
BILLY voor boekenliefhebbers
Dit is BILLY - onze meest veelzijdige boekenkast. BILLY is een goede 
basis voor je eigen bibliotheek. Creëer een knusse leeshoek en geef je 
lievelingsboeken hun eigen plekje. BILLY is verkrijgbaar in 
verschillende breedtes en hoogtes, kleuren en  materialen en is 
geschikt voor alle boeken en kamers. Als de bibliotheek groeit, kan je 
experimenteren met extra planken en bovendelen. Met 
boekenkastverlichting zet je je boeken extra in de kijker.
 
Elke dag beter
De BILLY boekenkast ontstond in 1979 en werd al snel ieders lieveling. 
Goede vrienden moet je koesteren. Daarom werken 
we voortdurend aan de details om de boekenkast nog beter te maken. 
Sommige vallen misschien niet meteen op, terwijl andere goed 
zichtbaar zijn. Zo hebben we nu BILLY nog duurzamer gemaakt, de 
afwerking verbeterd en de planken sterker gemaakt. Alles om ervoor 
te zorgen dat je boekenkast nog vele jaren zal meegaan.

MATERIAAL
Folie of fineer op spaanplaat

VEILIGHEID 
Deze meubelen moeten aan 
de wand bevestigd worden 
met het meegeleverde 
muuranker. Verschillende 
wandmaterialen vereisen 
verschillende types 
wandbeslag. Gebruik 
het beslag dat het meest 
geschikt is voor de 
wanden in je woning (niet 
meegeleverd). Met gehard 
glas moet voorzichtig worden 
omgesprongen.
Een beschadigde rand of 
een gekrast oppervlak 
kan ertoe leiden dat het 
glas versplintert. Het glas 
versplintert echter altijd 
in kleine stukjes, nooit in 
scherpe scherven.

KOOPHULP

BILLY
boekenkastsysteem

Mogelijk zijn niet alle (hier getoonde) producten verkrijgbaar in het woonwarenhuis. Spreek een medewerker aan of 
kijk op IKEA.be voor meer informatie. Kijk voor gedetailleerde productinformatie  
op het prijskaartje of op de website. Sommige elementen moeten gemonteerd worden.
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COMBINATIES

Toon al je favoriete boeken! Twee boekenkasten zijn misschien 
voldoende - of de perfecte basis om verder uit te breiden als je 
bibliotheek groeit.
Afmetingen: 160×202 cm.
Deze combinatie in wit: 79,98 (790.178.37)

Vitrinedeuren voor het stofvrij opbergen van je favoriete 
bezittingen. Verstelbare planken: makkelijk aan te passen aan 
de behoefte.
Afmetingen: 80×202 cm.
Deze combinatie in wit: 119,99 (690.178.28)

Creëer je eigen unieke bibliotheek volgens jouw smaak en 
behoeften met verschillende kleuren, deuren en planken. Je 
kan je lievelingsboeken op diverse manieren uitstallen, en zelfs 
vitrinedeuren en open planken combineren. Met een bovendeel 
kan je je ruimte optimaal benutten en praktische opbergruimte 
creëren. We hebben ook vitrinedeuren voor de bovendelen.
Afmetingen: 200×237 cm.
Deze combinatie in wit: 384,97 (490.178.34)

De BILLY boekenkastserie weet alles van boeken. Zijn beste 
vriend GNEDBY is een kei in het opbergen van moderne media 
zoals cd’s en dvd’s. Samen helpen ze je om orde te scheppen in 
huis. Uiteraard hebben ze dezelfde kleur en vorm. 
Afmetingen: 200×202 cm.
Deze combinatie in wit: 156,96 (990.178.36)

Paneel/vitrinedeuren bieden stofvrije opbergruimte waarin je je 
spullen naar keuze kan uitstallen of wegstoppen. 
Verstelbare planken: makkelijk aan te passen aan de behoefte.
Afmetingen: 160×202 cm.
Deze combinatie in wit: 239,98 (390.477.37)

Met het BILLY hoekbeslag stel je met de klassieke boekenkasten 
eenvoudig een hoekoplossing samen. Begin met de boekenkast 
van 40 cm in de hoek. Met het beslag zet je vervolgens de 
bijkomende boekenkasten schuin en sluit je ze mooi en stabiel 
op elkaar aan. Met een bovendeel gebruik je de wandruimte 
optimaal en maak je plaats vrij op de vloer.
Afmetingen: 215/135×237×28 cm.
Deze combinatie in wit: 229,96 (590.178.38)

Voor meer kleuren en combinaties, ga naar IKEA.be
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A L L E  O N D E R D E L E N  E N  P R I J Z E N

BILLY boekenkast, 40×28×106 cm. 
Max. belasting/plank 15 kg.
Wit 802.638.32 24,99
Bruin essen fineer 303.233.48 34,99
Wit gelazuurd eiken fineer 504.042.06 34,99
Zwartbruin fineer 202.638.30 34,99

BILLY boekenkast, 40×28×202 cm. 
Max. belasting/plank 15 kg.
Wit 502.638.38 29,99
Berken fineer 302.797.84 49,99
Bruin essen fineer 103.233.49 49,99
Wit gelazuurd eiken fineer 304.042.07 49,99
Zwartbruin fineer 902.638.36 49,99

BILLY boekenkast, 40×40×202 cm. 
Wit 104.019.31 49,99
Wit gelazuurd eiken fineer 304.684.78 79,-
Zwartbruin fineer 604.685.61 79,-

BILLY boekenkast, 80×28×106 cm. 
Max. belasting/plank 30 kg. 
Wit 302.638.44 29,99
Bruin essen fineer 703.233.51 49,99
Wit gelazuurd eiken fineer 104.042.08 49,99
Zwartbruin fineer 702.638.42 49,99

BILLY boekenkast, 80×28×202 cm. 

Wit 002.638.50 39,99
Bruin essen fineer 303.233.53 59,99
Wit gelazuurd eiken fineer 904.042.09 59,99
Zwartbruin fineer 402.638.48 59,99

BILLY boekenkast, 80×40×202 cm.
Wit 904.019.32 69,99
Wit gelazuurd eiken fineer 504.684.82 109,-
Zwartbruin fineer 804.685.60 109,-

BILLY boekenkast met vitrinedeur, 
80×30×202 cm. Verkocht in één stuk, vitrinedeur 
inbegrepen.
Donkerrood 803.856.16 149,-
Grijs metallic effect 004.156.03 169,-
Grijs turkoois/  
wit gelazuurd eiken fineer 

404.662.66 149,-

BILLY bovendeel, 40×28×35 cm.
Te combineren met de 40×202 cm boekenkast. 
Min. plafondhoogte 240 cm. 
Wit 902.638.60 15,-
Bruin essen fineer 003.233.59 20,-
Wit gelazuurd eiken fineer 404.042.78 20,-
Zwartbruin fineer 502.638.62 20,-

BILLY bovendeel, 80×28×35 cm.
Te combineren met de 80×202 cm boekenkast. 
Min. plafondhoogte 240 cm. 
Wit 402.638.53 20,-
Bruin essen fineer 603.233.61 25,-
Wit gelazuurd eiken fineer 004.042.80 25,-
Zwartbruin fineer 702.638.56 25,-

BILLY extra plank, 36×26 cm. 
Past in de BILLY boekenkast van 40 cm breed 
en 28 cm diep. Extra planken maken plaats voor 
nieuwe spullen: voeg planken toe naarmate je 
opbergbehoeften evolueren.
Glas 502.867.50 7,-
Wit 102.652.93 7,-
Bruin essen fineer 803.233.55 7,-
Wit gelazuurd eiken fineer 704.042.72 7,-
Zwartbruin fineer 502.652.91 7,-

BILLY extra plank, 76×26 cm. 
Past in de BILLY boekenkast van 80 cm breed 
en 28 cm diep. Extra planken maken plaats voor 
nieuwe spullen: voeg planken toe naarmate je 
opbergbehoeften evolueren.
Glas 102.867.52 12,-
Wit 202.653.01 12,-
Bruin essen fineer 203.233.58 12,-
Wit gelazuurd eiken fineer 004.042.75 12,-
Zwartbruin fineer 002.652.98 12,-

BILLY extra plank, 38 cm diep. 
Past in de BILLY boekenkast van 38 cm diep. 
Extra planken maken plaats voor nieuwe spullen: 
voeg planken toe naarmate je opbergbehoeften 
evolueren.
36×38 cm
Wit 304.019.30 10,-
Wit gelazuurd eiken fineer 904.685.07 10,-
Zwartbruin fineer 204.685.63 10,-

76×38 cm
Wit 204.019.35 15,-
Wit gelazuurd eiken fineer 704.685.08 15,-
Zwartbruin fineer 404.685.62 15,-

OTTEBOL deur, 40×192 cm.
Wit 104.075.65 15,-

OXBERG vitrinedeur, 40×35 cm. 
Kan enkel op het hoekelement gemonteerd 
worden als het element ernaast geen deuren 
heeft. Verstelbare scharnieren: verticaal en 
horizontaal aan te passen.
Wit 502.756.19 15,-
Bruin essen fineer 903.233.69 20,-
Wit gelazuurd eiken fineer 804.040.40 20,-
Zwartbruin fineer 802.756.13 20,-

OXBERG deur, 40×97 cm.  
Kan enkel op het hoekelement gemonteerd 
worden als het element ernaast geen deuren 
heeft. Verstelbare scharnieren: verticaal en 
horizontaal aan te passen.
Wit 502.755.96 30,-
Bruin essen fineer 503.233.66 35,-
Wit gelazuurd eiken fineer 204.040.38 35,-
Zwartbruin fineer 802.755.71 35,-

Breedte×Diepte×Hoogte (cm).



A L L E  O N D E R D E L E N  E N  P R I J Z E N

K A S T I N I N R I C H T I N G

OXBERG paneel/vitrinedeur, 40×192 cm.  
Kan enkel op het hoekelement gemonteerd 
worden als het element ernaast geen deuren 
heeft. Verstelbare scharnieren: verticaal en 
horizontaal aan te passen.
Wit 502.755.58 40,-
Bruin essen fineer 303.233.72 50,-
Wit gelazuurd eiken fineer 604.040.41 50,-
Zwartbruin fineer 002.756.74 50,-

OXBERG vitrinedeur, 40×192 cm.  
Kan enkel op het hoekelement gemonteerd 
worden als het element ernaast geen deuren 
heeft. Verstelbare scharnieren: verticaal en 
horizontaal aan te passen.
Wit 902.756.17 40,-
Bruin essen fineer 303.233.67 50,-
Wit gelazuurd eiken fineer 004.040.39 50,-
Zwartbruin fineer 302.755.64 50,-

MORLIDEN vitrinedeur, aluminium.  
Inclusief een wit/zwart paneel om achter het 
glas te plaatsen. Geef de deur een persoonlijke 
toets door foto’s, stof enz. tussen het glas en het 
paneel te plaatsen. Kan enkel op het hoekelement 
gemonteerd worden als het element ernaast geen 
deuren heeft.
40×97 cm 302.797.55 30,-
40×192 cm 102.798.60 50,-

BILLY hoekbeslag, 2 stuks, verzinkt. 
Met BILLY hoekbeslag kan je makkelijk een 
hoekcombinatie maken en blijven de kasten 
op hun plaats. Past bij de BILLY boekenkast 
van 40 cm breed.
Verzinkt 401.041.09 5,-

GNEDBY wandmeubel, 20×202 cm.  
Diepte 17 cm. Plaats voor 180 cd’s, 88 dvd’s  
of 40 videocassettes. Verstelbare planken:  
pas de afstand tussen de planken aan volgens jouw 
behoeften.
Wit 402.771.43 39,99
Bruin essen fineer 003.233.64 39,99
Wit gelazuurd eiken fineer 404.040.37 39,99
Zwartbruin fineer 502.771.47 39,99

Breedte×Diepte×Hoogte (cm).

TJENA doos met deksel, 18×25×10 cm. 

Wit 103.954.21 2,-
Zwart 603.954.85 2,-

TJENA doos met deksel, 25×35×10 cm. 

Wit 903.954.22 2,50
Zwart 403.954.86 2,50

TJENA doos met deksel, 25×35×20 cm. 

Wit 603.954.28 3,99
Zwart 303.954.77 3,99

TJENA lectuurbak, 2 stuks.

Wit 103.954.16 3,99
Zwart 003.954.74 3,99

KUGGIS bak met deksel.

18×26×8 cm 202.802.07 3,99
26×35×8 cm 502.823.04 5,99
26×35×15 cm 602.802.05 7,99

 

DRÖNA bak, 25×35×25 cm.

Wit 504.670.67 3,-
Zwart 704.670.66 3,-

BULLIG doos, 25×32×25 cm. 

Bamboe/bruin 404.745.96 9,99

TJOG doos met deksel, 25×36×15 cm. 

Donkergrijs 404.776.65 3,99
Donkerbeige 704.746.08 3,99

TJOG lectuurbak, 2 stuks.

Donkergrijs 904.776.58 3,99
Donkerbeige 304.746.10 3,99

BOTTNA boekensteun, 2 stuks.

Licht grijsgroen/antraciet 903.944.70 3,99
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