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BESTÅ krok po kroku

Zaczynamy od wyboru wielko?ci i koloru obudowy (modu?ów), z których powstanie bry?a mebla,
potem dopasujemy drzwiczki, ale wiem, ?e wi?kszo?? zrobi odwrotnie. Wcale si? nie dziwi?, bo
wybieranie frontów pozwala od razu wyobrazi? sobie przysz?e meble. Kolejne kroki to decyzje,
jakie maj? by? nó?ki, uchwyty, wyposa?anie wn?trza….

KROK PIERWSZY
Wybieramy obudowy – ich wielko?ci i kolory, a potem ustawiamy je jak klocki. Nast?pnie sami
decydujemy, czy obudowy stan? si? szafkami stoj?cymi, czy ?ciennymi. Nawet na nierównej
pod?odze b?d? stabilne dzi?ki regulowanym nó?kom. Je?li maj? wisie? na ?cianie, do ka?dej
obudowy niezb?dna jest 1 listwa podtrzymuj?ca BESTÅ. Listwy sprzedawane s? osobno.
Do dyspozycji mamy obudowy BESTÅ g??boko?ci 40 cm i 20 cm. O wymiarach:

60(szer.)x40(g?.)x64(wys.) cm – jak na zdj?ciach powy?ej, a tak?e:

60x40x38 cm,

60x40x128 cm,

60x40x192 cm,

120x40x64 cm,

120x40x38 cm,

60x20x38 cm,

60x20x64 cm.

KROK DRUGI
Decydujemy, w jakich obudowach b?d? pó?ki, a w których szuflady.
Uwaga – szuflady BESTÅ pasuj? tylko do modu?ów g??boko?ci 40 cm i maj? wysoko?ci 15 i 25
cm. Szuflad nie planuj wy?ej ni? 120 cm od pod?ogi (do dolnej kraw?dzi), w przeciwnym razie bez
drabinki do nich nie zajrzysz. Pó?ki maj? szeroko?ci 16 i 36 cm, tak ?eby pasowa?y do wszystkich
modu?ów. I szuflady, i pó?ki s? w kolorach takich samych jak obudowy. Dodatkowo dost?pne s?
pó?ki tak?e ze szk?a (wy??cznie
szer. 16 cm). Maksymalne obci??enie szuflad to 10 kg, a pó?ek 13, 20 i 5 kg (pó?ki szklane).
Obudowy szuflad BESTÅ, tak jak i prowadnice BESTÅ oraz pó?ki BESTÅ, sprzedawane s?
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oddzielnie. Wi?cej o prowadnicach w punkcie „KROK TRZECI”.

KROK TRZECI
Wybieraj?c drzwi szafek i fronty szuflad, mo?emy po prostu dobra? identyczny kolor jak obudowy,
a nawet pó?ki i szuflady, by uzyska? mebel o bryle jak monolit, jednakowej ze wszystkich stron, a
tak?e wewn?trz. Mo?emy te? dopasowa? drzwi w innym wyko?czeniu ni? obudowy, szuflady i
pó?ki. Nic te? nie stoi na przeszkodzie, ?eby zaszale? i po??czy? elementy w ró?nych kolorach,
tworz?c niepowtarzalny kola?.
Uwaga, do 1 drzwi potrzebna jest 1 paczka zawiasów BESTÅ. Sprzedawane s? osobno.
Pami?taj tak?e, ?e:

szklane drzwi ochroni? ksi??ki czy bibeloty przed kurzem, ale te? ?adnie je wyeksponuj?,

pilot dzia?a przez szk?o, dzi?ki czemu mo?na obs?ugiwa? telewizor czy odtwarzacz przy zamkni?tych drzwiach,

wi?kszo?? drzwi i frontów szuflad mo?emy uzupe?ni? dowolnymi uchwytami lub ga?kami – równie? sprzedawanymi osobno. A wybór jest du?y: http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/categories/departments/living_room/14949/

alternatyw? dla uchwytów i ga?ek s? samodomykaj?ce si? zawiasy BESTÅ z otwieraczami przyciskowymi (z ang. tip on) oraz prowadnice z niepe?nym wysuwem i systemem wci?nij-otwórz BESTÅ (z ang. push to open). Drzwiczki i szuflady z takimi okuciami otwieraj? si? lekkim naci?ni?ciem. Nie ma mowy o g?o?nym trzaskaniu, a to podnosi komfort u?ytkowania mebli.

w IKEA znajdziemy tak?e szablon do oznaczenia miejsc wiercenia otworów na uchwyty lub ga?ki.

KROK CZWARTY
Mo?emy, ale nie musimy doda? nogi do szafek stoj?cych. Przypomn?, ?e obudowy maj? w
zestawie regulowane nó?ki, które zapewniaj? stabilno??. Do obudowy o szeroko?ci 60 cm
potrzebne s? 4 nogi.
Dwie obudowy po??czymy p?yt? ??cz?c? z jedn? nog? podpieraj?c? (2).
Tak?e do obudowy o szer. 120 cm i ?aw na telewizor potrzebne s? 4 nogi i 1 noga wspieraj?ca
BESTÅ.
Do ?aw na telewizor o szer. 180 cm potrzebne s? 4 nogi i 2 nogi wspieraj?ce BESTÅ. Nogi
sprzedawane s? osobno.

KROK PI?TY
Ostatni szlif nada szafkom panel górny BESTÅ ze szk?a hartowanego. Nie jest konieczny, ale
praktyczny, je?li chcemy na szafce co? stawia?, gdy? zabezpiecza powierzchni? przed
porysowaniem. Panele s? w kolorach czarnym i bia?ym
oraz o wymiarach 60/120/180x40 cm. Dost?pny jest tak?e górny, szklany panel BESTÅ na szafk?
telewizyjn? (z wyci?ciem na kable) o wymiarach 120x40 cm i w kolorach czarnym i bia?ym.
Natomiast utrzymanie porz?dku w szafkach u?atwi? maty i wk?ady z przegrodami BESTÅ do
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szuflad oraz pude?ka z uchwytami BESTÅ. Wk?ady do szuflad pozwalaj? zorganizowa? piloty,
p?yty DVD, a pude?ka niemal wszystko: od czasopism po zabawki dzieci?ce. Na pewno wygodniej
jest wyj?? pude?ko z zawarto?ci?, zw?aszcza ?e ma uchwyty, ni? schyla? si?, by si?gn?? po co? na
najni?szej pó?ce rega?u. Maty, wk?ady i pude?ka BESTÅ s? z przyjemnego w dotyku filcu (100%
poliester), który chroni rzeczy i utrzymuje je na miejscu, ?eby nie ?lizga?y si? podczas wysuwania
szuflad i wyjmowania pude?ek.
KROK SZÓSTY
Pami?tajmy – mebel BESTÅ zawsze mo?na zmodyfikowa?, je?li zdecydujesz si? zmieni? jego
przeznaczenie, przestawi? go w inne miejsce czy po prostu przemalowa? mieszkanie na inny kolor
i stare drzwiczki nie b?d? ju? pasowa?.
Na koniec kilka uwag o bezpiecze?stwie
Stoj?ce rega?y BESTÅ nale?y przymocowa? do ?ciany za pomoc? do??czonych zapi??.
Ró?ne rodzaje ?cian wymagaj? ró?nych typów mocowa?; nale?y zawsze u?ywa? ?rub i wkr?tów
(do kupienia oddzielnie) odpowiednich do ?cian.
Maksymalne obci??enie obudowy zawieszonej na ?cianie zale?y od materia?u, z jakiego
zbudowana jest ?ciana.
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