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BESTÅ niejedno mo?e

Z elementów BESTÅ mo?na stworzy? niemal?e ka?dy mebel skrzyniowy: od lekkiego kredensu do
jadalni po zabudow? ca?ej ?ciany w salonie czy sypialni. Nie zawsze trzeba zaczyna? od zera.
Program do planowania BESTÅ proponuje kombinacje, które mo?emy dowolnie rozbudowywa? i
zmienia?. To najprostszy sposób na to, by skroi? mebel idealnie do potrzeb. Dla rozpalenia
wyobra?ni dobrze jest wcze?niej przejrze? kilka inspiruj?cych aran?acji.

Dla przypomnienia: BESTÅ w pigu?ce
• OBUDOWY BESTÅ s? g??boko?ci 40 i 20 cm i wyst?puj? w kolorach: imituj?cym d?b bielony,
ciemnobr?zowym, bia?ym. Wymiary obudowy znajdziesz na stronie internetowej IKEA i na naszym
blogu: http://tytuurzadzisz.pl/besta-krok-po-kroku/
O tym, czy obudowy b?d? szafkami stoj?cymi, czy ?ciennymi, decydujemy sami.
• Do obudowy pasuj? pó?ki BESTÅ i szuflady BESTÅ (wy??cznie do modu?ów g?. 40 cm) w
identycznych jak boksy kolorach i wyko?czeniu. Dost?pne s? tak?e pó?ki ze szk?a (wy??cznie
szer. 16 cm).
• Drzwi szafek i fronty szuflad mo?emy dobra? w identycznym kolorze jak obudowy lub dopasowa?
drzwi w innym wyko?czeniu. Nic te? nie stoi na przeszkodzie, ?eby po??czy? elementy w ró?nych
kolorach. Ilo?? kombinacji jest ogromna.
• Na koniec zawsze pozostaje jeszcze decyzja: doda? czy nie nogi do szafek stoj?cych, a tak?e
wybór akcesoriów. Niskie szafki mo?na zwie?czy? panelem górnym BESTÅ ze szk?a hartowanego
w kolorze czarnym lub bia?ym (zabezpiecza powierzchni? przed porysowaniem). Dost?pny jest
tak?e górny, szklany panel BESTÅ na szafk? telewizyjn? (z wyci?ciem na kable) o wymiarach
120×40 cm i w kolorach czarnym oraz bia?ym. Z kolei utrzymanie porz?dku w szafkach u?atwi?
maty i wk?ady z przegrodami BESTÅ do szuflad oraz pude?ka z uchwytami BESTÅ. Projekt: IKEA
of Sweden.
Program do planowania BESTÅ znajdziesz tutaj:
http://www.ikea.com/ms/pl_PL/rooms_ideas/planner_bestauppleva/index.html
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Na koniec, jak zwykle, 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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