Ръководство за закупуване

BILLY
Библиотека
БЕЗОПАСНОСТ

Артикулът трябва да се монтира
към стената чрез приложения
прикрепващ механизъм.
Различните стенни материали
изискват различни видове
крепежни елементи.
Използвайте такива, които
са подходящи за стените във
вашия дом (не са включени в
комплекта).
Бъдете внимателни при работа
с предмети от закалено стъкло.
Повреден ръб или надраскана
повърхност могат да
предизвикат внезапно счупване
на ситни парченца, но никога на
остри късове.

BILLY за любителите на книги
Това е BILLY - нашата библиотека с най-много лица! С нея можете да
започнете да градите своята лична библиотека - тя ще предпазва
книгите ви и ще ви вдъхновява да четете. BILLY се предлага в няколко
различни височини и широчини, покрития и материали и подхожда на
всички книги и стаи. Когато библиотеката ви се увеличава, можете да
добавяте нови рафтове и надстройки, които да отговорят на нуждите
ви.
Усъвършенстване ден след ден
Библиотеката BILLY се появи на бял свят през 1979 г. и бързо се
превърна във всеобщ любимец. Но ако някой е спечелил доверието
ви, това не означава, че вече няма нужда да полага усилия да задържи
вниманието ви. Ето защо работим непрекъснато за подобряване на
детайлите и усъвършенстване на библиотеката. Някои подобрения
едва се забелязват, докато други са съвсем явни. Този път сме придали
допълнителна здравина, подобрили сме покритието и сме подсилили
рафтовете.

Възможни са разлики в предлагания асортимент, цени и наличности в различните
търговски обекти – магазини ИКЕА, Центрове за поръчки ИКЕА и онлайн магазин ИКЕА.
За допълнителна и най-актуална информация се обърнете към сътрудник или проверете на ikea.bg.
ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки.
ИКЕА България си запазва правото да прави промени в съдържанието и цените.

Комбинации

Благодарение на стъклената врата може да изложите
любимите си вещи и в същото време да ги защитите от
прах. Подвижни рафтове, лесни за пренареждане според
вашите нужди.
Обща големина: 80×202 см
Тази комбинация: 239,90лв. (690.178.28)

Покажете любимите си книги! Може би са ви нужни само
две библиотеки – или те ще са съвършената основа, върху
която да надграждате, когато колекцията ви от книги се
увеличава.
Обща големина: 160×202 см
Тази комбинация: 159,80лв. (790.178.37)

Благодарение на стъклената врата с плоскост може
да изложите любимите си вещи и в същото време
да ги защитите от прах. Подвижни рафтове, лесни за
пренареждане според вашите нужди.
Обща големина: 160×202 см
Тази комбинация: 479,80лв. (890.178.32)

Серията библиотеки BILLY е експертът при книгите.
Нейният най-добър приятел GNEDBY е подходящ за
съхранение на CD и DVD дискове. Заедно те ви помагат да
поддържате дома си в ред. Естествено, те са с един и същи
цвят и дизайн – и са си лика-прилика.

Създайте своята уникална библиотека с разнообразието от
цветове, избора на врати и броя рафтове според нуждите
и вкуса ви. Покажете любимите си книги по различни
начини и съчетайте стъклени врати с открити рафтове. С
надстройка пък ще оползотворите максимално наличното
пространство за съхранение. А със стъклените врати ще
постигнете пълен синхрон.

С ъгловите модули BILLY можете да имате класическа
библиотека в ъгъла. Първо поставете библиотека с
широчина 40 см в ъгъла, а с помощта на крепежни
елементи монтирайте рафтовете под подходящия ъгъл,
за да постигнете едновременно здравина и стабилност. С
надстройка ще оползотворите стените максимално, без да
отнемате място на пода.

Обща големина: 200×237 см
Тази комбинация: 779,70лв. (490.178.34)

Обща големина: 100×180×237 см
Тази комбинация: 469,60лв. (590.178.38)

Обща големина: 200×202 см
Тази комбинация: 239,60лв. (990.178.36)

Вижте още цветове и комбинации на www.IKEA.bg
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Всички цени и елементи
BILLY библиотека 40×106 см. Дълбочина 28 см. Макс.
товароносимост на рафт 15 кг. Необходим е монтаж към
стената чрез приложения прикрепващ механизъм.
Бяло

802.638.32

49,90лв.

Черно-кафяво

202.638.30

89,90лв.

Фурнир бреза

702.845.28

89,90лв.

Кафяво фурнир ясен

303.233.48

89,90лв.

Фурнир избелен дъб

504.042.06

89,90лв.

BILLY допълнителен рафт 36×26 см. за библиотека BILLY
с широчина 40 см и дълбочина 28 см. Допълнителните
рафтове осигуряват пространство за нови вещи в
библиотеката; добавяйте рафтове, когато имате нужда от
повече място за съхранение.

BILLY библиотека 40×202 см. Дълбочина 28 см.
Макс. товароносимост на рафт 15 кг. Необходим е монтаж
към стената чрез приложения прикрепващ механизъм.
Бяло

502.638.38

69,90лв.

Черно-кафяво

902.638.36

109лв.

Фурнир бреза

302.797.84

109лв.

Кафяво фурнир ясен

103.233.49

109лв.

Фурнир избелен дъб

304.042.07

109лв.

302.638.44

69,90лв.

Черно-кафяво

702.638.42

109лв.

Фурнир бреза

802.797.86

109лв.

Кафяво фурнир ясен

703.233.51

109лв.

Фурнир избелен дъб

104.042.08

109лв.

002.638.50

79.90лв.

Черно-кафяво

402.638.48

149лв.

Фурнир бреза

402.797.88

149лв.

Кафяво фурнир ясен

303.233.53

149лв.

Фурнир избелен дъб

904.042.09

149лв.

902.638.60

30лв.

Черно-кафяво

502.638.62

40лв.

Фурнир бреза

302.798.16

40лв.

Кафяво фурнир ясен

003.233.59

40лв.

Фурнир избелен дъб

404.042.78

40лв.

402.638.53

40лв.

Черно-кафяво

702.638.56

50лв.

Фурнир бреза

502.798.15

50лв.

Кафяво фурнир ясен

603.233.61

50лв.

Фурнир избелен дъб

004.042.80

50лв.

803.856.16

299лв

Сив металик

004.156.03

299лв

12лв.

Кафяво фурнир ясен

803.233.55

12лв.

Стъкло

502.867.50

10лв.

Фурнир избелен дъб

704.042.72

12лв.

Бяло

202.653.01

15лв.

Черно-кафяво

002.652.98

25лв.

Фурнир бреза

602.798.05

25лв.

Кафяво фурнир ясен

203.233.58

25лв.

Стъкло

102.867.52

15лв.

Фурнир избелен дъб

004.042.75

25лв.

Бяло

502.756.19

30лв.

Черно-кафяво

802.756.13

40лв.

Фурнир бреза

102.756.16

40лв.

Кафяво фурнир ясен

903.233.69

40лв.

Фурнир избелен дъб

804.040.40

40лв.

Бяло

502.755.96

50лв.

Черно-кафяво

802.755.71

70лв.

Фурнир бреза

202.755.50

70лв.

Кафяво фурнир ясен

503.233.66

70лв.

Фурнир избелен дъб

204.040.38

70лв.

Бяло

902.756.17

80лв.

Черно-кафяво

302.755.64

100лв.

Фурнир бреза

002.756.07

100лв.

Кафяво фурнир ясен

303.233.67

100лв.

Фурнир избелен дъб

004.040.39

100лв.

BILLY OXBERG панелна/стъклена врата 40×192 см.
В комплекта са включени обли дръжки. Може да се
използва в ъглов модул само ако съседният рафт няма
врати. Регулируеми панти; регулират се вертикално и
хоризонтално.

BILLY Библиотека със стъклени врати. Комплекта
включва 2 бр. стъклена врата. 80×30×202 cm.
Тъмно червено

502.798.01

BILLY OXBERG стъклена врата 40×192 см. В комплекта
са включени обли дръжки. Може да се използва в ъглов
модул само ако съседният рафт няма врати. Регулируеми
панти; регулират се вертикално и хоризонтално.

BILLY надстройка 80×35 см. Дълбочина 28 см. Може да се
комбинира с библиотека BILLY 80×202 см за съхранение
на още повече книги.
Използвайте макс. една надстройка на модул за
библиотека.
Мин. височина на тавана 240 см.
Бяло

12лв.

Фурнир бреза

BILLY OXBERG врата 40×97 см. В комплекта са включени
обли дръжки. Може да се използва в ъглов модул само
ако съседният рафт няма врати. Регулируеми панти;
регулират се вертикално и хоризонтално.

BILLY надстройка 40×35 см. Дълбочина 28 см. Може да се
комбинира с библиотека BILLY 40×202 см за съхранение
на още повече книги. Използвайте макс. една надстройка
на модул за библиотека.
Мин. височина на тавана 240 см.
Бяло

10лв.

502.652.91

BILLY OXBERG стъклена врата 40×35 см. В комплекта
са включени обли дръжки. Може да се използва в ъглов
модул само ако съседният рафт няма врати. Регулируеми
панти; регулират се вертикално и хоризонтално.

BILLY библиотека 80×202 см. Дълбочина 28 см. Макс.
товароносимост на рафт 30 кг. Необходим е монтаж към
стената чрез приложения прикрепващ механизъм.
Бяло

102.652.93

Черно-кафяво

BILLY допълнителен рафт 76×26 см. Подходящ за
библиотека BILLY с широчина 80 см и дълбочина 28 см.
Допълнителните рафтове осигуряват пространство за
нови вещи в библиотеката; добавяйте рафтове, когато
имате нужда от повече място за съхранение.

BILLY библиотека 80×106 см. Дълбочина 28 см. Макс.
товароносимост на рафт 30 кг. Необходим е монтаж към
стената чрез приложения прикрепващ механизъм.
Бяло

Бяло

Бяло

502.755.58

80лв.

Черно-кафяво

002.756.74

100лв.

Фурнир бреза

902.756.22

100лв.

Кафяво фурнир ясен

303.233.72

100лв.

Фурнир избелен дъб

604.040.41

100лв.

BILLY ъглови приставки 2 бр. Ъгловите приставки BILLY
улесняват монтирането на модули за съхра-нение в
ъглите и задържат библиотеките на място. Подходящи за
библиотека BILLY с широчина 40 см.
Поцинковани
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401.041.09

10лв.

Всички цени и елементи
GNEDBY рафт 20 × 202 cm. Дълбочина 17см. Побира
180 CD или 88 DVD или 40 видеокасети. Регулируеми
рафтове; адаптирайте пространството между рафтовете
според вашите нужди.

BILLY MORLIDEN стъклена врата алуминий.
Комплектът включва бял/черен панел за монтаж зад
стъклото. Придайте индивидуалност на вратата, като
пъхнете снимка, текстил и др. между стъклото и панела.
Може да се използва за ъглов модул само ако съседният
рафт е без врати.
40×192 см

102.798.60

100лв.

40×97 см

302.797.55

60лв.

4

Бяло

402.771.43

39,90лв

Черно-кафяво

502.771.47

59,90лв

Фурнир бреза

902.771.45

59,90лв

Кафяво фурнир ясен

003.233.64

59,90лв

Има моменти, когато просто нямаме време или енергия. Когато ни е нужна малко
помощ. Затова предлагаме допълнителни услуги, като събиране на стоки, доставка
и монтаж. Вижте повече на последната страница на това ръководство или на www.
IKEA.bg.

СЪБИРАНЕ НА МЕБЕЛИ И ДОСТАВКА
Запишете желаните артикули в списъка си с покупки и оставете
търсенето и транспорта на нас – ще ги вземем от Залата за
самообслужване и наш партньор ще достави всичко директно до
дома или офиса ви.

ДОСТАВКА ДО ДОМА
Повечето от продуктите ни са с дизайн и опаковка, които
ви позволяват да ги отнесете лесно вкъщи сами. Но ако
предпочитате, можем да препоръчаме наш партньор, който да
достави покупките ви директно до дома или офиса.

МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ
Стоките на ИКЕА са предназначени за самостоятелен монтаж
– по този начин спестявате най-много. Но можем и да
препоръчаме наш партньор, който да сглоби покупките за
дома или офиса ви.

ФИНАНСОВА УСЛУГА
В магазин ИКЕА може да закупите желаните от вас продукти на
изплащане на равни месечни вноски при изгодни условия.
Започнете да обзавеждате своя дом-мечта още от днес.
Повече информация можете да получите в зона Финансова услуга.
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Можете и сами.
Но можем и ние!

