
Penyimpanan cantik untuk ruang keluarga yang indah
BESTÅ didesain khusus untuk mengakomodasi semua kebutuhan 
penyimpanan Anda serta terlihat bagus saat melakukannya. Anda 
bisa menggunakannya untuk membuat ruang keluarga tampak 
indah dan praktis. Penyimpanan ini memberikan Anda banyak 
ruang untuk semua - mulai dari TV, konsol game, sound system 
hingga koleksi DVD dan buku Anda. Anda tinggal memilih antara 
tinggi, rendah atau kombinasi yang terpasang di dinding. Anda 
bahkan bisa memilih kombinasi dengan panel pintu untuk 
menyembunyikan kekacauan atau pintu kaca untuk menampilkan 
barang favorit Anda. BESTÅ hadir dalam beberapa warna dan 
lapisan berbeda sehingga Anda dapat dengan mudah menemukan 
yang sesuai dengan gaya Anda.

Lakukan sendiri atau biar kami bantu
Hanya karena Anda bisa melakukan semua sendiri, tak berarti 
Anda harus melakukannya sendiri. Biarkan kami membantu 
merakit BESTÅ solusi penyimpanan yang mewakili penawaran 
layanan kami seperti pengambilan, pengantaran, perakitan, 
pembiayaan dan masih banyak lagi. Baca lebih banyak di
www.IKEA.co.id. 

PANDUAN PEMBELIAN

INFORMASI  
TAMBAHAN
Kaca harus ditangani secara 
hati-hati. Semua kaca rapuh 
dan tepi yang rusak atau per-
mukaan yang tergores karena 
masalah tertentu dapat me-
nyebabkan kaca tiba-tiba retak. 
Tapi tidak dalam pecahan yang 
tajam, hanya dalam bentuk 
pecahan kecil. Hindari benturan 
dari samping karena itu meru-
pakan tempat paling rentan.

KESELAMATAN
Perabotan ini harus diken-
cangkan ke dinding dengan 
alat pengencang dinding yang 
disertakan. Material dinding 
yang berbeda membutuhkan 
tipe alat pengencang yang ber-
beda. Gunakan alat pengencang 
yang sesuai dengan dinding 
rumah Anda (tidak disertakan).
Ukur lebar dan kedalaman dari 
TV set Anda. Pengukurannya 
harus lebih kecil dari ukuran 
perabotan TV.

BESTÅ
Penyimpanan ruang keluarga 

Tidak semua produk (yang ditampilkan di sini) tersedia di toko. Silakan hubungi staf kami atau lihat di www.
IKEA.co.id untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih detail tentang produk, silakan lihat label harga 
dan Internet. Semua unit harus dirakit.
IKEA Indonesia berhak melakukan penyesuaian harga, mengoreksi kesalahan harga, atau salah cetak, 
berdasarkan perubahan apa pun yang berada di luar kendali kami yang sewajarnya.
IKEA Indonesia berusaha memastikan bahwa semua informasi benar saat dicetak
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Sistem BESTÅ dirancang agar dapat beradaptasi dan 
fleksibel. Anda dapat memilih serta mengatur bagian 
BESTÅ agar sesuai dengan ruang, gaya hidup dan selera 
Anda.

Kami memiliki berbagai kombinasi pra-desain BESTÅ 
untuk dipilih di toko dan di IKEA.co.id. Jika Anda tidak 
menemukan kombinasi yang Anda suka, atau jika Anda 
ingin menyesuaikan satu bagian, gunakan alat perencana 
penyimpanan BESTÅ kami.

Dengan menggunakan alat perencana penyimpanan 
BESTÅ, Anda dapat menyesuaikan salah satu kombinasi 
pre-desain BESTÅ atau ciptakan solusi Anda sendiri.

Alat perencana memungkinkan Anda untuk mencoba rang-
ka, pintu, rak, gagang, warna dan lain-lain untuk mencip-
takan solusi penyimpanan serta media yang sesuai dengan 
kebutuhan dan selera Anda yang spesifik.

Jika kombinasi BESTÅ selesai, alat perencana akan mem-
bantu menghitung harga serta mencetak atau menyimpan 
daftar produk yang dapat Anda bawa ke toko IKEA atau 
membelinya secara online.

Alat perencana ada di area BESTÅ di toko IKEA, di mana 
Anda dapat merecanakan penyimpanan. Atau kunjungi 
departemen Ruang keluarga di www.IKEA.co.id lalu 
kunjungi laman alat perencana penyimpanan BESTÅ online.

CIPTAKAN BESTÅ ANDA SENDIRI
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Gabungkan solusi Anda sendiri dengan pintu dan bagian 
depan laci. Untuk solusi pintu dan laci BESTÅ yang lebih 
luas, kunjungi alat perencana BESTÅ di www.IKEA.co.id.
Selalu amankan unit rak yang tingginya lebih dari 64cm ke 
dinding

SOLUSI PINTU DAN LACI

BAGIAN DEPAN LACI

Bagian depan laci 
60×38 cm 
(gagang dijual terpisah)

PINTU 

Pintu 60×38 cmPintu 60×64 cm Bagian depan laci 
60×26 cm (gagang dijual terpisah)
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KOMBINASI MEJA TV

Ukuran keseluruhan: 180×40×48 cm
Kombinasi ini: (991.850.90) Rp5.015.000
Meja TV BESTÅ 180×40×38 cm, putih 1 unit
Rak BESTÅ 56×36 cm, putih 1 unit
Rangka laci BESTÅ60×15×40 cm, putih 1 unit
Laci BESTÅ dengan runner push-open isi 2/pak 1 unit
Bagian depan laci SELSVIKEN 60×26 cm, hg putih 1 unit
Pintu kaca GLASSVIK 60×38 cm, putih/kaca frosted 2 unit
NANNARP kaki putih 2 unit 2 unit
BESTÅ kaki penyangga 10 abu-abu 2 unit
BESTÅ engsel soft closing/push-open isi 2/pak 2 unit
Rak kaca BESTÅ 56×36 cm, kaca 2 unit 

Ukuran keseluruhan: 120×40×74 cm
Kombinasi ini: (691.863.26) Rp3.015.000
Meja TV BESTÅ 120×40×64 cm, cokelat-hitam 1 unit
Rak BESTÅ 56×36 cm, cokelat-hitam 4 unit
BESTÅ engsel soft closing/push-open, isi 2/pak 2 unit
Bagian depan pintu/laci LAPPVIKEN 60×38 cm, cokelat-
hitam

2 unit

STUBBARP kaki cokelat-hitam, 2 unit 2 unit
BESTÅ kaki penyangga 10 cm, abu-abu 1 unit

Ukuran keseluruhan: 120×40×48 cm 
Kombinasi ini: (591.882.98) Rp2.865.000
Meja TV BESTÅ 120×40×38 cm, putih 1 unit
Rak BESTÅ 56×36 cm, putih 2 unit
Rangka laci BESTÅ 60×15×40 cm, putih 2 unit
Laci BESTÅ dengan runner push-open isi 2/pak 2 unit
Bagian depan laci LAPPVIKEN 60×26 cm, putih 2 unit
STUBBARP kaki putih 2 unit 2 unit
BESTÅ kaki penyangga 10 abu-abu 1 unit

Ukuran keseluruhan: 180×40×38 cm
Kombinasi ini: (091.983.65) Rp3.095.000
Meja TV BESTÅ 180×40×38 cm, putih 1 unit
Rak BESTÅ 56×36 cm, putih 3 unit
Rangka laci BESTÅ 60×15×40 cm, putih 2 unit
Laci BESTÅ dengan runner push-open isi 2/pak 2 unit
Bagian depan pintu/laci LAPPVIKEN 60×38 cm, Abu-abu 
muda

1 unit

Bagian depan laci LAPPVIKEN 60×26 cm, Abu-abu muda 2 unit
BESTÅ engsel soft closing/push-open, isi 2/pak 1 unit
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KOMBINASI PENYIMPANAN TV

Ukuran keseluruhan: 180×40×192 cm
Kombinasi ini:  (292.031.63) Rp9.235.000
Meja TV BESTÅ 180×40×64 cm, cokelat-hitam 1 unit
Rangka BESTÅ 120×40×38 cm, cokelat-hitam 1 unit
Rangka BESTÅ 60×40×38 cm, cokelat-hitam 1 unit
Rak BESTÅ 56×36 cm, cokelat-hitam 6 unit
Rak kaca BESTÅ 56×36 cm, kaca 3 unit
Rangka laci BESTÅ60×25×40 cm, cokelat-hitam 1 unit
Laci BESTÅ dengan runner push-open, isi 2/pak 1 unit
SELSVIKEN bagian depan pintu/laci60×38 cm, 
Abu-abu muda-hijau mengkilap 3 unit

GLASSVIK pintu kaca 60×38 cm, 
Abu-abu muda-hijau/kaca bening 3 unit

BESTÅ rel suspensi 60 cm, warna perak 3 unit
BESTÅ engsel soft closing/push-open, isi 2/pak 5 unit

Ukuran keseluruhan: 300×40×192 cm
Kombinasi ini: (692.075.74) Rp14.045.000
Meja TV BESTÅ 180×40×38 cm, cokelat-hitam 1 unit
Rangka BESTÅ 120×40×38 cm, cokelat-hitam 1 unit
Rangka BESTÅ 60×40×192 cm, cokelat-hitam 2 unit
Rangka BESTÅ 60×40×38 cm, cokelat-hitam 1 unit
Rak BESTÅ 56×36 cm, cokelat-hitam 11 unit
Rak kaca BESTÅ 56×36 cm, kaca 2 unit

Rangka laci BESTÅ 60×15×40 cm, cokelat-hitam 3 unit
Laci BESTÅ dengan runner push-open, isi 2/pak 3 unit
BESTÅ engsel soft closing/push-open, isi 2/pak 7 unit

INVIKEN bagian depan laci 60×26 cm, cokelat-hitam veneer 3 unit
SINDVIK pintu kaca 60×64 cm, cokelat-hitam 2 unit
INVIKEN bagian depan pintu/laci60×38 cm, cokelat-hitam 
veneer 3 unit
INVIKEN pintu 60×64 cm, cokelat-hitam veneer 2 unit
BESTÅ rel suspensi 60 cm, warna perak 3 unit

Ukuran keseluruhan: 300×20/40×211 cm
Kombinasi ini: (392.021.63) Rp10.465.000
Meja TV BESTÅ 180×40×38 cm, putih 1 unit
Rangka BESTÅ 60×20×38 cm, putih 3 unit
Rangka BESTÅ 60×20×64 cm, putih 2 unit
Rangka BESTÅ 60×40×64 cm, putih 1 unit
Rak BESTÅ 56×36 cm, putih 5 unit
Rak kaca BESTÅ 56×16 cm, kaca 2 unit

Rangka laci BESTÅ60×15×40 cm, putih 3 unit
Laci BESTÅ dengan runner soft-closing, isi 2/pak 3 unit
BESTÅ engsel soft closing/push-open isi 2/pak 6 unit
LAPPVIKEN bagian depan laci 60×26 cm, Abu-abu muda 3 unit
SINDVIK pintu kaca 60×64 cm, Abu-abu muda 2 unit
LAPPVIKEN bagian depan pintu/laci60×38 cm, Abu-abu 
muda

3 unit

LAPPVIKEN pintu 60×64 cm, Abu-abu muda 1 unit
BESTÅ rel suspensi 60 cm, warna perak 5 unit
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Ukuran keseluruhan: 180×40×48 cm
Kombinasi ini: (491.968.64) Rp4.580.000
Rangka BESTÅ 120×40×38 cm, cokelat-hitam 1 unit
Rangka BESTÅ 60×40×38 cm, cokelat-hitam 1 unit
Rangka laci BESTÅ60×25×40 cm, cokelat-hitam 3 unit
Laci BESTÅ dengan runner push-open isi 2/pak 3 unit
LAPPVIKEN rangka pintu/laci 60×38 cm, cokelat-hitam 3 unit
STUBBARP kaki cokelat-hitam 2 unit 4 unit
BESTÅ panel atas 180×40 cm, kaca smoked 1 unit

Ukuran keseluruhan: 180×40×74 cm
Kombinasi ini: (091.873.76) Rp4.780.000
Rangka BESTÅ 120×40×64 cm, putih 1 unit
Rangka BESTÅ 60×40×64 cm, putih 1 unit
Rak BESTÅ 56×36 cm, putih 2 unit
Rangka laci BESTÅ 60×25×40 cm, putih 1 unit
Rangka laci BESTÅ 60×15×40 cm, putih 1 unit
Laci BESTÅ dengan runner soft-closing, isi 2/pak 2 unit
BESTÅ engsel soft closing/push-open isi 2/pak 2 unit
LAPPVIKEN bagian depan pintu/laci 60×38 cm, putih 1 unit
DJUPVIKEN pintu 60×64 cm, putih 2 unit
LAPPVIKEN bagian depan laci 60×26 cm, putih 1 unit
STUBBARP kaki putih 2 unit 4 unit

KOMBINASI PENYIMPANAN

Ukuran keseluruhan: 120×40×128 cm 
Kombinasi ini: (891.875.27) Rp6.150.000
LAPPVIKEN bagian depan pintu/laci60×38 cm, putih 2 unit 
Rak BESTÅ 56×36 cm, putih 2 unit 
Rangka laci BESTÅ60×15×40 cm, putih 2 unit 
LAPPVIKEN bagian depan laci60×26 cm, putih 2 unit 
Rangka BESTÅ 60×40×128 cm, putih 2 unit 
Laci BESTÅ dengan runner push-open, 2 unit 4 unit 
Rak kaca BESTÅ 56×36 cm, kaca 2 unit 
BESTÅ engsel soft closing/push-open, 2 unit 2 unit 
SINDVIK pintu kaca 60×64 cm, putih 2 unit 
Rangka laci BESTÅ60×25×40 cm, putih 2 unit 

Ukuran keseluruhan: 120×40×192 cm
Kombinasi ini: (391.876.81) Rp8.330.000
Rangka laci BESTÅ60×15×40 cm cokelat-hitam 2 unit 
Rangka laci BESTÅ 60×25×40 cm, cokelat-hitam 2 unit 
BESTÅ laci runner, push-open, isi 2/pak 4 unit 
Rangka BESTÅ 60×40×192 cm, cokelat-hitam 2 unit 
Rak kaca BESTÅ 56×36cm, kaca 4 unit 
Rak BESTÅ 56×36 cokelat-hitam 4 unit
BESTÅ engsel soft closing/push-open, isi 2/pak 4 unit
LAPPVIKEN bagian depan pintu/laci 60×38 cm, cokelat-
hitam

2 unit 

LAPPVIKEN bagian depan laci 60×26 cm, cokelat-hitam 2 unit 
SINDVIK pintu kaca 60×64 cm, cokelat-hitam 4 unit 
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA RANGKA BESTÅ 

Rangka BESTÅ 60×40×192 cm. Untuk alasan 
keamanan, unit rak ini tidak akan dikencangkan ke 
dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. 
Dapat dilengkapi dengan pelengkap interior BESTÅ, 
dijual terpisah. Beban maksimum untuk rangka ini 
adalah 20 kg per permukaan.

Kayu oak diwarnai putih 802.483.75 Rp1.195.000
Cokelat-hitam 702.459.47 Rp1.195.000
Putih 802.458.43 Rp1.195.000

Rangka BESTÅ 60×40×128 cm. Untuk alasan 
keamanan, unit rak ini tidak akan dikencangkan ke 
dinding. Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. 
Dapat dilengkapi dengan pelengkap interior BESTÅ, 
dijual terpisah. Beban maksimum untuk rangka ini 
adalah 20 kg per permukaan.

Kayu oak diwarnai putih 402.948.59 Rp995.000
Cokelat-hitam 102.459.45 Rp995.000
Putih 202.458.41 Rp995.000

Rangka BESTÅ 60×40×64 cm. Anda dapat memilih 
untuk meletakkan rangka di lantai atau mema-
sangnya di dinding untuk menghemat ruang lantai. 
Lengkapi dengan rel suspensi BESTÅ jika Anda 
memilih untuk memasang rangka di dinding. Rangka 
ini membutuhkan 1 rel suspensi, dijual terpisah. 
Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. Dapat 
dilengkapi dengan pelengkap interior BESTÅ, dijual 
terpisah. Beban maksimum rangka ini adalah 20 
kg per permukaan jika diletakkan di lantai. Beban 
maksimum untuk rangka yang digantung di dinding 
tergantung pada material dinding. 

Kayu oak diwarnai putih 002.483.79 Rp595.000
Cokelat-hitam 402.459.63 Rp595.000
Putih 102.458.51 Rp595.000

Rangka BESTÅ 120×40×64 cm. Anda dapat memilih 
untuk meletakkan rangka di lantai atau mema-
sangnya di dinding untuk menghemat ruang lantai. 
Lengkapi dengan rel suspensi BESTÅ jika Anda 
memilih untuk memasang rangka di dinding. Rangka 
ini membutuhkan 2 rel suspensi, dijual terpisah. 
Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. Dapat 
dilengkapi dengan pelengkap interior BESTÅ, dijual 
terpisah. Beban maksimum rangka ini adalah 20 
kg per permukaan jika diletakkan di lantai. Beban 
maksimum untuk rangka yang digantung di dinding 
tergantung pada material dinding.

Kayu oak diwarnai putih 402.483.77 Rp995.000
Cokelat-hitam 302.459.54 Rp995.000
Putih 902.458.47 Rp995.000

Rangka BESTÅ 60×40×38 cm. Anda dapat memilih 
untuk meletakkan rangka di lantai atau mema-
sangnya di dinding untuk menghemat ruang lantai. 
Lengkapi dengan rel suspensi BESTÅ jika Anda 
memilih untuk memasang rangka di dinding. Rangka 
ini membutuhkan 1 rel suspensi, dijual terpisah. 
Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. Dapat 
dilengkapi dengan pelengkap interior BESTÅ, dijual 
terpisah. Beban maksimum rangka ini adalah 20 
kg per permukaan jika diletakkan di lantai. Beban 
maksimum untuk rangka yang digantung di dinding 
tergantung pada material dinding.

Kayu oak diwarnai putih 202.483.78 Rp595.000
Cokelat-hitam 802.459.61 Rp595.000
Putih 502.458.49 Rp595.000

Rangka BESTÅ 120×40×38 cm. Anda dapat memilih 
untuk meletakkan rangka di lantai atau memasangn-
ya di dinding. Lengkapi dengan rel suspensi BESTÅ 
jika Anda ingin memasang rangka di dinding. Rangka 
ini membutuhkan 2 rel suspensi, dijual terpisah. 
Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, dijual terpisah. 
Rangka ini membutuhkan empat kaki dan satu 
kaki penyangga  BESTÅ. Dapat dilengkapi dengan 
pelengkap interior, dijual terpisah. Beban maksimum 
rangka adalah 20 kg per permukaan jika diletakkan 
di lantai. Beban maksimum untuk rangka yang digan-
tung di dinding tergantung pada bahan dinding.

Kayu oak diwarnai putih 602.483.76 Rp895.000
Cokelat-hitam 902.459.51 Rp895.000
Putih 302.458.45 Rp895.000

Rangka BESTÅ 60×20×38 cm. Anda dapat memilih 
untuk meletakkan rangka di lantai atau mema-
sangnya di dinding untuk menghemat ruang lantai. 
Lengkapi dengan rel suspensi BESTÅ jika Anda 
memilih untuk memasang rangka di dinding. Rangka 
ini membutuhkan 1 rel suspensi, dijual terpisah. 
Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. Dapat 
dilengkapi dengan pelengkap interior BESTÅ, dijual 
terpisah. Beban maksimum rangka ini adalah 20 
kg per permukaan jika diletakkan di lantai. Beban 
maksimum untuk rangka yang digantung di dinding 
tergantung pada material dinding. 

Kayu oak diwarnai putih 002.474.12 Rp495.000
Cokelat-hitam 402.459.58 Rp495.000
Putih 802.459.18 Rp495.000

Rangka BESTÅ 60×20×64 cm. Anda dapat memilih 
untuk meletakkan rangka di lantai atau mema-
sangnya di dinding untuk menghemat ruang lantai. 
Lengkapi dengan rel suspensi BESTÅ jika Anda 
memilih untuk memasang rangka di dinding. Rangka 
ini membutuhkan 1 rel suspensi, dijual terpisah. 
Dapat dilengkapi dengan kaki BESTÅ, 4 unit. Dapat 
dilengkapi dengan pelengkap interior BESTÅ, dijual 
terpisah. Beban maksimum rangka ini adalah 20 
kg per permukaan jika diletakkan di lantai. Beban 
maksimum untuk rangka yang digantung di dinding 
tergantung pada material dinding. 

Kayu oak diwarnai putih 102.474.16 Rp595.000
Cokelat-hitam 002.459.60 Rp595.000
Putih 402.459.20 Rp595.000

Lebar×Dalam×Tinggi. Anda membutuhkan rel suspensi untuk memasang rangka BESTÅ. Perabotan lantai harus dikencangkan ke dinding dengan alat pengencang 
tertutup. Material dinding yang berbeda memerlukan tipe pengencang yang berbeda pula. Maka, gunakan pengencang perangkat yang sesuai untuk dinding di rumah 
Anda, dijual terpisah.
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MEJA TV BESTÅ
Lebar×Dalam×Tinggi. Perabotan lantai harus dikencangkan ke dinding dengan alat pengencang tertutup. Material dinding yang berbeda memerlukan jenis pengen-
cang yang berbeda pula. Maka, gunakan pengencang perangkat yang sesuai untuk dinding di rumah Anda, dijual terpisah.

Meja TV BESTÅ 180×40×64 cm. Untuk alasan 
keamanan, jangan pasang unit rak ini di dinding. 
Dapat dilengkapi dengan pelengkap interior, dijual 
terpisah. Meja TV ini membutuhkan 4 kaki dan 2 kaki 
penyangga BESTÅ. Meja TV ini dapat menahan beban 
maksimal 50 kg. Maksimal ukuran layar TV 70”.

Kayu oak diwarnai putih 102.998.82 Rp1.795.000
Cokelat-hitam 502.998.75 Rp1.795.000
Putih 502.998.80 Rp1.795.000

Meja TV BESTÅ 180×40×38 cm. Anda dapat me-
milih meletakkan meja TV di lantai atau memasangn-
ya di dinding untuk membebaskan ruang lantai. Alat 
pengencang untuk pemasangan dinding disertakan. 
Dapat dilengkapi dengan pelengkap interior, dijual 
terpisah. Meja TV ini membutuhkan 4 kaki dan 2 kaki 
penyangga BESTÅ. Beban maksimum untuk meja 
TV ini adalah 50 kg jika diletakkan di lantai. Beban 
maksimal untuk meja TV yang digantung di dinding 
tergantung pada material dinding. Maksimal TV 
berkuran 70”.

Kayu oak diwarnai putih 602.948.58 Rp1.395.000
Cokelat-hitam 202.945.20 Rp1.395.000
Putih 902.945.26 Rp1.395.000

Meja TV BESTÅ 120×40×64 cm. Untuk alasan 
keamanan, jangan pasang unit rak ini di dinding. 
Dapat dilengkapi dengan pelengkap interior, dijual 
terpisah. Meja TV ini membutuhkan 4 kaki dan 1 kaki 
penyangga BESTÅ. Meja TV ini dapat menahan beban 
maksimal 50 kg. Maksimal ukuran layar TV 50”.

Kayu oak diwarnai putih 802.998.93 Rp1.445.000
Cokelat-hitam 202.998.86 Rp1.445.000
Putih 202.998.91 Rp1.445.000

Meja TV BESTÅ 120×40×38 cm. Anda dapat me-
milih meletakkan meja TV di lantai atau memasangn-
ya di dinding untuk membebaskan ruang lantai. Alat 
pengencang untuk pemasangan dinding disertakan. 
Dapat dilengkapi dengan pelengkap interior, dijual 
terpisah. Meja TV ini membutuhkan 4 kaki dan 2 kaki 
penyangga BESTÅ. Beban maksimum untuk meja 
TV ini adalah 50 kg jika diletakkan di lantai. Beban 
maksimal untuk meja TV yang digantung di dinding 
tergantung pada material dinding. Maksimal TV 
berkuran 50”. 

Kayu oak diwarnai putih 802.948.57 Rp1.095.000
Cokelat-hitam 002.945.16 Rp1.095.000
Putih 102.945.25 Rp1.095.000

KAKI BESTÅ

Kaki STUBBARP, dapat disesuaikan isi 2/
pak. Kakinya dapat disesuaikan sehingga dapat 
berdiri dengan stabil di lantai yang tidak rata. Kaki 
STUBBARP meninggikan kombinasi BESTÅ Anda dari 
lantai, memberikan tampilan lapang serta memu-
dahkan untuk membersihkan lantai di bawahnya. 
Anda dapat menggunakan pelat sambungan yang 
disertakan untuk menghubungkan dua rangka dan 
hanya menggunakan satu kaki di antaranya sehingga 
memberikan tampilan yang lebih bersih dan rapi. 
Tingginya 10 cm.
Cokelat-hitam 203.527.94 Rp120.000
Putih 903.527.95 Rp120.000

Kaki NANNARP, dapat disesuaikan isi 2/
pak. Kakinya dapat disesuaikan sehingga dapat 
berdiri dengan stabil di lantai yang tidak rata. Kaki 
NANNARP meninggikan kombinasi BESTÅ Anda dari 
lantai, memberikan tampilan lapang serta memu-
dahkan untuk membersihkan lantai di bawahnya. 
Anda dapat menggunakan pelat sambungan yang 
disertakan untuk menghubungkan dua rangka dan 
hanya menggunakan satu kaki di antaranya sehingga 
memberikan tampilan yang lebih bersih dan rapi. 
Tingginya 10 cm.
Putih 802.935.94 Rp270.000
Aluminum 302.935.96 Rp270.000

BESTÅ kaki penyangga, dapat disesuaikan, 1 unit. 
Kaki penyangga dipasang di bawah rangka meja TV 
BESTÅ. Kaki penyangga memberikan kestabilan pada  
kombinasi BESTÅ tanpa terlihat dari bagian depan. 
Tinggi 10 cm.
Abu-abu 202.936.05 Rp250.000

Lebar rangka 60 cm membutuhkan 4 kaki. Sementara lebar rangka 120 cm dan meja TV membutuhkan 4 kaki dan satu kaki penyangga  BESTÅ. Meja TV selebar 180 
cm membutuhkan 4 kaki dan 2 kaki penyangga BESTÅ. Catatan! Kaki penyangga  BESTÅ dijual terpisah.

Kaki STALLARP, tinggi 10 cm, 2 unit. 

Baja dilapisi krom 903.905.75 Rp150.000

Kaki SULARP, tinggi 10 cm, 1 unit.

Baja dilapisi krom 203.907.67 Rp270.000
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PINTU DAN BAGIAN DEPAN LACI BESTÅ
Lebar × Tinggi. Pintu dan bagian depan laci menyembunyikan barang-barang Anda dan menjaganya dari debu.

LAPPVIKEN

LAPPVIKEN pintu 60×64 cm. Harus dilengkapi den-
gan engsel BESTÅ, isi 1/pak. Dijual terpisah. Dapat 
dilengkapi dengan gagang atau kenop. 

Kayu oak diwarnai putih 202.954.64 Rp200.000
Cokelat-hitam 602.916.71 Rp200.000
Putih 302.916.77 Rp200.000
Abu-abu muda 203.640.61 Rp200.000

LAPPVIKEN bagian depan pintu/laci 60×38 cm. 
Dapat digunakan sebagai pintu atau bagian depan 
laci. Dapat dilengkapi dengan engsel BESTÅ engsel 
jika digunakan sebagai pintu. Dijual terpisah. Dapat 
dilengkapi dengan rangka laci BESTÅ 60×25×40 cm 
dan laci BESTÅ dengan fungsi runner jika digunakan 
sebagai bagian depan. Dijual terpisah. Dapat dileng-
kapi dengan gagang atau kenop.

Kayu oak diwarnai putih 702.954.66 Rp150.000
Cokelat-hitam 202.916.68 Rp150.000
Putih 702.916.75 Rp150.000
Abu-abu muda 703.640.68 Rp150.000

LAPPVIKEN bagian depan laci 60×26 cm. Dapat 
dilengkapi dengan rangka laci BESTÅ 60×15×40 cm 
dan laci BESTÅ dengan fungsi runner. Dapat dileng-
kapi dengan gagang atau kenop. 

Kayu oak diwarnai putih 902.954.65 Rp100.000
Cokelat-hitam 202.916.73 Rp100.000
Putih 902.916.79 Rp100.000
Abu-abu muda 303.640.70 Rp100.000

INVIKEN

INVIKEN pintu 60×64 cm. Harus dilengkapi dengan 
engsel BESTÅ, isi 1/pak. Dijual terpisah. Dapat 
dilengkapi dengan gagang atau kenop. 

Veneer kayu ash  903.639.54 Rp600.000
Cokelat-hitam 403.639.18 Rp600.000

INVIKEN bagian depan pintu/laci 60×38 cm. 
Dapat digunakan sebagai pintu atau bagian depan 
laci. Dapat dilengkapi dengan engsel BESTÅ engsel 
jika digunakan sebagai pintu. Dijual terpisah. Dapat 
dilengkapi dengan rangka laci BESTÅ 60×25×40 cm 
dan laci BESTÅ dengan fungsi runner jika digunakan 
sebagai bagian depan. Dijual terpisah. Dapat dileng-
kapi dengan gagang atau kenop.

Veneer kayu ash  203.639.57 Rp450.000
Cokelat-hitam 603.639.60 Rp450.000

INVIKEN bagian depan laci 60×26 cm. Dapat 
dilengkapi dengan rangka laci BESTÅ 60×15×40 cm 
dan laci BESTÅ dengan fungsi runner. Dapat dileng-
kapi dengan gagang atau kenop. 

Veneer kayu ash  503.691.23 Rp300.000
Cokelat-hitam 303.691.19 Rp300.000

VALVIKEN

VALVIKEN pintu 60×64 cm. Harus dilengkapi den-
gan engsel BESTÅ, isi 1/pak. Dijual terpisah. Dapat 
dilengkapi dengan gagang atau kenop.
Biru tua 203.639.81 Rp500.000
Abu-abu-toska 503.277.60 Rp500.000

VALVIKEN bagian depan pintu/laci 60×38 cm. 
Dapat digunakan sebagai pintu atau bagian depan 
laci. Dapat dilengkapi dengan engsel BESTÅ engsel 
jika digunakan sebagai pintu. Dijual terpisah. Dapat 
dilengkapi dengan rangka laci BESTÅ 60×25×40 cm 
dan laci BESTÅ dengan fungsi runner jika digunakan 
sebagai bagian depan. Dijual terpisah. Dapat dileng-
kapi dengan gagang atau kenop.
Biru tua 603.639.84 Rp450.000
Abu-abu-toska 803.296.06 Rp450.000

VALVIKEN bagian depan laci60×26 cm. Dapat 
dilengkapi dengan rangka laci BESTÅ 60×15×40 cm 
dan laci BESTÅ dengan fungsi runner. Dapat dileng-
kapi dengan gagang atau kenop. 
Biru tua 903.639.87 Rp300.000
Abu-abu-toska 403.296.08 Rp300.000

SELSVIKEN

SELSVIKEN pintu 60×64 cm. Pintu menyembu-
nyikan barang-barang Anda serta menjaganya dari 
debu. Harus dilengkapi dengan engsel BESTÅ, isi 1/
pak. Dijual terpisah. Dapat dilengkapi dengan gagang 
atau kenop. 

Abu-abu muda-hijau 
high-gloss 103.640.52 Rp600.000

Putih high-gloss 602.916.33 Rp600.000
Krem high-gloss 402.981.12 Rp600.000

SELSVIKEN bagian depan pintu/laci 60×38 cm. 
Dapat digunakan sebagai pintu atau bagian depan 
laci. Dapat dilengkapi dengan engsel BESTÅ engsel 
jika digunakan sebagai pintu. Dijual terpisah. Dapat 
dilengkapi dengan rangka laci BESTÅ 60×25×40 cm 
dan laci BESTÅ dengan fungsi runner jika digunakan 
sebagai bagian depan. Dijual terpisah. Dapat dileng-
kapi dengan gagang atau kenop.

Abu-abu muda-hijau 
high-gloss 403.640.55 Rp450.000

Putih high-gloss 002.916.31 Rp450.000
Krem high-gloss 102.948.65 Rp450.000

SELSVIKEN bagian depan laci60×26 cm. Dapat 
dilengkapi dengan rangka laci BESTÅ 60×15×40 cm 
dan laci BESTÅ dengan fungsi runner. Dapat dileng-
kapi dengan gagang atau kenop. 

Abu-abu muda-hijau 
high-gloss 803.640.58 Rp300.000

Putih high-gloss 402.916.34 Rp300.000
Krem high-gloss 502.948.68 Rp300.000
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GRUNDSVIKEN

GRUNDSVIKEN pintu 60×64 cm. Harus dilengkapi 
dengan engsel BESTÅ, isi 1/pak. Dijual terpisah. 
Dapat dilengkapi dengan gagang atau kenop.

Abu-abu tua 503.639.51 Rp500.000

GRUNDSVIKEN bagian depan pintu/laci 60×38 
cm. Dapat digunakan sebagai pintu atau bagian 
depan laci. Dapat dilengkapi dengan engsel BESTÅ 
jika digunakan sebagai pintu, dijual terpisah. Dapat 
dilengkapi dengan rangka laci BESTÅ 60×25×40 cm 
dan laci BESTÅ dengan fungsi runner jika digunakan 
sebagai bagian depan, dijual terpisah. Dapat dileng-
kapi dengan gagang atau kenop.

Abu-abu tua 003.639.63 Rp450.000

GRUNDSVIKEN bagian depan laci 60×26 
cm. Dapat dilengkapi dengan rangka laci BESTÅ 
60×15×40 cm dan laci BESTÅ dengan fungsi runner. 
Dapat dilengkapi dengan gagang atau kenop. 

Abu-abu tua 903.691.21 Rp300.000

HALLSTAVIK

HALLSTAVIK pintu 60×64 cm. engsel  BESTÅ soft 
closing/push-open dijual terpisah.

Hijau-biru 803.639.21 Rp500.000

HALLSTAVIK bagian depan pintu/laci 60×38cm. 
Dapat dilengkapi dengan rangka laci BESTÅ 
60×25×40 cm dan laci BESTÅ dengan fungsi runner. 
dijual terpisah. Dapat dilengkapi dengan engsel 
BESTÅ jika digunakan sebagai pintu. Dijual terpisah.
Hijau-biru 503.639.32 Rp400.000

HALLSTAVIK bagian depan laci 60×26 cm. 
Dapat dilengkapi dengan rangka laci BESTÅ 
60×15×40 cm dan laci BESTÅ dengan fungsi runner. 
dijual terpisah. Dapat dilengkapi dengan gagang atau 
kenop. Dijual terpisah. Template bor posisi lubang 
untuk gagang atau kenop dijual terpisah.
Hijau-biru 903.703.46 Rp250.000

PINTU DAN BAGIAN DEPAN LACI BESTÅ
Lebar × Tinggi. Pintu dan bagian depan laci menyembunyikan barang-barang Anda dan menjaganya dari debu.

GLASSVIK

GLASSVIK pintu kaca 60×64 cm. Sinyal remote 
control dapat menembus kaca, sehingga Anda da-
pat mengontrol peralatan elektronik dengan pintu 
tertutup. Harus dilengkapi dengan engsel BESTÅ 
isi 1/pak. Dijual terpisah. Termasuk kenop.

Putih/kaca bening 302.916.63 Rp700.000
Putih/kaca frosted 102.916.64 Rp700.000
Hitam/kaca smoked 702.916.61 Rp700.000
Abu-abu muda-hijau/ 
kaca bening 603.639.98 Rp700.000

GLASSVIK pintu kaca 60×38 cm. Sinyal remote 
control dapat menembus kaca, sehingga Anda da-
pat mengontrol peralatan elektronik dengan pintu 
tertutup. Harus dilengkapi dengan engsel BESTÅ 
isi 1/pak. Dijual terpisah. Termasuk kenop.

Putih/kaca bening 902.916.55 Rp600.000
Putih/kaca frosted 502.916.57 Rp600.000
Hitam/kaca smoked 402.916.53 Rp600.000
Abu-abu muda-hijau/ 
kaca bening 003.639.96 Rp600.000

SINDVIK

SINDVIK pintu kaca 60×64 cm. Sinyal remote 
control dapat menembus kaca, sehingga Anda dapat 
mengontrol peralatan elektronik dengan pintu tertu-
tup. Harus dilengkapi dengan engsel BESTÅ isi 1/pak 
yang dijual terpisah. Serta dapat dilengkapi dengan 
gagang atau kenop.

Cokelat-hitam 802.963.14 Rp500.000
Putih 702.918.59 Rp500.000
Abu-abu muda 903.639.92 Rp500.000

SINDVIK pintu kaca 60×38 cm. Sinyal remote 
control dapat menembus kaca, sehingga Anda dapat 
mengontrol peralatan elektronik dengan pintu
tertutup. Harus dilengkapi dengan engsel BESTÅ 
isi 1/pak. Dijual terpisah. Dapat dilengkapi dengan 
gagang atau kenop.

Cokelat-hitam 202.963.12 Rp400.000
Putih 502.918.55 Rp400.000
Abu-abu muda 303.639.90 Rp400.000
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AKSESORI BESTÅ

Rel suspensi  BESTÅ 60 cm. Anda membutuhkan 
rel suspensi untuk dapat mengencangkan Rangka 
BESTÅ. Rel suspensi berfungsi sebagai pengencang 
sekaligus membuatnya mudah dan aman untuk 
memasang rangka BESTÅ ke dinding. Rel harus 
dikencangkan pada tiang dinding. Rel ini memiliki 
beberapa lubang sehingga dapat ditempatkan di 
atas tiang dinding dan masih dapat ditemukan di 
mana Anda ingin menempatkan Rangka BESTÅ Anda. 
Konektor yang disertakan membuatnya mudah untuk 
menggantung beberapa rangka di samping satu sama 
lain dan menyelaraskannya pada ketinggian yang 
sama. Rangka selebar 60 cm membutuhkan 1 rel 
suspensi BESTÅ. Bingkai lebar 120 cm membutuhkan 
2 rel suspensi BESTÅ. Catatan! Rel suspensi tidak 
dapat digunakan dengan Meja TV BESTÅ. Pastikan 
Anda memiliki minimal  jarak 5 cm antara bagian atas 
rangka dan langit-langit. Ini diperlukan agar dapat 
memasang rangka ke rel suspensi.
Aluminium 102.848.47 Rp150.000

BESTÅ panel atas 120×40 cm, kaca tempered. Panel 
kaca melindungi bagian atas unit rak dan memberi-
kannya tampilan yang berbeda. Alat kelengkapan 
keselamatan termasuk.
Hitam 101.965.39 Rp450.000
Putih 901.965.40 Rp450.000

BESTÅ panel atas 180×40 cm, kaca tempered. Panel 
kaca melindungi bagian atas unit rak dan memberi-
kannya tampilan yang berbeda. Alat kelengkapan 
keselamatan termasuk.
Hitam 001.965.30 Rp600.000
Putih 701.965.36 Rp600.000

BESTÅ TV panel atas 120×40 cm, kaca tempered. 
Panel kaca melindungi bagian atas unit rak dan mem-
berikannya tampilan yang berbeda. Alat kelengkapan 
keselamatan termasuk.

Hitam kaca 602.953.01 Rp450.000
Putih kaca 202.953.03 Rp450.000

BESTÅ TV panel atas 180×40 cm, kaca tempered. 
Panel kaca melindungi bagian atas unit rak dan mem-
berikannya tampilan yang berbeda. Alat kelengkapan 
keselamatan termasuk.

Hitam kaca 702.953.05 Rp650.000
Putih kaca 302.953.07 Rp650.000

BESTÅ engsel soft closing/push-open, isi 2/pak. 
Engsel memiliki fungsi push-open dan soft-closing,  
sehingga pintu terbuka dengan hanya mendorong 
pelan dan menutup secara perlahan, senyap dan lem-
but. Anda dapat membuka pintu dengan push-opener 
yang disertakan, atau lengkapi BESTÅ Anda dengan 
kenop atau gagang. Kenop atau gagang dijual terpisah.

602.612.59 Rp150.000

 

UPPLEVA braket dinding, tetap. cocok dengan VESA. 
Cocok untuk kebanyakan TV layar datar antara 19–32 
”, dan 37–55 inci. 

37-55” 702.267.98 Rp449.000

UPPLEVA Braket TV, putar. Cocok untuk sebagian
besar TV layar datar 37-55 inci. Diukur untuk 
menyesuaikan meja TV BESTÅ, MOSTORP, dan 
RAMSÄTRA. 
37-55” 403.306.02 Rp999.000

GAGANG DAN KENOP
Gagang BAGGANÄS, 143 mm. isi 2/pak.

Hitam 703.384.23 Rp120.000
Warna kuningan 803.384.27 Rp120.000
Baja tahan karat 203.384.25 Rp120.000

 

Gagang BAGGANÄS, 335 mm. isi 2/pak.

Hitam 503.384.24 Rp185.000
Warna kuningan 603.384.28 Rp185.000
Baja tahan karat 003.384.26 Rp185.000

 

Kenop BAGGANÄS, 13 mm. isi 2/pak.

Hitam 403.384.29 Rp75.000
Warna kuningan 103.384.35 Rp75.000
Baja tahan karat 803.384.32 Rp75.000

Kenop BAGGANÄS, 20 mm. isi 2/pak.

Hitam 203.384.30 Rp75.000
Warna kuningan 903.384.36 Rp75.000
Baja tahan karat 603.384.33 Rp75.000

 

Kenop BAGGANÄS, 21 mm. isi 2/pak.

Hitam 003.384.31 Rp75.000
Warna kuningan 703.384.37 Rp75.000
Baja tahan karat 403.384.34 Rp75.000

Gagang BERGHALLA, 56 mm. isi 2/pak.

Abu-abu 503.228.85 Rp150.000
Putih 003.228.83 Rp150.000

Gagang ÖSTERNÄS, 19 mm. isi 2/pak.

Kulit kecokelatan 303.489.33 Rp185.000
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INTERIOR BESTÅ

BESTÅ rangka laci, 60×15×40 cm. Dapat dilengkapi 
dengan bagian depan laci (60×26 cm) dari sistem 
BESTÅ. Dapat dilengkapi dengan laci BESTÅ dengan 
fungsi runner, dijual terpisah. Laci tidak dapat 
digunakan di belakang pintu dengan engsel. Dapat 
menahan beban maksimal 10 kg.

Kayu oak diwarnai putih 703.513.58 Rp270.000
Cokelat-hitam 103.513.56 Rp270.000
Putih 903.513.57 Rp270.000

BESTÅ rangka laci, 60×25×40 cm. Dapat dilengkapi 
dengan bagian depan laci (60×38 cm) dari sistem 
BESTÅ. Dapat dilengkapi dengan laci BESTÅ dengan 
fungsi runner, dijual terpisah. Laci tidak dapat 
digunakan di belakang pintu dengan engsel. Dapat 
menahan beban maksimal 10 kg.

Kayu oak diwarnai putih 103.513.61 Rp370.000
Cokelat-hitam 503.513.59 Rp370.000
Putih 303.513.60 Rp370.000

BESTÅ laci fungsi runner, soft closing. Fungsi 
geser laci membuat laci tertutup dengan pelan,
senyap dan lembut. Lengkapi laci Anda dengan 
gagang dan kenop.
2 unit 203.487.16 Rp150.000

BESTÅ laci fungsi runner, push open. laci geser 
memiliki push-opener terintegrasi, jadi Anda tidak 
perlu gagang atau kenop dan dapat membuka pintu 
hanya dengan dorongan ringan.
2 unit 803.487.18 Rp150.000

Rak BESTÅ 56×16 cm. Dapat menahan beban 
maksimal 13 kg. Cocok untuk unit Rak BESTÅ, 
dengan kedalaman 20 cm.
Kayu oak diwarnai putih 103.526.81 Rp120.000
Cokelat-hitam 503.526.79 Rp120.000
Putih 303.526.80 Rp120.000
Kaca (Beban maks 5 kg) 802.955.31 Rp120.000

Rak BESTÅ 56×36 cm. Dapat menahan beban 
maksimal 20 kg. Cocok untuk unit Rak BESTÅ, 
dengan kedalaman 20 cm.
Kayu oak diwarnai putih 503.526.84 Rp120.000
Cokelat-hitam 903.526.82 Rp120.000
Putih 703.526.83 Rp120.000
Kaca (Beban maks 10 kg) 402.955.33 Rp120.000
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PENCAHAYAAN TERINTEGRASI

NORRFLY LED lampu strip. Warna aluminium. 
NORRFLY memiliki sensor gerak, sehingga lampu 
menyala dan mati secara otomatis saat Anda 
membuka dan menutup kabinet. Harus dilengkapi 
dengan LED driver TRÅDFRI dan kabel listrik 
FÖRNIMMA yang dijual terpisah. Alat peredup lampu 
wireless dan gateway TRÅDFRI, dijual terpisah. 
Terdapat bohlam LED di dalamnya dengan kelas 
energi A ++ hingga A. Bohlam tidak dapat diganti.

35 cm* 803.322.51 Rp149.000
42 cm* 603.322.52 Rp199.000
55 cm 403.322.53 Rp249.000
67 cm 203.322.54 Rp299.000
92 cm 903.322.55 Rp399.000

LEDBERG LED lampu strip, 3 unit, masing-masing 
25 cm. Anda dapat menghubungkan 3 unit sekaligus, 
atau memilih untuk menggunakan 1 atau 2 bagian. 
Transformator yang disertakan mendukung hingga 3 
buah, dipasang dalam garis lurus. IKEA Model L1405/
L1406 Ledberg. Terdapat bohlam LED di dalamnya 
dengan kelas energi A ++ hingga A. Bohlam tidak 
dapat diganti.

Putih 304.009.35 Rp199.000
Aneka warna 904.009.37 Rp299.000

OMLOPP LED lampu sorot 6.8 cm. Arah cahaya 
yang fokus; baik untuk penerangan area yang lebih 
kecil. Harus dilengkapi dengan trafo elektronik 
ANSLUTA dan sistem kabel ANSLUTA yang dijual 
terpisah. IKEA. Model L1516 Omlopp. Terdapat 
bohlam LED di dalamnya dengan kelas energi A ++ 
hingga A. Bohlam tidak dapat diganti.

Warna aluminium 502.329.60 Rp199.000
Hitam 202.771.82 Rp199.000
Putih 702.451.79 Rp199.000

URSHULT LED lampu kabinet. Arah cahaya yang 
fokus; baik untuk penerangan area yang lebih kecil. 
Dapat menyala hingga 25.000 jam. Harus dilengkapi 
dengan trafo elektronik ANSLUTA dan sistem kabel 
ANSLUTA yang dijual terpisah. IKEA. Model L1305 
Urshult. Terdapat bohlam LED di dalamnya dengan 
kelas energi A ++ hingga A. Bohlam tidak dapat 
diganti.

Baja dilapisi nikel 302.604.02 Rp299.000

LINDSHULT LED lampu kabinet. Arah cahaya yang 
fokus; baik untuk penerangan area yang lebih kecil. 
Harus dilengkapi dengan trafo elektronik ANSLUTA 
dan sistem kabel ANSLUTA, dijual terpisah. IKEA. 
Model L1304 Lindshult. Terdapat bohlam LED di 
dalamnya dengan kelas energi A ++ hingga A Bohlam 
tidak dapat diganti.
Baja dilapisi nikel 102.604.36 Rp299.000

FORMAT LED lampu kabinet. Ciptakan cahaya 
redup yang lembut dan nyaman di kamar Anda. 
Harus dilengkapi dengan LED driver TRÅDFRI dan 
kabel power supply FÖRNIMMA. Dapat diredupkan 
dengan alat peredup wireless TRÅDFRI dan gateway 
TRÅDFRI, dijual terpisah. Dapat menyala hingga 
25.000 jam. IKEA. Model L1306 Format. Terdapat 
bohlam LED di dalamnya dengan kelas energi A ++ 
hingga A. Bohlam tidak dapat diganti.
Baja dilapisi nikel 302.603.84 Rp299.000

SURTE lampu pintu LED dengan kontrol
wireless, spektrum putih, 60×38 cm. Dengan 
pintu lampu LED pintar, pencahayaan dapat 
disesuaikkan dengan aktivitas yang berbeda, 
misalnya cahaya yang lebih hangat untuk makan 
malam dan cahaya yang lebih terang dan lebih dingin 
untuk bekerja. Suhu warna dapat dialihkan antara 
2.200 Kelvin (cahaya hangat), 2700 Kelvin (hangat 
putih) dan 4000 Kelvin (putih dingin). Remote control 
dan trafo TRÅDFRI disertakan dan mudah digunakan. 
Harus dilengkapi dengan kabel power supply 
ANSLUTA, dijual terpisah. Engsel  BESTÅ soft closing/
push-open dijual terpisah. IKEA Model L1531 Surte. 
Terdapat bohlam LED di dalamnya dengan kelas 
energi A ++ hingga A. Bohlam tidak dapat diganti.
Dapat diredupkan secara wireless.
Warna aluminium 302.771.29 Rp299.000

MAGLEHULT LED lampu kabinet, 34 cm. Masa 
pakai lampu LED sekitar 25.000 jam Arah cahaya 
yang fokus; baik untuk penerangan area yang lebih 
kecil. Harus dilengkapi dengan trafo elektronik 
ANSLUTA dan sistem kabel ANSLUTA, dijual terpisah. 
Harus dipasang di atas lemari/rak buku. IKEA. 
Model LED1321 Maglehult. Terdapat bohlam LED 
di dalamnya dengan kelas energi A ++ hingga A. 
Bohlam tidak dapat diganti.

Warna aluminium 302.771.29 Rp299.000

LEDBERG LED lampu sorot. Lengkapi lampu sorot 
dengan driver, 1 atau isi 4/pak untuk digunakan 
di ruang terbatas, seperti lemari, rak buku, dan 
kabinet. * Terdapat bohlam LED di dalamnya dengan 
kelas energi A ++ hingga A. Bohlam tidak dapat 
diganti.
isi 1/pak* 004.009.27 Rp149.000
isi 4/pak* 304.009.16 Rp299.000

ANSLUTA LED driver. Gunakan LED driver ANSLUTA 
bersama dengan lampu LED VAXMYRA untuk fungsi 
aktif dan non-aktif. Hingga 19 watt.
19 watt 804.058.41 Rp179.000

FÖRNIMMA kabel power supply. Untuk koneksi 
ke driver TRÅDFRI, nyalakan dan matikan lampu 
dengan satu sakelar.
3.5 m 503.946.98 Rp99.900

FÖRNIMMA kabel penghubung sedang. Dapat 
digunakan sebagai koneksi langsung antara driver 
TRÅDFRI LED, antara dua bagian lemari dinding, 
dengan satu koneksi tunggal ke sumber listrik.
0.7 m 903.947.00 Rp49.900
2 m 303.946.99 Rp79.900

ANSLUTA kabel penghubung sedang 2.0 m.
Dapat menghubungkan beberapa lampu hanya 
dengan satu koneksi ke sumber listrik.

501.167.29 Rp90.000

ANSLUTA remote control. Dengan remote control 
ini Anda dapat menghidupkan/mematikan serta 
meredupkan lampu. Baterai dijual terpisah; lampu ini 
butuh 2 unit AAA. IKEA merekomendasikan baterai 
isi ulang LADDA.
Putih 903.007.73 Rp299.000
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AKSESORI

Kotak BESTÅ 25×15×31 cm. Kotak ini cocok 
untuk menyimpan apa pun, dari majalah dan remote 
control hingga DVD, mainan atau barang hobi. Kotak 
ini juga mudah ditarik dan diangkat karena  memiliki 
pegangan berlubang. Flanel lembut melindungi 
barang-barang Anda dan menjaganya tetap rapi di 
tempatnya. Cocok untuk unit Rak BESTÅ dan laci 
BESTÅ. 2 kotak muat dengan baik di rak atau laci 
BESTÅ. Beban maksimal yang dapat ditampung 
adalah 2,5 kg. 
Abu-abu 103.075.56 Rp229.000
Kuning 903.098.44 Rp229.000

Kotak BESTÅ 32×51×21 cm. Kotak ini cocok 
untuk menyimpan apa pun, dari majalah dan remote 
control hingga DVD, mainan, atau barang hobi. Kotak 
ini juga mudah ditarik dan diangkat karena  memiliki 
pegangan berlubang. Flanel lembut melindungi 
barang-barang Anda dan menjaganya tetap rapi di 
tempatnya. Cocok untuk unit Rak BESTÅ dan laci 
BESTÅ. 2 kotak muat dengan baik di rak BESTÅ. 
Beban maksimal yang dapat ditampung adalah 5 kg.
Abu-abu 903.075.57 Rp299.000

BESTÅ sisipan laci. Anda dapat melihat dan men-
emukan semua dengan cepat dan mudah karena 
sisipan laci memiliki kompartemen yang berbeda 
untuk mengatur barang di dalam laci Anda. Flanel 
lembut melindungi barang-barang Anda dan menjaga 
mereka tetap rapi di tempatnya. Cocok untuk laci 
BESTÅ dan laci MOSTORP.
Abu-abu 603.075.54 Rp199.000

BESTÅ alas laci. Flanel lembut melindungi 
barang-barang Anda dan menjaganya tetap rapi di 
tempatnya.
Abu-abu 303.075.55 Rp99.000

RAGGISAR, set isi 3. Anda dapat menentukan tinggi 
keranjang dengan melipat ujungnya. Tepi yang terli-
pat juga menciptakan pinggiran yang berguna untuk 
menarik keluar keranjang.

Abu-abu muda 703.480.21 Rp99.900

RAGGISAR baki. Abu-abu tua. Anda dapat meng-
gunakan ruang penyimpanan secara efisien dengan 
menumpuk baki dalam berbagai ukuran di atas satu 
sama lain.
20×30 cm 103.480.24 Rp99.900
30×40 cm 803.480.25 Rp179.000

STUK kotak dengan kompartemen, putih/abu-
abu.

20×34×10 cm 903.640.05 Rp49.900
20×51×10 cm 203.095.50 Rp79.900
34×51×10 cm 803.095.66 Rp129.000

TJENA kotak penyimpanan dengan penutup, 
25×35×10 cm. Kotak penyimpanan yang rendah 
sangat cocok untuk segala hal mulai dari kertas dan 
barang koleksi hingga syal dan dasi.
Putih 503.954.24 Rp59.900
Hitam 203.954.87 Rp59.900

TJENA kotak penyimpanan dengan penutup, 
18×25×15 cm. Kotak ini dapat digunakan untuk 
mengatur barang yang lebih kecil seperti kabel, pita 
atau senar.
Putih 303.954.20 Rp39.900
Putih/hitam/merah muda 603.982.19 Rp39.900
Hitam 503.954.81 Rp39.900
Merah muda 104.038.12 Rp39.900

TJENA kotak penyimpanan dengan penutup, 
25×35×20 cm. Ukurannya cocok untuk segala hal, 
dari kertas dan barang koleksi hingga sepatu dan 
pakaian.
Putih 203.954.25 Rp79.900
Putih/hitam/merah muda 903.982.13 Rp79.900
Hitam 903.954.79 Rp79.900
Merah muda 904.038.13 Rp79.900

TJENA kotak penyimpanan dengan penutup, 
30×30×30 cm. 
Putih 003.954.26 Rp99.900
Putih/hitam/merah muda 003.982.17 Rp99.900
Hitam 303.954.82 Rp99.900
Merah muda 904.038.08 Rp99.900

TJENA file majalah 2 unit, 10×25×30 cm.
Putih 903.954.17 Rp49.900
Merah muda/hitam 303.982.11 Rp49.900
Hitam 703.954.75 Rp49.900

KUGGIS kotak dengan penutup, putih. Rangkaian 
kotak KUGGIS memudahkan Anda mengatur dan 
menyembunyikan barang, besar atau kecil sekaligus 
menjaganya tetap dekat. Anda dapat dengan mudah 
menumpuk kotak dengan ukuran yang berbeda, 
karena kotak ini dibuat untuk muat satu sama lain. 
Cocok untuk unit Rak BESTÅ.
18×26×8 cm 302.802.02 Rp79.900
26×35×8 cm 202.823.05 Rp129.000
26×35×15 cm 902.802.04 Rp199.000
37×54×21 cm 402.802.06 Rp299.000

KUGGIS sisipan dengan 6 kompartemen. 
Kompartemen memudahkan Anda menemukan yang 
Anda butuhkan. Jika Anda ingin menyimpan barang 
yang lebih kecil dan lebih besar di kotak yang sama,  
sisipan dengan kotak KUGGIS. Sisipan ini cocok un-
tuk unit Rak BESTÅ dengan kedalaman 40 cm.
53×36×6 cm 802.802.09 Rp149.000

BATTING kotak dengan penutup, set isi 3.

Hitam 503.273.31 Rp299.000

BATTING keranjang 27×35×18 cm. 

Hitam 703.273.25 Rp199.000


