
All the products (shown here) may not be available at the store. Please contact the staff  
or look at www.IKEA.com for more information. For more detailed product information,  
see the pricetag and the Internet. All units require assembly.

BILLY raamatusõpradele
See on BILLY — meie kõige mitmekülgsem raamaturiiul. Riiuliga saad 
panna alguse oma isiklikule raamatukogule, kus su raamatud  on hästi 
kaitstud ja sinul endal mõnusalt hubane lugeda. BILLY on saadaval eri-
nevas kõrguses ja laiuses, eri viimistlustes ja materjalides — seega leiad 
kindlasti just endale sobiva variandi. Kui su raamatukogu kasvab, saad 
lihtsalt riiuleid ja riiulimooduleid juurde lisada.

Päev-päevalt üha parem
BILLY raamaturiiul sündis 1979. aastal ja sellest sai kiiresti paljude suur 
lemmik. Aga vana sõpra ei tohi iseenesest mõistetavalt võtta, mistõttu 
panustame järjekindlalt BILLY detailide arendamisse, et riiul veelgi 
paremaks muuta. Mõningad muudatused on vaevumärgatavad, teised 
aga tunned kohe ära. Nagu ka nüüd, kui muutsime BILLY vastupida-
vamaks, värskendasime selle välimust ja tegime riiulid veelgi tugevam-
aks. 

OSTUJUHEND

OHUTUS
Mööbel tuleb kaasasoleva 
seinakinnituse abil seinale 
 kinnitada.
Erinevate seinamaterjalide jaoks 
läheb vaja erinevaid kinnitusi. 
Kasuta oma kodu seintele sobi-
vaid kinnitusi  
(ei kuulu komplekti). 
Karastatud klaasi käsitse misel 
tuleb olla ettevaatlik. Kahjustada 
saanud ääre või kriimustunud 
pinna tõttu võib klaas äkitselt pu-
runeda. Klaas puruneb siiski alati 
väikesteks tükkideks, mitte kunagi 
teravateks kildudeks.

BILLY
Raamaturiiulite sari

Kõik siin näidatud tooted ei pruugi alati poes kättesaadavad olla. Kui soovid rohkem infot, võta ühendust IKEA 

töötajaga või vaata veebilehele www.IKEA.ee. Üksikasjalikuma tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist. Kõik 

tooted vajavad kokkupanemist.
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KOMBINATSIOONID

Too oma lemmikraamatud nähtavale! Alustuseks piisab
täiesti ka kahest raamaturiiulist — kui raamatuid tuleb juurde, 
saad ka riiuleid juurde lisada.
Mõõtmed: 160×202 cm
See kombinatsioon: 78 € (790.178.37)

Tänu klaasustele ei pääse tolm raamatutele ligi, kuid saad neid 
siiski nähtaval kohal hoida. Riiulid on reguleeritavad, mistõttu 
saad need hõlpsasti enda vajadustele kohandada. 
Mõõtmed: 80×202 cm 
See kombinatsioon: 89 € (690.178.28)

Oma isiklikku raamatukogu luues vali enda maitsele ja 
stiilieelistustele vastavad värvid, uksed ja riiulid. Riiul 
annab palju võimalusi oma lemmikraamatute eksponeerim-
iseks ning klaasuste ja riiulite kombineerimiseks. Riiulit kõr-
gendava lisamooduli abil saad kogu ruumi maksimaalselt ära 
kasutada. Ja ka neile moodulitele on olemas
sobivad klaasuksed.
Mõõtmed: 200×237 cm 
See kombinatsioon: 309 € (490.178.34)

Tänu paneel-/klaasustele ei pääse tolm raamatutele ligi ja sul 
on võimalus valida, milliseid raamatuid soovid hoida nähtaval 
kohal ja mille silme alt ära peita. Riiulid on reguleeritavad, mis-
tõttu saad need hõlpsasti enda vajadustele kohandada. 
Mõõtmed: 160×202 cm
See kombinatsioon: 178 € (390.477.37)

BILLY nurgakinnituste abil on lihtne ehitada nurgalahendus, 
kasutades klassikalist raamaturiiulit. Alusta sellest, et 
paigaldad nurka 40 cm laiuse raamaturiiuli. Kinnitused aitavad 
sul riiulid õige nurga alla paigaldada ja stabiilseks muuta. Riiulit 
kõrgendava lisamooduli abil saad kogu seina pinna maksimaal-
selt ära kasutada.
Mõõtmed: 100×180×237 cm
See kombinatsioon: 207 € (590.178.38)

 



BILLY raamaturiiul 40×106 cm. Sügavus 28 cm. Max 
koormus/riiul 15 kg. Mööbel tuleb kaasapandud 
kinnituse abil seinale kinnitada. 

Valge 802.638.32 20 €
Mustjaspruun 202.638.30 30 €
Pruun saarevineer 303.233.48 30 €
Kasevineer 702.845.28 30 €
Valge peitsitud tammevineer 504.042.06 30 €

BILLY raamaturiiul 40×202 cm. Sügavus 28 cm.  
Max koormus/riiul 15 kg. Mööbel tuleb kaasapandud 
kinnituse abil seinale kinnitada. 

Valge 502.638.38 29 €
Mustjaspruun 902.638.36 49 €
Pruun saarevineer 103.233.49 49 €
Kasevineer 302.797.84 49 €
Valge peitsitud tammevineer 304.042.07 49 €

BILLY raamaturiiul 80×106 cm. Sügavus 28 cm. Max 
koormus/riiul 30 kg. Mööbel tuleb kaasapandud 
kinnituse abil seinale kinnitada. Raskete raamatute 
jaoks soovitame kasutada 40 cm laiust riiulit.

Valge 302.638.44 29 €
Mustjaspruun 702.638.42 39 €
Pruun saarevineer 703.233.51 39 €
Kasevineer 802.797.86 39 €
Valge peitsitud tammevineer 104.042.08 39 €

BILLY raamaturiiul 80×202 cm. Sügavus 28 cm. Max 
koormus/riiul 30 kg. Mööbel tuleb kaasapandud 
kinnituse abil seinale kinnitada. Raskete raamatute 
jaoks soovitame kasutada 40 cm laiust riiulit.

Valge 002.638.50 39 €
Mustjaspruun 402.638.48 59 €
Pruun saarevineer 303.233.53 59 €
Kasevineer 402.797.88 59 €
Valge peitsitud tammevineer 904.042.09 59 €

 BILLY kõrgendav lisamoodul 40×35 cm. Sügavus 
28 cm. Ruumi juurde saamiseks kombineeri BILLY 
40×202 cm raamaturiiuliga. Min lae kõrgus 240 cm.

Valge 902.638.60 12 €
Mustjaspruun 502.638.62 15 €
Pruun saarevineer 003.233.59 15 €
Kasevineer 302.798.16 15 €
Valge peitsitud tammevineer 404.042.78 15 €

BILLY kõrgendav lisamoodul 80×35 cm. Sügavus 
28 cm. Ruumi juurde saamiseks kombineeri BILLY 
80×202 cm raamaturiiuliga. Min lae kõrgus 240 cm.

Valge 402.638.53 15 €
Mustjaspruun 702.638.56 20 €
Pruun saarevineer 603.233.61 20 €
Kasevineer 502.798.15 20 €
Valge peitsitud tammevineer 004.042.80 20 €

BILLY klaasuksega raamaturiiul. Lisa juurde klaasuks, 
mida müüakse ühes tükis. 80×30×202 cm.

Tumepunane 803.856.16 149 €
Hall/metalliefekt 004.156.03 149 €
Türkiis 404.662.66 149 €

BILLY lisariiul 36×26 cm. Sobib 40 cm laiusele ja 28 cm 
sügavusele BILLY riiulile. Lisariiulid annavad raamatu-
riiulis ruumi uutele asjadele; kui raamatuid tuleb 
juurde, lisa juurde ka riiuleid.

Valge 102.652.93 4 €
Mustjaspruun 502.652.91 5 €
Pruun saarevineer 803.233.55 5 €
Kasevineer 502.798.01 5 €
Klaas 502.867.50 6 €
Valge peitsitud tammevineer 704.042.72 5 €

 

BILLY lisariiul 76×26 cm. Sobib 80 cm laiusele ja 28 cm 
sügavusele BILLY riiulile. Lisariiulid annavad raamatu-
riiulis ruumi uutele asjadele; kui raamatuid tuleb 
juurde, lisa juurde ka riiuleid.

Valge 202.653.01 6 €
Mustjaspruun 002.652.98 9 €
Pruun saarevineer 203.233.58 9 €
Kasevineer 602.798.05 9 €
Klaas 102.867.52 10 €
Valge peitsitud tammevineer 004.042.75 9 €

OXBERG klaasuks 40×35 cm. Lisatud nupud. Võib 
kasutada koos nurgamooduliga juhul, kui selle kõrval 
pole ustega kapp.

Valge 502.756.19 15 €
Mustjaspruun 802.756.13 20 €
Pruun saarevineer 903.233.69 20 €
Kasevineer 102.756.16 20 €
Valge peitsitud tammevineer 804.040.40 20 €

OXBERG uks 40×97 cm. Lisatud nupud. Võib kasutada 
koos nurgamooduliga juhul, kui selle kõrval pole ustega 
kapp.

Valge 502.755.96 17 €
Mustjaspruun 802.755.71 20 €
Pruun saarevineer 503.233.66 20 €
Kasevineer 202.755.50 20 €
Valge peitsitud tammevineer 204.040.38 20 €

OXBERG klaasuks 40×192 cm. Lisatud nupud. Võib 
kasutada koos nurgamooduliga juhul, kui selle kõrval 
pole ustega kapp.

Valge 902.756.17 25 €
Mustjaspruun 302.755.64 30 €
Pruun saarevineer 303.233.67 30 €
Kasevineer 002.756.07 30 €
Valge peitsitud tammevineer 004.040.39 30 €
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FURNITUUR

OXBERG paneel-/klaasuks 40×192 cm. Lisatud nupud. 
Võib kasutada koos nurgamooduliga juhul, kui selle 
kõrval pole ustega kapp.

Valge 502.755.58 25 €

Mustjaspruun 002.756.74 30 €

Pruun saarevineer 303.233.72 30 €

Kasevineer 902.756.22 30 €

Valge peitsitud tammevineer 604.040.41 30 €

MORLIDEN klaasuks, alumiinium. Kaasas klaasi taha 
paigaldatav valge/must paneel ja käepidemed. Uksele 
isikupära andmiseks lisa klaasi ja paneeli vahele pilte 
või kangas. Võib kasutada koos nurgamooduliga juhul, 
kui selle kõrval pole ustega kapp.

40×192 cm 102.798.60 35 €

40×97 cm 302.797.55 25 €

BILLY nurgakinnitused, 2 tk. Nurgakinnitused muu-
davad hoiustamislahenduste ehitamise nurkadesse 
lihtsaks ja hoiavad riiulid paigal. Sobib 40 cm laiale 
BILLY riiulile.

Tsingitud 401.041.09 4 €

TJENA kaanega hoiukast 18×25×15 cm. 

Valge 103.954.21 2,49 €

TJENA kaanega hoiukast 25×35×10 cm. 

Valge 903.954.22 3,49 €

TJENA kaanega hoiukast 25×35×20 cm. 

Valge 603.954.28 3,99 €

Must 303.954.77 3,99 €

TJENA dokumendihoidja, 2 tk

Valge 103.954.16 3,99 €

KUGGIS, kaanega kast 18×26×8 cm.

Valge 202.802.07 3,49 €

KUGGIS, kaanega kast  26×35×8 cm.

Valge 502.823.04 6,99 €

 


