
Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο κατάστημα. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή επισκεφτείτε το www.IKEA.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες
συμβουλευτείτε το ταμπελάκι της τιμής. Όλες οι μονάδες χρειάζονται συναρμολόγηση.

BILLY για βιβλιοφάγους
Αυτή είναι η BILLY, η αγαπημένη μας βιβλιοθήκη. Δημιουργήστε τη 
δική σας βιβλιοθήκη BILLY, όπου τα βιβλία σας είναι τακτοποιημένα 
και προστατευμένα και νιώθετε έμπνευση για διάβασμα. Η βιβλιοθήκη 
BILLY διατίθεται σε διάφορα ύψη και πλάτη, φινιρίσματα και υλικά, 
ώστε να ταιριάζει με όλα τα βιβλία και τους χώρους. Και όταν η 
βιβλιοθήκη σας μεγαλώσει, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον ράφια 
και μονάδες επέκτασης ύψους και να την προσαρμόσετε στις ανάγκες 
σας.

Όλο και καλύτερη
Η βιβλιοθήκη BILLY δημιουργήθηκε το 1979 και σύντομα αγαπήθηκε. 
Επειδή όμως δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδομένο, προσπαθούμε 
συνεχώς να βελτιώνουμε τις λεπτομέρειες και να την κάνουμε ακόμα 
καλύτερη. Κάποιες βελτιώσεις είναι μόλις αισθητές, ενώ κάποιες άλλες 
φαίνονται ξεκάθαρα. Όπως τώρα, που κάναμε την BILLY ακόμα πιο 
ανθεκτική, βελτιώσαμε το φινίρισμα και κάναμε τα ράφια ακόμα πιο 
γερά.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αυτό το έπιπλο πρέπει να 
στερεωθεί στον τοίχο με 
το επίτοιχο εξάρτημα που 
περιλαμβάνεται. 
Τα υλικά κάθε τοίχου μπορεί 
να διαφέρουν και γι’ αυτό 
απαιτούνται διαφορετικοί 
μηχανισμοί στήριξης. 
Χρησιμοποιήστε μηχανισμούς 
στήριξης κατάλληλους για 
τους τοίχους του σπιτιού σας 
(πωλούνται χωριστά). 
Θα πρέπει να χειρίζεστε το 
γυαλί ασφαλείας με προσοχή! 
Μια χτυπημένη γωνία ή μια 
γρατζουνισμένη επιφάνεια 
μπορεί, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, να προκαλέσει το 
ξαφνικό σπάσιμό του. Παρόλα 
αυτά, πάντα σε μικρά κομμάτια 
και όχι σε αιχμηρά θραύσματα.

BILLY
Βιβλιοθήκες
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ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Αναδείξτε τα αγαπημένα σας βιβλία! Δύο βιβλιοθήκες μπορεί 
να είναι όλα όσα χρειάζεστε, ή μπορεί να αποτελέσουν την 
τέλεια βάση πάνω στην οποία θα χτίσετε, όσο τα βιβλία σας 
αυξάνονται. 
Διαστάσεις: 160×202 cm
Αυτή η σύνθεση (σε λευκό χρώμα): 90€ (790.178.37)

Οι γυάλινες πόρτες προστατεύουν τα πράγματά σας από τη 
σκόνη, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν ορατά. Με ρυθμιζόμενα 
ράφια, τα οποία προσαρμόζονται εύκολα στις ανάγκες σας. 
Διαστάσεις: 80×202 cm 
Αυτή η σύνθεση (σε λευκό χρώμα): 115€ (690.178.28)

Δημιουργήστε τη δική σας μοναδική βιβλιοθήκη, με το 
χρώμα, τις πόρτες και τα ράφια που ταιριάζουν στο γούστο 
και στις ανάγκες σας. Μπορείτε να αναδείξετε τα αγαπημένα 
σας βιβλία με πολλούς τρόπους, ακόμα και να συνδυάσετε 
γυάλινες πόρτες με ανοιχτά ράφια. Με μία μονάδα επέκτασης 
ύψους μπορείτε να αξιοποιήσετε τέλεια τον χώρο σας για 
πρακτική αποθήκευση, καθώς και να τοποθετήσετε γυάλινες 
πόρτες για μία ενιαία εμφάνιση. 
Διαστάσεις: 200×237 cm 
Αυτή η σύνθεση (σε λευκό χρώμα): 429,99€ (490.178.34)

Η βιβλιοθήκη BILLY είναι ο ειδικός των βιβλίων. Η 
καλύτερή της φίλη, η ραφιέρα GNEDBY είναι ιδανική για 
να αποθηκεύετε CD και DVD. Μαζί, θα σας βοηθήσουν να 
διατηρείτε το σπίτι σας οργανωμένο. Και όπως είναι φυσικό, 
έχουν το ίδιο χρώμα και σχεδιασμό. Απόλυτα ταιριαστά. 
Διαστάσεις: 200×202 cm 
Αυτή η σύνθεση (σε λευκό χρώμα): 159,98€ (990.178.36)

Οι πόρτες με γυαλί και πάνελ σάς προσφέρουν έναν χώρο 
αποθήκευσης χωρίς σκόνη και σας επιτρέπουν να αναδείξετε 
ή να κρύψετε τα αγαπημένα σας αντικείμενα. Ακόμα, με τα 
ρυθμιζόμενα ράφια μπορείτε να προσαρμόσετε τον χώρο 
ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Διαστάσεις: 160×202 cm
Αυτή η σύνθεση (σε λευκό χρώμα): 250€ (390.477.37)

Με το γωνιακό εξάρτημα BILLY μπορείτε εύκολα να 
δημιουργήσετε μία γωνιακή λύση χρησιμοποιώντας 
την κλασική βιβλιοθήκη. Ξεκινήστε τοποθετώντας μία 
βιβλιοθήκη πλάτους 40 cm στη γωνία. Τα εξαρτήματα θα σας 
βοηθήσουν να τοποθετήσετε τα ράφια στη σωστή γωνία και 
να δημιουργήσετε μία λύση γερή και σταθερή. Με μία μονάδα 
επέκτασης ύψους θα αξιοποιήσετε τέλεια τον τοίχο σας, ενώ 
το δάπεδό σας θα παραμένει ελεύθερο. 
Διαστάσεις: 100×180×237 cm
Αυτή η σύνθεση (σε λευκό χρώμα): 289,99€ (590.178.38)

 



BILLY βιβλιοθήκη 40×106 cm. Βάθος 28 cm. Μέγ. φορτίο/
ράφι 15 kg. Αυτό το έπιπλο πρέπει να στερεωθεί στον 
τοίχο με το επίτοιχο εξάρτημα που περιλαμβάνεται.

Λευκό 802.638.32 24,99€

Σκούρο καφέ 202.638.30 29,99€

Όψη μελιάς σε καφέ χρώμα 303.233.48 29,99€

Όψη λευκής βελανιδιάς 504.042.06 29,99€

BILLY βιβλιοθήκη 40×202 cm. Βάθος 28 cm.  
Μέγ. φορτίο/ράφι 15 kg. Αυτό το έπιπλο πρέπει να 
στερεωθεί στον τοίχο με το επίτοιχο εξάρτημα που 
περιλαμβάνεται.

Λευκό 502.638.38 39,99€

Σκούρο καφέ 902.638.36 49,99€

Όψη μελιάς σε καφέ χρώμα 103.233.49 49,99€

Όψη λευκής βελανιδιάς 304.042.07 49,99€

BILLY βιβλιοθήκη 80×106 cm. Βάθος 28 cm. Μέγ. φορτίο/
ράφι 30 kg. Αυτό το έπιπλο πρέπει να στερεωθεί στον 
τοίχο με το επίτοιχο εξάρτημα που περιλαμβάνεται. Για 
τα πιο βαριά βιβλία συνιστούμε τη βιβλιοθήκη πλάτους 
40 cm.

Λευκό 302.638.44 34,99€

Σκούρο καφέ 702.638.42 45€

Όψη μελιάς σε καφέ χρώμα 703.233.51 45€

Όψη λευκής βελανιδιάς 104.042.08 45€

BILLY βιβλιοθήκη 80×202 cm. Βάθος 28 cm. Μέγ. φορτίο/
ράφι 30 kg. Αυτό το έπιπλο πρέπει να στερεωθεί στον 
τοίχο με το επίτοιχο εξάρτημα που περιλαμβάνεται. Για 
τα πιο βαριά βιβλία συνιστούμε τη βιβλιοθήκη πλάτους 
40 cm.

Λευκό 002.638.50 45€

Σκούρο καφέ 402.638.48 69,99€

Όψη μελιάς σε καφέ χρώμα 303.233.53 69,99€

Όψη λευκής βελανιδιάς 904.042.09 69,99€

 BILLY μονάδα επέκτασης ύψους 40×35 cm. Βάθος 28 cm. 
Συνδυάζεται με τη βιβλιοθήκη BILLY 40x202 cm για 
επιπλέον κάθετη αποθήκευση. Ελάχιστο ύψος οροφής 
240 cm.

Λευκό 902.638.60 20€

Σκούρο καφέ 502.638.62 20€

Όψη μελιάς σε καφέ χρώμα 003.233.59 20€

Όψη λευκής βελανιδιάς 404.042.78 20€

BILLY μονάδα επέκτασης ύψους 80×35 cm. Βάθος 28 cm. 
Συνδυάζεται με τη βιβλιοθήκη BILLY 80x202 cm για 
επιπλέον κάθετη αποθήκευση. Ελάχιστο ύψος οροφής 
240 cm.

Λευκό 402.638.53 30€

Σκούρο καφέ 702.638.56 30€

Όψη μελιάς σε καφέ χρώμα 603.233.61 30€

Όψη λευκής βελανιδιάς 004.042.80 30€

BILLY βιβλιοθήκη με γυάλινες πόρτες. Ολοκληρωμένη 
με γυάλινες πόρτες, πωλείται ενιαία. 80×30×202 cm.

Γκρι μεταλλικό 004.156.03 149€

Σκούρο κόκκινο 803.856.16 149€

BILLY επιπλέον ράφι 36×26 cm. Ταιριάζει με τη 
βιβλιοθήκη BILLY πλάτους 40 cm και βάθους 28 cm. 
Τα επιπλέον ράφια σάς προσφέρουν χώρο για καινούρια 
πράγματα στη βιβλιοθήκη σας. Προσθέστε ράφια 
ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Λευκό 102.652.93 6€

Σκούρο καφέ 502.652.91 6€

Όψη μελιάς σε καφέ χρώμα 803.233.55 6€

Γυαλί 502.867.50 6€

Όψη λευκής βελανιδιάς 704.042.72 6€

 

BILLY επιπλέον ράφι 76×26 cm. Ταιριάζει με τη 
βιβλιοθήκη BILLY πλάτους 80 cm και βάθους 28 cm. 
Τα επιπλέον ράφια σάς προσφέρουν χώρο για καινούρια 
πράγματα στη βιβλιοθήκη σας. Προσθέστε ράφια 
ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Λευκό 202.653.01 8€

Σκούρο καφέ 002.652.98 8€

Όψη μελιάς σε καφέ χρώμα 203.233.58 8€

Γυαλί 102.867.52 8€

Όψη λευκής βελανιδιάς 004.042.75 8€

BILLY OXBERG γυάλινη πόρτα 40×35 cm. 
Περιλαμβάνεται το πόμολο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στη γωνιακή μονάδα μόνο αν το διπλανό ράφι δεν έχει 
πόρτα.

Λευκό 502.756.19 20€

Σκούρο καφέ 802.756.13 20€

Όψη μελιάς σε καφέ χρώμα 903.233.69 20€

Όψη λευκής βελανιδιάς 804.040.40 20€

BILLY OXBERG πόρτα 40×97 cm. Περιλαμβάνεται το 
πόμολο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γωνιακή μονάδα 
μόνο αν το διπλανό ράφι δεν έχει πόρτα.

Λευκό 502.755.96 25€

Σκούρο καφέ 802.755.71 25€

Όψη μελιάς σε καφέ χρώμα 503.233.66 25€

Όψη λευκής βελανιδιάς 204.040.38 25€

BILLY OXBERG γυάλινη πόρτα 40×192 cm. 
Περιλαμβάνεται το πόμολο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στη γωνιακή μονάδα μόνο αν το διπλανό ράφι δεν έχει 
πόρτα.

Λευκό 902.756.17 35€

Σκούρο καφέ 302.755.64 35€

Όψη μελιάς σε καφέ χρώμα 303.233.67 35€

Όψη λευκής βελανιδιάς 004.040.39 35€

BILLY OXBERG πάνελ/γυάλινη πόρτα 40×192 cm. 
Περιλαμβάνεται το πόμολο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στη γωνιακή μονάδα μόνο αν το διπλανό ράφι δεν έχει 
πόρτα.

Λευκό 502.755.58 40€

Σκούρο καφέ 002.756.74 40€

Όψη μελιάς σε καφέ χρώμα 303.233.72 40€

Όψη λευκής βελανιδιάς 604.040.41 40€

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

BILLY MORLIDEN γυάλινη πόρτα, αλουμίνιο. 
Περιλαμβάνεται ένα λευκό/μαύρο πάνελ που 
προορίζεται για τοποθέτηση πίσω από το γυαλί. 
Περιλαμβάνεται το χερούλι. Προσθέστε την προσωπική 
σας πινελιά στην πόρτα βάζοντας εικόνες, ύφασμα, 
κτλ. ανάμεσα στο γυαλί και το πάνελ. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στη γωνιακή μονάδα μόνο αν το διπλανό 
ράφι δεν έχει πόρτα.

40×192 cm 102.798.60 45€

40×97 cm 302.797.55 35€

BILLY γωνιακό εξάρτημα, 2 τεμ. Το γωνιακό εξάρτημα 
BILLY σάς διευκολύνει να δημιουργήσετε γωνιακές 
συνθέσεις και να κρατάτε τις βιβλιοθήκες σας σταθερές 
στη θέση τους. Ταιριάζει με τη βιβλιοθήκη BILLY πλάτους 
40 cm.

Γαλβανιζέ 401.041.09 5€

GNEDBY ραφιέρα 20×202 cm. Βάθος 17 cm. Χωράει
180 CD ή 88 DVD ή 40 βιντεοκασέτες. Ρυθμιζόμενα
ράφια: προσαρμόστε τον χώρο ανάμεσά τους ανάλογα με 
τις ανάγκες σας.

Λευκό 402.771.43 34,99€

Σκούρο καφέ 502.771.47 34,99€

Όψη μελιάς σε καφέ χρώμα 003.233.64 34,99€

Όψη λευκής βελανιδιάς 404.040.37 34,99€

TJENA κουτί με καπάκι 18×25×15 cm. 

Λευκό 103.954.21 2,99€

Μαύρο 603.954.85 2,99€

Μπλε/με σχέδια 904.678.43 2,99€

TJENA κουτί με καπάκι 25×35×10 cm. 

Λευκό 903.954.22 3,49€
Μαύρο 403.954.86 3,49€

TJENA κουτί με καπάκι 25×35×20 cm. 

Λευκό 603.954.28 3,99€
Μαύρο 303.954.77 3,99€
Μπλε/πολυχρωμία 704.678.44 3,99€

TJENA θήκη περιοδικών, 2 τεμ.

Λευκό 103.954.16 4,99€
Μαύρο 003.954.74 4,99€
Πολυχρωμία 004.678.52 4,99€

KUGGIS κουτί με καπάκι.

18×26×8 cm 202.802.07 5,99€
26×35×8 cm 502.823.04 9,99€

 
BOTTNA ράφι παρουσίασης 76x32 cm.

Ανοιχτό  μπεζ 703.944.71 9,99€

BOTTNA ράφι παρουσίασης 36x32 cm.

Ανοιχτό μπεζ 004.082.97 6,99€

 


