391.983.21
Yumuşak kapanma 691.982.87

BESTÅ TV BESTÅ çekmeceli ve cam 
kapaklı TV sehpası.  G180×D40×Y48 cm. 
Beyaz/VASSVIKEN beyaz/SINDVIK şeffaf cam/
STUBBARP ayaklar.

Bas-aç kilit sistemi 192.664.53
Yumuşak kapanma 792.664.74

BESTÅ çekmeceli ve kapaklı TV sehpası.
G180×D40×Y38 cm. Beyaz/INVIKEN dişbudak 
kaplama

Bas-aç kilit sistemi 791.982.77
Yumuşak kapanma 092.009.95

BESTÅ çekmeceli TV sehpası.
G180×D40×Y48 cm. Venge/SELSVIKEN parlak 
cila/açık gri-yeşil/STALLARP ayaklar.

Bas-aç kilit sistemi 392.675.12
Yumuşak kapanma 492.675.83

TV SEHPALARI
BESTÅ TV sehpaları, TV ekranınız ve diğer cihazlarınız
için gerekli alanı sağlar ve tüm kabloları düzenleyerek
göz önünden kaldırır. Bu sayede, tüm dağınıklıktan
kurtularak keyfinize bakabilirsiniz. 

BESTÅ çekmeceli TV sehpası.
G180×D40×Y48cm. 
Gri boyalı ceviz görünümlü/Lappviken 
Gri boyalı ceviz 
görünümlü 190.637.66
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BESTÅ çekmeceli ve cam kapaklı TV 
sehpası.
G180×D40×Y64 cm. Venge/SELSVIKEN açık 
gri-yeşil parlak cila/GLASSVIK şeffaf cam.

Bas-aç kilit sistemi 892.030.56
Yumuşak kapanma 592.030.67

BESTÅ TV çekmeceli ve cam kapaklı TV 
sehpası.
G180×D40×Y48 cm. Beyaz/LAPPVIKEN beyaz/
SINDVIK şeffaf cam/STUBBARP ayaklar.

Bas-aç kilit sistemi 091.889.84
Yumuşak kapanma 191.888.94

BESTÅ çekmeceli TV sehpası.
G120×D40×Y74 cm. Beyaz/GRUNDSVIKEN 
koyu gri/STUBBARP ayaklar.

Bas-aç kilit sistemi 092.027.39
Yumuşak kapanma 792.027.50

BESTÅ TV çekmeceli TV sehpası.
G120×D40×Y48 cm. Venge/VALVIKEN 
gri-turkuaz/STUBBARP ayaklar.

Bas-aç kilit sistemi 991.881.97
Yumuşak kapanma 091.882.72

BESTÅ TV çekmeceli TV sehpası.
G180×D40×Y74 cm. Beyaz/SELSVIKEN beyaz 
parlak cila/GLASSVIK buzlu cam/STALLARP 
ayaklar.

Bas-aç kilit sistemi 492.683.56
Yumuşak kapanma 792.683.93
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BESTÅ TV cam kapaklı dolap 
kombinasyonu. G120×D20/40×Y166 cm. 
Beyaz/Inviken dişbudak kaplama/Sindvik şeffaf 
cam.

Bas-aç kilit sistemi 992.066.67
Yumuşak kapanma 192.066.71

BESTÅ TV cam kapaklı dolap 
kombinasyonu. G180×D20/40×Y166 cm. 
Venge/LAPPVIKEN Venge/SELSVIKEN şeffaf 
cam/STUBBARP ayaklar.
Bas-aç kilit sistemi 391.905.13
Yumuşak kapanma 691.905.16

TV/DOLAP KOMBİNASYONLARI

BESTÅ TV/dolap kombinasyonları oturma odanızı
düzenlemenize yardımcı olur. Televizyonunuz,
diğer cihazlarınız ve saklamak istediğiniz tüm diğer

eşyalarınız için alan sağlar. Aynı zamanda en sevdiğiniz
aksesuarlarınızı veya eşyalarınızı bu ünitelerde
sergileyebilirsiniz.

BESTÅ TV dolap kombinasyonu. 
G240×D40×Y128 cm. Venge/SELSVIKEN 
siyah parlak cila/GLASSVIK şeffaf cam.

Bas-aç kilit sistemi 191.961.39
Yumuşak kapanma 791.961.84



09

BESTÅ TV dolap kombinasyonu.   
G240×D20/40×Y204 cm. Beyaz/VASSVIKEN 
beyaz.
Bas-aç kilit sistemi 792.664.93
Yumuşak kapanma 392.665.17

BESTÅ TV cam kapaklı dolap kombinasyonu.  
G300×D20/40×Y211 cm. Venge/LAPPVIKEN açık gri/
SINDVIK şeffaf cam.
Bas-aç kilit sistemi 992.021.36
Yumuşak kapanma 692.021.47

BESTÅ TV cam kapaklı dolap kombinasyonu.
G240×D40×Y230 cm. Beyaz/VALVIKEN koyu mavi/
SINDVIK şeffaf cam.

Bas-aç kilit sistemi 492.032.37
Yumuşak kapanma 192.032.48

BESTÅ TV cam kapaklı dolap kombinasyonu. 
G300×D40×Y230 cm. Beyaz/SELSVIKEN beyaz 
parlak cila/GLASSVIK şeffaf cam.

Bas-aç kilit sistemi 891.947.02
Yumuşak kapanma 291.947.95
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DEPOLAMA KOMBINASYONLARI 

BESTÅ ürün ailesiyle istediğiniz fonksiyon ve stile sahip 
olabilirsiniz. Yüksek, alçak veya duvara monteli kom-
binasyonlardan birini tercih edebilirsiniz. Göze hoş 
gelen eşyalarınızı burada sergileyebilir veya dağınıklığı 

BESTÅ cam kapaklı dolap kombinasyonu.  
G120×D40×Y192 cm. Beyaz/SELSVIKEN açık 
gri-yeşil parlak cila/GLASSVIK şeffaf cam.
Bas-aç kilit sistemi 692.077.53
Yumuşak kapanma 392.077.64

BESTÅ kapaklı dolap kombinasyonu.
G120×D40×Y192 cm. Beyaz/VASSVIKEN 
beyaz.
Bas-aç kilit sistemi/ 
Yumuşak kapanma

992.666.56

BESTÅ kapaklı ve çekmeceli dolap 
kombinasyonu. G180×D40/42×Y128 cm. 
Beyaz/KALLVIKEN koyu gri/INVIKEN diş budak 
kaplama.

Bas-aç kilit sistemi 892.777.40

sevdiğiniz tarzdaki kapakların arkasına saklayabilir-
siniz. Pratik ve çekici BESTÅ dolabınız yemek masanızın 
yakınında da oldukça kullanışlı olacaktır.

BESTÅ cam kapaklı dolap kombinasyonu. 
G120×D40×Y128 cm. Venge/GRUNDSVIKEN 
koyu gri/SINDVIK şeffaf cam.

Bas-aç kilit sistemi 792.053.48
Yumuşak kapanma 092.053.56

BESTÅ cam kapaklı dolap kombinasyonu. 
G180×D40×Y112 cm. Beyaz/SELSVIKEN 
beyaz parlak cila/GLASSVIK buzlu cam/
STUBBARP ayaklar.

Bas-aç kilit sistemi/ 
Yumuşak kapanma

892.081.91
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BESTÅ kapaklı dolap kombinasyonu.
G120×D40×Y74 cm. Venge/KALLVIKEN koyu 
gri/SULARP ayaklar.
Bas-aç kilit sistemi/ 
Yumuşak kapanma

092.670.33

BESTÅ çekmeceli dolap kombinasyonu. 
G180×D40×Y48 cm. Beyaz/INVIKEN diş 
budak kaplama/STUBBARP ayaklar.
Bas-aç kilit sistemi 892.062.72
Yumuşak kapanma 992.062.76

BESTÅ kapaklı dolap kombinasyonu. 
G180×D40×Y74 cm. Venge/GRUNDSVIKEN 
koyu gri/STUBBARP ayaklar.

Bas-aç kilit sistemi/ 
Yumuşak kapanma

492.059.67

BESTÅ kapaklı ve çekmeceli dolap 
kombinasyonu. G180×D40×Y74 cm. Venge 
VALVIKEN gri-turkuaz/STUBBARP ayaklar.

Bas-aç kilit sistemi 191.955.02
Yumuşak kapanma 191.956.01

BESTÅ kapaklı ve çekmeceli dolap 
kombinasyonu. G120×D40×Y74 cm. Beyaz/
VALVIKEN koyu mavi/STUBBARP ayaklar.

Bas-aç kilit sistemi 292.060.86
Yumuşak kapanma 692.060.94



BESTÅ TV cam kapaklı TV ünitesi.
G120×D20/40×Y166 cm.
Beyaz/SELSVIKEN açık gri-yeşil 
parlak cila/GLASSVIK şeffaf cam.
Bas-aç kilit sistemi 992.011.13
Yumuşak kapanma 692.011.24

BESTÅ DOLABINIZI KİŞİSELLEŞTİRİN

Bu kılavuzda size hazır BESTÅ çözümlerinden örnekler 
sunuyoruz. İhtiyaçlarınıza ve zevkinize uygun hale 
getirmek için bu çözümleri birçok farklı şekilde uyar-
layabilirsiniz. Kapakların veya çekmece ön panellerinin 
rengini değiştirebilirsiniz. Hatta isterseniz farklı ren-
kleri bir arada kullanabilirsiniz. Ekstra alan için daha 
fazla iskelet ekleyebilir veya raf sayısını

artırabilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir sürü seçenek 
var! Sıfırdan başlayıp kendi eşsiz çözümünüzü bile 
oluşturabilirsiniz. 
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Çekmeceler BESTÅ çekmeceler, 
iki yükseklik seçeneği ile sunulur 
ve çekmecelerin içi ve dışı uyumlu 
bir renk koordinasyonuna sahiptir. 
Bas aç fonksiyonlu veya yumuşak 
kapanan çekmece raylarından birini 
seçebilirsiniz. 

Üst paneller Panel, TV sehpanızın 
veya saklama çözümünüzün üst 
kısmını korur ve farklı bir görünüm 
sunar.

Raflar iki derinlik ve üç renk 
seçeneği ile sunulur, bu sayede 
raflar ile iskeletleriniz arasında renk 
koordinasyonu sağlayabilirsiniz. Cam 
raf seçeneklerine de ulaşabilirsiniz. 
Raflarınızın yüksekliğini ihtiyaçlarınıza 
uygun olarak ayarlayabilirsiniz.

Dolap aydınlatması Bu ürünler, 
eşyaları bulmanıza yardımcı olacak 
bir fonksiyonel aydınlatma sağlar. 

Entegre aydınlatma Sergilemek 
istediğiniz eşyaları aydınlatabilir veya 
odanın atmosferini değiştirebilirsiniz. 
Çok sayıda akıllı çözüm arasından 
seçim yapabilirsiniz. 

Kapaklar ve çekmece ön panelleri 
Çok sayıda renkten ve dokudan 
birini seçebilirsiniz. Tüm kapaklar ve 
çekmece ön panelleri topuzlar veya 
kulplarla tamamlanabilir. 

İskeletler iki derinlik, dört yükseklik 
ve üç renk seçeneği ile sunulur. Özel 
TV sehpası iskeletlerimizi de tercih 
edebilirsiniz.

Kutular ve düzenleyiciler Kutular 
ve düzenleyiciler, çekmece ve 
dolaplarınızın içini düzenlemek için 
mükemmel çözümlerdir. Hepsi yerli 
yerinde olduğundan eşyaları bulmaya 
çalışmakla zaman kaybetmezsiniz. 

Ayaklar Aydınlık ve havadar bir 
görünüm vererek kombinasyonunuzu 
tamamlar ve dolabınızın altının 
temizlenmesini kolaylaştırır.



14

VALVIKEN Venge. 

Çekmece ön paneli
G60×Y26 cm 303.277.56

Kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 703.296.02

Kapak
G60×Y64 cm 903.296.01

KAPAKLAR VE ÇEKMECE ÖN PANELLERI

Kapaklar ve çekmece ön panelleri için mevcut tüm 
ürünlerimizi burada bulabilirsiniz. Sevdiğiniz görünüm 
ister parlak beyaz, süper mat ister ahşap, renkli veya 

sade olsun, her zaman size uygun bir seçeneğimiz var. 
Tüm kapaklar ve çekmeceler topuzlar veya kulplarla 
tamamlanabilir.

SELSVIKEN Parlak beyaz. 

Çekmece ön paneli
G60×Y26 cm 102.916.35

Kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 202.916.30

Kapak
G60×Y64 cm 802.916.32

LAPPVIKEN Beyaz.

Çekmece ön paneli
G60×Y26 cm 102.916.78

Kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 002.916.74

Kapak
G60×Y64 cm 502.916.76

LAPPVIKEN Açık gri.

Çekmece ön paneli
G60×Y26 cm 503.640.69

Kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 103.640.66

Kapak
G60×Y64 cm 403.640.60

INVIKEN Dişbudak kaplama.    

Çekmece ön paneli
G60×Y26 cm 703.691.22

Kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 403.639.56

Kapak
G60×Y64 cm 103.639.53

LAPPVIKEN Gri boyalı ceviz 
görünümlü.
Çekmece ön paneli
G60×Y26 cm 802.916.94

Kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 302.916.82

Kapak
G60×Y64 cm 802.916.89

SELSVIKEN Desenli parlak 
kahverengi.
Çekmece ön paneli
G60×Y26 cm 002.963.51

Kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 802.963.47

Kapak
G60×Y64 cm 702.963.43
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VALVIKEN gri-turkuaz. 

Çekmece ön paneli
G60×Y26 cm 003.296.05

Kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 103.277.57

Kapak
G60×Y64 cm 503.296.03

MONTAJ BİLGİLERİ

Kapak: BESTÅ menteşe ile 
tamamlanmalıdır. 

Çekmece ön paneli: 
G60×D40×Y15 cm 
ölçülerindeki BESTÅ çekmece 
iskeleti ve BESTÅ çekmece 
rayı ile tamamlanmalıdır.

Kapak/çekmece ön paneli:
Kapak veya çekmece ön 
paneli olarak kullanılabilir. 
BESTÅ menteşe veya 
G60×D40×Y25 cm 
ölçülerindeki BESTÅ çekmece 
iskeleti ve BESTÅ çekmece 
rayı ile tamamlanmalıdır.

LAPPVIKEN Venge.

Çekmece ön paneli
G60×Y26 cm 402.916.72

Kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 402.916.67

Kapak
G60×Y64 cm 802.916.70

SELSVIKEN Parlak siyah.

Çekmece ön paneli
G60×Y26 cm 402.916.29

Kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 502.916.24

Kapak
G60×Y64 cm 002.916.26

INVIKEN Venge kaplama.    

Çekmece ön paneli
G60×Y26 cm 503.691.18

Kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 803.639.59

Kapak
G60×Y64 cm 603.605.70

VALVIKEN Koyu mavi.

Çekmece ön paneli
G60×Y26 cm 103.639.86

Kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 803.639.83

Kapak
G60×Y64 cm 403.639.80

GRUNDSVIKEN Koyu gri. 

Çekmece ön paneli
G60×Y26 cm 103.691.20

Kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 203.639.62

Kapak
G60×Y64 cm 703.639.50

SELSVIKEN Parlak yeşil.   

Çekmece ön paneli
G60×Y26 cm 003.640.57

Kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 703.640.54

Kapak
G60×Y64 cm 303.640.51

SELSVIKEN Parlak bej.   

Çekmece ön paneli
G60×Y26 cm 702.948.67

Kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 902.948.66

Kapak
G60×Y64 cm 602.981.11
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CAM KAPAKLAR VE DOKULU KAPAKLAR 

VASSVIKEN beyaz.

Çekmece ön paneli
G60×Y26 cm 604.142.57
Kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 804.142.56
Kapak
G60×Y64 cm 004.142.55

LAXVIKEN beyaz.

Kapak
G60×Y64 cm 902.916.98

LAXVIKEN siyah.

Kapak
G60×Y64 cm 002.992.60

KALLVIKEN koyu gri/taş 
görünümlü.

Kapak
G60×Y64 cm 103.645.23

SINDVIK venge/şeffaf cam.  

Cam kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 402.963.11

Cam kapak
G60×Y64 cm 002.963.13

SINDVIK beyaz/şeffaf cam.

Cam kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 802.918.54

Cam kapak
G60×Y64 cm 902.918.58

SINDVIK açık gri/şeffaf cam.

Cam kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 503.639.89

Cam kapak
G60×Y64 cm 103.639.91

SINDVIK gri boyalı meşe 
görünümlü/şeffaf cam.

Cam kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 702.963.19

Cam kapak
G60×Y64 cm 302.963.21

GLASSVIK siyah/buzlu cam.

Cam kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 602.916.52

Cam kapak
G60×Y64 cm 902.916.60

GLASSVIK beyaz/buzlu cam.

Cam kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 702.916.56

Cam kapak
G60×Y64 cm 802.916.65

GLASSVIK yeşil/şeffaf cam.

Cam kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 203.639.95

Cam kapak
G60×Y64 cm 803.639.97

GLASSVIK siyah/şeffaf cam.

Cam kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 002.916.50

Cam kapak
G60×Y64 cm 302.916.58

GLASSVIK beyaz/şeffaf cam.

Cam kapak/çekmece ön paneli
G60×Y38 cm 202.916.54

Cam kapak
G60×Y64 cm 502.916.62
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AYAKLAR VE ÜST PANELLER

SULARP ayak, Y10 cm, 1 adet, 120 cm 
genişliğinde iskeletler ve TV sehpaları, 2 ayak 
ve bir BESTÅ destek ayağına ihtiyaç duyar.
180 cm genişliğinde TV sehpaları, 2 ayak ve 2 
BESTÅ destek ayağına ihtiyaç duyar.

Krom kaplama 403.907.66

STALLARP ayak, Y10 cm, 2'li paket, 
120 cm genişliğindeki iskeletler ve TV 
sehpaları, 4 ayak ve bir BESTÅ destek ayak 
gerektirir. 180 cm genişliğindeki TV sehpaları, 
4 ayak ve 2 adet BESTÅ destek ayak gerektirir.

Krom kaplama 203.905.74

NANNARP ayak, Y10 cm. 2’li paket. 
60 cm genişliğindeki iskeletler 4 ayak 
gerektirmektedir. 120 cm genişliğindeki 
iskeletler ve TV sehpaları 4 ayak ve bir BESTÅ 
destekleyici ayak gerektirmektedir. 180 cm 
genişliğindeki TV sehpaları 4 ayak ve 2 BESTÅ 
destekleyici ayak gerekmektedir.

Siyah 102.935.97
Beyaz 202.935.92
Alüminyum 502.935.95

STUBBARP ayak, Y10 cm. 2’li paket. 
60 cm genişliğindeki iskeletler 4 ayak 
gerektirmektedir. 120 cm genişliğindeki 
iskeletler ve TV sehpaları 4 ayak ve bir BESTÅ 
destekleyici ayak gerektirmektedir. 180 cm 
genişliğindeki TV sehpaları 4 ayak ve 2 BESTÅ 
destekleyici ayak gerekmektedir. Ürüne dahil 
olan bağlantı plakasını iki iskeleti tek bir ayakla 
birleştirmek için kullanabilirsiniz.

Venge 602.935.66
Beyaz 102.935.64
Gri boyalı ceviz
görünümlü 402.935.67

BESTÅ destek ayağı, Y10–11 cm. Ön 
taraftan bakınca görülmeyen bu destekleyici 
ayaklar BESTÅ kombinasyonunuza denge 
kazandırır. 

Gri 502.936.04

BESTÅ TV üst paneli. Kablo düzenleme 
bölmesi sayesinde TV sehpanız duvara monte 
edilmiş olsa bile kablolarınızı kolayca aşağıya 
sarkıtabilirsiniz.

120×40 cm
Siyah 802.953.00
Beyaz 402.953.02

180×40 cm

Siyah 002.953.04
Beyaz 502.953.06

BESTÅ üst panel.
120×40 cm

Siyah 501.965.37
Beyaz 301.965.38

180×40 cm

Siyah 901.965.35
Beyaz 201.965.29

60×40 cm

Siyah 202.707.22
Beyaz 802.707.24



İSKELETLER VE TV SEHPASI 
İSKELETLERİ

İskeletler ve TV sehpası iskeletlerimiz karşınızda. 
BESTÅ kombinasyonu için ekstra saklama alanı 
istiyorsanız, dilediğiniz ölçü veya şekilde ekstra 
iskelet ekleyebilirsiniz.
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Tüm iskeletler üç farklı 
renk seçeneğine sahiptir.

BESTÅ iskelet, G60×D40×Y128 cm.
 Güvenlik sebebiyle bu iskelet duvara 
asılmamalıdır. 4 adet BESTÅ ayak ile 
tamamlanabilir.
Venge 402.459.44
Beyaz 402.458.40
Gri boyalı ceviz görünümlü 402.473.68

BESTÅ iskelet, G120×D40×Y64 cm. 
Duvara monte etmek için 2 adet BESTÅ asma 
rayı gerekir. 4 adet ayak ve 1 destek ayağı ile 
tamamlanabilir. 
Venge 502.459.53
Beyaz 102.458.46
Gri boyalı ceviz görünümlü 702.473.76

BESTÅ iskelet, G60×D40×Y192 cm. 
Güvenlik sebebiyle bu iskelet duvara 
asılmamalıdır. 4 adet BESTÅ ayak ile 
tamamlanabilir. 
Venge 902.459.46
Beyaz 002.458.42
Gri boyalı ceviz görünümlü 802.473.71

BESTÅ iskelet, G60×D40×Y64 cm. Duvara 
monte etmek için 1 adet BESTÅ asma rayı 
gerekir. 4 adet BESTÅ ayak ile tamamlanabilir. 
Venge 202.459.64
Beyaz 302.458.50
Gri boyalı ceviz görünümlü 702.473.81

BESTÅ iskelet, G60×D20×Y64 cm. Duvara 
monte etmek için 1 adet BESTÅ asma rayı 
gerekir. 4 adet BESTÅ ayak ile tamamlanabilir. 
Venge 202.459.59
Beyaz 602.459.19
Gri boyalı ceviz görünümlü 302.474.15

BESTÅ iskelet, G120×D40×Y38 cm. 
Duvara monte etmek için 2 adet BESTÅ asma 
rayı gerekir. 4 adet ayak ve 1 destek ayağı ile 
tamamlanabilir.
Venge 702.459.52
Beyaz 602.458.44
Gri boyalı ceviz görünümlü 202.473.74

BESTÅ TV sehpası iskeleti, G180×D40×Y64 
cm. Güvenlik sebebiyle bu TV sehpası duvara 
asılmamalıdır.  4 adet ayak ve 2 destek ayağı 
ile tamamlanabilir. Azami TV ekranı boyutu 
70 inç.
Venge 802.998.74
Beyaz 702.998.79
Gri boyalı ceviz görünümlü 102.998.77

BESTÅ iskelet, G60×D40×Y38 cm. Duvara 
monte etmek için 1 adet BESTÅ asma rayı 
gerekir. 4 adet BESTÅ ayak ile tamamlanabilir.
Venge 602.459.62
Beyaz 702.458.48
Gri boyalı ceviz görünümlü 302.473.78

BESTÅ iskelet, G60×D20×Y38 cm. 
Duvara monte etmek için 1 adet BESTÅ 
asma rayı gerekir. 4 adet BESTÅ ayak ile 
tamamlanabilir.
Venge 602.459.57
Beyaz 002.459.17
Gri boyalı ceviz görünümlü 602.474.09

BESTÅ TV sehpası iskeleti, G120×D40×Y38 
cm. Duvara monte etmek için gereken bağlantı 
parçaları dahildir. 4 adet ayak ve 1 destek 
ayağı ile tamamlanabilir. Azami TV ekranı 
boyutu 50 inç.
Venge 902.945.12
Beyaz 802.945.03
Gri boyalı ceviz görünümlü 102.945.11

BESTÅ TV sehpası iskeleti, 
G120×D40×Y64 cm. Güvenlik sebebiyle bu TV 
sehpası duvara asılmamalıdır. Bu TV sehpası 
için 4 adet ayak ve 1 BESTÅ destek ayağı 
gerekir. Azami TV ekranı boyutu 50 inç.
Venge 402.998.85
Beyaz 402.998.90
Gri boyalı ceviz görünümlü 802.998.88

BESTÅ TV sehpası iskeleti, 
G180×D40×Y38 cm. Duvara monte etmek için 
gereken bağlantı parçaları dahildir. 4 adet ayak 
ve 2 destek ayağı ile tamamlanabilir. Azami TV 
ekranı boyutu 70 inç.
Venge 702.945.08
Beyaz 602.945.04
Gri boyalı ceviz görünümlü 302.945.05
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RAFLAR, ÇEKMECELER VE ÇEKMECE RAYLARI

BESTÅ çekmece iskeleti, 
G60×D40×Y25 cm. BESTÅ çekmece rayları ve 
BESTÅ çekmece ön paneli (G60×Y38 cm) ile 
tamamlanmalıdır. Azami yük 10 kg.

Beyaz 803.515.17
Venge 003.512.48
Gri boyalı ceviz görünümlü 203.515.15

BESTÅ raf, G56×D16 cm. 20 cm 
derinliğindeki BESTÅ iskeletlerine uyar. 

Cam 002.955.30
Beyaz 402.955.52
Venge 802.955.26
Gri boyalı ceviz görünümlü 102.955.39

BESTÅ raf, G56×D36 cm. 40 cm 
derinliğindeki BESTÅ iskeletleri ve TV sehpası 
iskeletlerine uyar.

Cam 602.955.32
Beyaz 002.955.54
Venge 402.955.28
Gri boyalı ceviz görünümlü 902.955.40

BESTÅ çekmece iskeleti, 
G60×D40×Y15 cm. BESTÅ çekmece rayları ve 
BESTÅ çekmece ön paneli (G60×Y26 cm) ile 
tamamlanmalıdır. Azami yük 10 kg.

Beyaz 703.515.13
Venge 403.512.46
Gri boyalı ceviz görünümlü 103.515.11

BESTÅ çekmece rayı. 
Yumuşak kapanma. Çekmece rayları, 
çekmecenin sessiz ve yumuşak bir şekilde 
kapanmasını sağlar. Topuzlar veya kuplarla 
tamamlanmalıdır.
2’li paket 403.487.15

Bas-aç kilit sistemi. Çekmece raylarına entegre 
çıt çıtlar sayesinde, kulp veya topuzlara 
gerek kalmadan küçük bir dokunuşla kapağı 
açabilirsiniz.
2’li paket 003.487.17

BESTÅ yumuşak kapanma/bas-aç 
menteşesi. 
Entegre yumuşak kapanma fonksiyonu 
sayesinde, kapak sessiz ve yumuşak bir 
şekilde kapanır. Kapağı, dahili bas-aç sistemi 
ile veya bir topuz veya kulpla tamamlayarak 
açabilirsiniz. Topuz veya kulplar ayrı satılır.

2’li paket 802.612.58

DUVARA MONTAJ

BESTÅ iskeletini duvarınıza monte etmek için bir asma rayı gerekir. Asma 
rayı bir dayanak işlevi görür ve montajı hem daha kolay hem de güvenli 
hale getirir. Ray, duvar dikmelerine vidalanır ve çok sayıda deliği vardır, 
böylece her dikmeye mutlaka bir delik denk gelir.

BESTÅ asma rayı, gümüş rengi. 60 cm 
genişliğindeki iskeletler için 1 adet BESTÅ 
asma rayı gerekir. 120 cm genişliğindeki 
iskeletler için 2 adet BESTÅ asma rayı 
gerekir. Asma rayının BESTÅ TV sehpaları 
için kullanılması mümkün değildir. İskeletin 
üst kısmı ile tavan arasında minimum 5 cm 
olduğundan emin olun. Bu mesafe, iskeletin 
asma rayına monte edilebilmesi için gereklidir. 
BESTÅ asma rayı, tüm duvara monteli 
kombinasyonlarda kullanılmalıdır.

60 cm 302.848.46
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Topuz veya kulpları mı tercih ediyorsunuz? 
Öyleyse size yumuşak kapanan çekmece raylarını 
seçmenizi tavsiye ederiz. Bunlar en çok topuz veya 
kuplarla uyumludur ve çekmecelerin yavaş, sessiz ve 
yumuşak bir şekilde kapanmasını sağlar.

Topuz veya kulp istemiyor musunuz? Öyleyse size 
çekmecelerin sadece küçük bir dokunuşla açılmasını 
sağlayan, bas-aç fonksiyonlu çekmece raylarını 
seçmenizi tavsiye ederiz.

TOPUZLAR VE KULPLAR

BAGGANÄS topuz, siyah.

Ø13 mm 303.384.15 2'li paket
Ø20 mm 103.384.16 2'li paket
Ø21 mm 903.384.17 2'li paket

BAGGANÄS kulp, siyah.

U143 mm 803.384.13 2'li paket
U335 mm 603.384.14 2'li paket

BERGHALLA kulp. 
Gri.
U56 mm 603.228.56 2'li paket
U235 mm 103.228.54 2'li paket

Beyaz.

U56 mm 803.228.55 2'li paket
U235 mm 503.228.52 2'li paket

BAGGANÄS topuz, pirinç rengi.

Ø13 mm 603.384.09 2'li paket
Ø20 mm 803.384.08 2'li paket
Ø21 mm 003.384.12 2'li paket

BAGGANÄS kulp, pirinç rengi.

U143 mm 003.384.07 2'li paket
U335 mm 203.384.11 2'li paket

ÖSTERNÄS kulp, tabaklanmış deri.

U65 mm 203.488.96 2'li paket
U153 mm 403.488.95 2'li paket

BAGGANÄS topuz, paslanmaz çelik.

Ø13 mm 303.384.20 2'li paket
Ø20 mm 103.384.21 2'li paket
Ø21 mm 903.384.22 2'li paket

BAGGANÄS kulp, paslanmaz çelik.

U143 mm 703.384.18 2'li paket
U335 mm 503.384.19 2'li paket



KUTULAR VE DÜZENLEYİCİLER

Saklama çözümünüzün içini kutularla ve düzenleyicilerle 
düzenlemek, eşyalarınızın derli toplu olmasını ve sakladığınız 
şeyleri kolayca bulabilmenizi sağlar. BESTÅ kutuları, uzaktan 
kumandalardan DVD’lere, oyuncaklardan hobi eşyalarına 
kadar tüm eşyaları saklamak için mükemmel bir çözüm-
dür. Tutma yerleri sayesinde bu kutuları çıkarmak oldukça 
kolaydır. KUGGIS ve TJENA kutular kapaklı olarak sunulur 
ve kalemler, kağıtlar, masa aksesuarları ve oyun aletlerin-
den USB belleklere ve kablolara kadar her şeyi saklamanıza 

yardımcı olur. TJENA kutularda, saklanan eşyaların kolaylıkla 
bulunmasını sağlayan etiketler vardır. KUGGIS, en büyük 
KUGGIS kutunun içine yerleştirebileceğiniz veya kendi başı-
na kullanabileceğiniz bir çekmece içi düzenleyiciye sahiptir. 
KUGGIS kutuların boyutları, kutuların her biri iç içe geçirile-
bilecek şekilde tasarlanmıştır; bu sayede, farklı ihtiyaçlar için 
farklı boyutları kolayca kombine edebilirsiniz. Aynı şey TJENA 
kutular için de geçerlidir!
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TJENA bölmeli kutu, 25×35×10 cm.

903.954.22

TJENA kapaklı kutu, 18×25×15 cm.

Beyaz 103.954.21 
Beyaz siyah/pembe 703.982.14

TJENA kapaklı kutu, 25×35×20 cm.

Beyaz 603.954.28
Beyaz siyah/pembe 403.982.15

FJÄLLA, koyu gri.

18×25×15 cm 703.956.73
25×36×20 cm 003.956.76

BATTING sepet, 27×35×18 cm. 

Siyah 403.272.37

BATTING sepet, 3'lü set. 

Siyah 603.272.36

PALLRA 3 çekmeceli kutu, 31×26×31 cm.

Koyu gri 502.724.80

LANKMOJ dosyalık, 3'lü set.

Siyah/beyaz/altın 004.022.62 

RAGGISAR tepsi, koyu gri.

20×30 cm 303.480.18
40×30 cm 103.480.19

RAGGISAR sepet, 3'lü set. 

Gri 903.480.15

STUK bölmeli kutu, gri beyaz.

22×34×10 cm 203.640.04
20×51×10 cm 403.095.49
34×51×10 cm 003.095.65
34×51×18 cm 103.095.55

TJENA kapaklı kutu, 30×30×30 cm.

Beyaz 503.954.19
Beyaz siyah/pembe 203.982.21

TJENA dosyalık, 2'li paket.

Beyaz 103.954.16
Pembe/siyah 503.982.10

PUDDA sepet.

15×28×10 cm 403.439.11
28×28×23 cm 203.439.12

BESTÅ çekmece örtüsü, 51×32 cm. BESTÅ 
çekmecelerine uyar.

Gri 203.075.51

BESTÅ çekmece düzenleyici, 51×32×6 cm. 
BESTÅ çekmecelerine uyar.

Gri 403.075.50

BESTÅ kutu, 32×51×21 cm. BESTÅ 
çekmecelerine uyar. Azami yük 5 kg.

Gri 803.075.53

KUGGIS kapaklı kutu, beyaz.

18×26×8 cm 202.802.07
26×35×8 cm 502.823.04
26×35×15 cm 602.802.05
37×54×21 cm 102.802.03

KUGGIS 8 bölmeli düzenleyici.

Beyaz 002.802.08

BESTÅ kutu, 25×15×31 cm. 2 kutu bir BESTÅ 
rafı veya BESTÅ çekmecesine mükemmel bir 
şekilde uyar.

Sarı 503.098.41
Gri 003.075.52



AYDINLATMALAR

İyi aydınlatma doğru ortamı elde etmenize yardımcı 
olarak hayatınızı kolaylaştırır. Buradaki seçenekler 
BESTÅ tarzı mobilyalara yöneliktir. Sunduğumuz 
çözümler en sevdiğiniz resim ve koleksiyonları aydın-
latmanızı ve rahat bir ortamın keyfini sürmenizi sağlar. 
Aynı zamanda raflardaki ve hatta dolapların içindeki 
eşyaları bulmanızı kolaylaştırır. Ayrıca, BESTÅ’yı SURTE 

LED kapaklarla kişiselleştirmeniz de mümkün. Akıllı 
uzaktan kumanda sayesinde, koltuğunuzdan kımıl-
damadan renk sıcaklığını soğuk bir ışıktan daha sıcak 
bir ışığa ayarlayıp değiştirebilirsiniz! Tüm aydınlatma 
çözümlerimiz, elektrik faturalarından tasarruf etmenizi 
sağlayacak enerji verimliliği olan LED aydınlatmalardan 
oluşur.
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VAXMYRA LED spot lamba, 2 adet, Çap: 
6,8 cm. VAXMYRA spot lambalar, dolabınızın 
içini
aydınlatır. Ürünle birlikte gelen yapıştırıcı bant 
sayesinde cam veya metal üzerine kolayca 
takabilir ya da ahşap raflara yerleştirebilirsiniz. 
Üründen ayrı satılan TRÅDFRI LED sürücü 
ile tamamlanmalıdır. *Bu lambalar A++ 
ve A enerji sınıfı arasındaki sabit LED 
ampullerle kullanılabilir. Lambanın ampulleri 
değiştirilemez.

Alüminyum rengi* 304.218.86 
Beyaz* 104.218.68

OMLOPP LED spot lamba, 20×2,6 cm. 
OMLOPP spot lamba, dolaplarınızın içini 
aydınlatır ve ihtiyacınız olan eşyaları görmenizi 
ve bulmanızı kolaylaştırır. TRÅDFRI LED 
sürücü ve FÖRNIMMA elektrik kablosu ile 
tamamlanmalıdır. Ayrı satılan TRÅDFRI 
kablosuz reosta ve TRÅDFRI ağ geçidi ile 
kısılabilir. Bir BESTÅ iskeletinin içine monte 
edilmelidir. IKEA. Model L1517 OMLOPP. 
Bu lamba A++ ve A enerji sınıfı arasındaki 
sabit LED ampullerle kullanılabilir. Lambanın 
ampulleri değiştirilemez.

Alüminyum rengi 802.453.72
Beyaz 002.453.71

NORRFLY LED şerit aydınlatma. Alüminyum 
rengi. NORRFLY, hareket sensörlü olduğu için 
dolabı açıp kapattığınızda lamba da otomatik 
olarak açılıp kapanır. Ayrı satılan TRÅDFRI 
LED sürücü ve FÖRNIMMA elektrik kablosu ile 
tamamlanmalıdır. TRÅDFRI kablosuz reosta ve 
TRÅDFRI ağ geçidi ile kısılabilir. *Bu lambalar 
A++ ve A enerji sınıfı arasındaki sabit LED 
ampullerle kullanılabilir. Lambaların ampulleri
değiştirilemez.

55 cm* 403.322.53

MAGLEHULT LED dolap/resim 
aydınlatması. Bir fotoğrafı veya resmi 
öne çıkarmak için kullanılabilir ya da ortam 
aydınlatması için bir dolabın üstüne takılabilir. 
TRÅDFRI LED sürücü ve FÖRNIMMA elektrik 
kablosu ile tamamlanmalıdır. TRÅDFRI 
kablosuz reosta ve TRÅDFRI ağ geçidi ile 
kısılabilir. *Bu lambalar A++ ve A enerji sınıfı 
arasındaki sabit LED ampullerle kullanılabilir. 
Lambaların ampulleri değiştirilemez.

Alüminyum rengi* 302.771.29

FORMAT LED dolap aydınlatma. Odanızda 
rahat, huzurlu bir ortam aydınlatması 
oluşturur. TRÅDFRI LED sürücü ve FÖRNIMMA 
elektrik kablosu ile tamamlanmalıdır. Ayrı 
satılan TRÅDFRI kablosuz reosta ve TRÅDFRI 
ağ geçidi ile kısılabilir. Kullanım ömrü yaklaşık 
25.000 saattir. IKEA Model L1306 Format. 
Bu lamba A++ ve A enerji sınıfı arasındaki 
sabit LED ampullerle kullanılabilir. Lambanın 
ampulleri değiştirilemez.

Nikel kaplama 302.603.84

OMLOPP LED spot lamba, Çap: 6,8 cm. 
OMLOPP spot lambalar, dolabınızın içini 
aydınlatır ve ihtiyacınız olan eşyaları görmenizi 
ve bulmanızı kolaylaştırır. TRÅDFRI LED 
sürücü ve FÖRNIMMA elektrik kablosu ile 
tamamlanmalıdır. TRÅDFRI kablosuz reosta ve 
TRÅDFRI ağ geçidi ile kısılabilir. *Bu lambalar 
A++ ve A enerji sınıfı arasındaki sabit LED 
ampullerle kullanılabilir. Lambaların ampulleri 
değiştirilemez.

Alüminyum rengi* 502.329.60
Siyah* 202.771.82
Beyaz* 702.451.79

URSHULT LED dolap aydınlatma. 
Küçük alanların iyi aydınlatılması için 
fonksiyonel aydınlatma sağlar. TRÅDFRI 
LED sürücü ve FÖRNIMMA elektrik kablosu 
ile tamamlanmalıdır. Ayrı satılan TRÅDFRI 
kablosuz reosta ve TRÅDFRI ağ geçidi ile 
kısılabilir. IKEA. Model L1305 URSHULT. 
Bu lamba A++ ve A enerji sınıfı arasındaki 
sabit LED ampullerle kullanılabilir. Lambanın 
ampulleri değiştirilemez.

Nikel kaplama 302.604.02
Beyaz 502.603.97

LINDSHULT LED dolap aydınlatması. 
Küçük alanların iyi aydınlatılması için 
fonksiyonel aydınlatma sağlar. TRÅDFRI 
LED sürücü ve FÖRNIMMA elektrik kablosu 
ile tamamlanmalıdır. Ayrı satılan TRÅDFRI 
kablosuz reosta ve TRÅDFRI ağ geçidi ile 
kısılabilir. IKEA. Model L1304 LINDSHULT. 
Bu lamba A++ ve A enerji sınıfı arasındaki 
sabit LED ampullerle kullanılabilir. Lambanın 
ampulleri değiştirilemez.

Nikel kaplama 102.604.36
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Mağazada ve IKEA.com sitesinde önceden tasarlanmış BESTÅ 
kombinasyonlarımızdan istediğinizi seçebilirsiniz. İstediğiniz gibi bir 
kombinasyon bulamazsanız veya bir kombinasyonu özelleştirmek 
isterseniz BESTÅ saklama çözümü planlayıcımızdan faydalanabilirsiniz.

BESTÅ saklama çözümü planlayıcısını kullanarak, önceden tasarlanmış 
BESTÅ kombinasyonlarından birini özelleştirebilir veya tamamen kendi 
tarzınıza göre bir kombinasyon yaratabilirsiniz!

Planlayıcı, özel ihtiyaçlarınız ve zevkinize uygun mükemmel bir 
saklama ve TV/Dolap çözümü oluşturmanız için iskeletler, kapaklar, 
raflar, topuzlar, renkler ile denemeler yapmanıza imkan verir.

BESTÅ kombinasyonunuz hazır olduğunda, planlayıcı fiyatı 
hesaplamaya yardımcı olur ve IKEA mağazasına getirebileceğiniz 
veya online satın alabileceğiniz ürünlerin listesini yazdırmanızı veya 
kaydetmenizi sağlar.

IKEA mağazasının BESTÅ alanında, BESTÅ saklama çözümü 
planlayıcısını kullanabileceğiniz planlama noktalarını görebilirsiniz. 
Veya www.IKEA.com.tr adresinden Oturma Odası bölümünü 
ziyaret ederek, BESTÅ saklama çözümü planlayıcısına online olarak 
ulaşabilirsiniz.

LEDBERG LED şerit aydınlatma 3’lü paket, 
her biri 25 cm. 3 parçanın tümünü bağlayabilir 
veya yalnızca 1 ya da 2 parça kullanmayı 
tercih edebilirsiniz. Dahili transformatör, 
düz bir çizgi halinde monte edilen en fazla 3 
parçayı destekler. IKEA Model L1709/L1710 
Ledberg. *Bu lambalar A++ ve A enerji sınıfı 
arasındaki sabit LED ampullerle kullanılabilir. 
Lambanın ampulleri değiştirilemez.

Beyaz* 304.009.35
Çok renkli* 904.009.37

ANSLUTA LED sürücü. ANSLUTA LED 
sürücüyü VAXMYRA ile birlikte kullanın. 6 
adede kadar, 19 w.

19 w 804.058.41

TRÅDFRI kablosuz reosta. TRÅDFRI 
kablosuz reosta ile TRÅDFRI bağlantısı olan 
lambalarınızı kabloya gerek duymaksızın 
ayarlayabilirsiniz.

Beyaz 003.478.31

TRÅDFRI LED sürücü. Üründen ayrı 
satılan FÖRNIMMA elektrik kablosu ile 
tamamlanmalıdır. TRÅDFRI kablosuz reosta ve 
TRÅDFRI ağ geçidi ile kullanılabilir.
Toplamda 10 W’a kadar,
3 adet ünite 
bağlayabilirsiniz. 503.561.87
Toplamda 30 W’a kadar,
9 adet ünite 
bağlayabilirsiniz. 603.426.56

TRÅDFRI Ağ Geçidi. TRÅDFRI ağ geçidi ve 
uygulamasıyla aydınlatma kaynaklarının her 
birini kontrol edebilir, farklı aydınlatma ayarları 
oluşturabilir ve bu aydınlatmaları uzaktan 
kumandayı veya uygulamaları kullanarak 
kontrol edebilirsiniz.

403.378.06

TRÅDFRI bağlantılı aydınlatmasını TRÅDFRI uygulamasından evinizdeki 
diğer TRÅDFRI aydınlatmasıyla birlikte farklı şekillerde kontrol etmek 
için, TRÅDFRI ağ geçidini ekleyin. Akıllı uzaktan kumanda sayesinde, 
koltuğunuzdan kımıldamadan renk sıcaklığını soğuk bir ışıktan daha 
sıcak bir ışığa ayarlayıp değiştirebilirsiniz! Tüm aydınlatma çözümlerimiz, 
elektrik faturalarından tasarruf etmenizi sağlayacak enerji verimlilikli LED 
aydınlatmalardan oluşur.

LEDBERG LED spot lamba. Dolaplar ve 
kitaplıklar gibi sınırlı alanlarda kullanmak için 
tekli ve 4’lü paketlerde satılan sürücülü spot 
lambalarla tamamlayabilirsiniz. *Bu lambalar 
A++ ve A enerji sınıfı arasındaki sabit LED 
ampullerle kullanılabilir. Lambanın ampulleri 
değiştirilemez.

1’li paket* 004.009.27
4’lü paket* 304.009.16

BESTÅ SAKLAMA ÇÖZÜMÜNÜZÜ PLANLAMA ARACIYLA KİŞİSELLEŞTİRİN



BESTÅ TV cam kapaklı dolap kombinasyonu.  
G120×D40, Y192 cm. Beyaz/VASSVIKEN beyaz,  
SINDVIK şeffaf cam . 592.666.44
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Özel Bilgilendirme:
Satın alma kılavuzunda, dekoratif fikirler vermek amacıyla IKEA ürünleri ile dekore 
edilen mekanlara ait fotoğraflar ve çizimler de bulunabilir. IKEA Türkiye, işbu satın alma 
kılavuzunda yer alan tüm ürünleri satma garantisi vermediği gibi, IKEA Türkiye’nin satın 
alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etme zorunluluğu da bulunmamaktadır. IKEA 
Türkiye, satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etmek için her türlü çabayı 
gösterecektir ancak satın alma kılavuzunda yer alan ve satışı devam eden ürünler 
stoklarla sınırlıdır.
 
IKEA Türkiye gerekli gördüğü zamanlarda satın alma kılavuzunda yer alan ürünlerin, 
kalite ve görünümlerini değiştirmemesi kaydıyla özelliklerinde ve malzemelerinde 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Satın alma kılavuzu içinde IKEA Türkiye’nin kontrolü 
dışında oluşan baskı v.b. hatalardan dolayı IKEA Türkiye’ye hiçbir sorumluluk atfedilemez. 
IKEA Türkiye, söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Müşterilerimizin bireysel 
olarak yaptığı montaj hataları sonucu meydana gelecek hasar ve zarardan IKEA Türkiye 
sorumlu değildir.

Kendiniz de yapabilirsiniz, 
hizmetlerimizden de 
faydalanabilirsiniz.
IKEA mağazalarından alabileceğiniz hizmetlerin bazıları şu şekildedir. 

Nakliye Hizmeti*
Arabanız büyük değilse, aldıklarınızın adresinize taşınmasını istiyorsanız, 
düşük bir ücret karşılığında, size yardımcı olabiliriz. Detaylı bilgi için, 
kasalardan  sonra yer alan nakliye ve montaj bankosundan bilgi alabilir ya 
da www.IKEA.com.tr/hizmetler adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ürün Toplama ve Nakliye Hizmeti
Satın aldığınız mobilyaların toplanması konusunda yardıma mı ihtiyacınız 
var? Düşük bir ücret karşılığında satın almış olduğunuz ürünleri sizin için 
toplayabilir ve adresinize teslim edebiliriz. Detaylı bilgi için kasalardan  sonra 
yer alan nakliye ve montaj bankosundan bilgi alabilir ya da www.IKEA.com.tr/
hizmetler adresini ziyaret edebilirsiniz.

Montaj Hizmeti*
IKEA montaj ekibi, düşük bir ücret karşılığında, aldıklarınızı sizin için 
evinizde kurabilir. Montaj hizmeti IKEA montaj ekibi tarafından verilmektedir. 
Detaylı bilgi için kasalardan  sonra yer alan nakliye ve montaj bankosundan bilgi 
alabilir ya da www.IKEA.com.tr/hizmetler adresini ziyaret edebilirsiniz.


