
 

 

 

 

Sajtóközlemény 2022. május 24., Budapest 
 
Az IKEA megújítja ikonikus BILLY könyvespolcát – fenntartható fejlesztések 
és időtálló színvariációk a körkörösség jegyében 
 
 
Budapest, 2022. május 24. – 2022 júliusában az IKEA piacra dobja fenntarthatóbb, szemet 
gyönyörködtető, fa hatású felületekkel megújított BILLY könyvespolcát. Furnér helyett 
papírfólia, csökkentett hulladéktermelés a bútorok szét- majd újra összeszerelhetősége 
mind-mind az IKEA azon célját szolgálja, hogy a BILLY továbbra is fontos része legyen az 
emberek otthonának, még hosszú éveken keresztül. 

 

A BILLY könyvespolc az IKEA legnagyobb számban eladott és legnépszerűbb termékeinek egyike 
immár 40 éve. 1979-es bevezetése óta szerepe töretlen abban, hogy szebb hétköznapokat 
teremtsen az emberek többsége számára. A körkörösség irányába mutató fejlesztéseknek 
köszönhetően a BILLY mostantól még időtállóbb lesz. Az anyagok és a dizájn terén – a 
fenntarthatóság jegyében – tett fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy a termékek vonzóbbá, 
minőségibbé és tartósabbá váljanak annak érdekében, hogy a BILLY még sok éven keresztül 
releváns maradjon. 

„A BILLY a legkedvesebb termékeink egyike és az IKEA történetének meghatározó eleme. Az új, fa 
hatású felületek a BILLY arculatának megújulását hozzák, a papírfóliára váltás révén pedig 
hatékonyabb lesz az anyagfelhasználásunk és csökkenteni tudjuk a hulladéktermelést. A BILLY 
vonatkozásában ez egy jövőbe mutató előrelépés. Bízunk benne, hogy népszerűségét továbbra is 
megtartja, és az elkövetkező években is sok örömöt visz az emberek életébe" – mondja Jesper 
Samuelsson, az Inter IKEA Csoport üzleti vezetője. 

A jelenleg felhasznált furnért magas minőségű papírfólia váltja fel, ami szemet gyönyörködtető 
fa hatású felületek kialakítását teszi lehetővé anélkül, hogy ez a tartósság vagy a karcállóság 
rovására kompromisszumot jelentene, mégpedig olyan új színekkel és bevonatokkal, mint a 
fekete tölgy, a sötétbarna tölgy, a barna dió, a tölgy és a nyír. Ezek a felületek jobban 
illeszkednek majd az IKEA teljes termékválasztékához, és felváltják a jelenleg elérhető színeket; 
a fehér kivételével, amely hasonlóan megújulva a jövőben is megmarad az IKEA kínálatában. A 
kiegészítő OXBERG ajtó sorozat hasonló változtatásokkal szintén megújul. 

A BILLY új, körbefóliázott peremet kap, ami lehetővé teszi a felhasznált műanyag élzáró fólia 
mennyiségének csökkentését anélkül, hogy ez befolyásolná a stabilitást, a jövőben pedig 
fokozatosan a többi műanyag élzáró fóliát is papírfólia váltja fel. Így a BILLY könyvespolc 
gyártása során alkalmazott anyagok legnagyobb része megújuló forrásokból származik majd, 
ami szintén fontos lépés az IKEA azon célkitűzésének teljesülésében, miszerint 2030-tól 
kizárólag megújuló forrásokból származó vagy újrahasznosított anyagokat használ. A hátlap 
felerősítéséhez szükséges szögeket egymásba pattintható rögzítőelemek váltják ki. Ez a 
változtatás leegyszerűsíti a könyvespolc összeszerelését, emellett a javítás lehetőségeit is bővíti. 



 

 

A fejlesztések elősegítik a BILLY élettartamának meghosszabbodását, azáltal, hogy szétszerelése 
és költöztetése egyszerűbbé válik, ha az egyéni élethelyzet vagy igények úgy kívánják. 

„Óriási változás ez a BILLY életében, amely kéz a kézben jár a Jó az embereknek és a bolygónknak 
(People and Planet Positive) stratégiánkkal, miszerint már a kezdetektől a körkörösség jegyében 
tervezzük meg termékeinket. Azáltal, hogy a bútorok szét- és újra összeszerelhetővé, illetve 
mobilisabbá válnak, könnyebb lesz a BILLY könyvespolcot magunkkal vinni, ha egyéni élethelyzetünk 
vagy igényeink úgy kívánják. Lehetővé tesszük, hogy a termékek és az anyagok hosszabb ideig 
használatban maradhassanak, amivel sok vásárlónk igényeire adunk megoldást, és egyben 
csökkentjük a környezetterhelést" − mondja Jesper Samuelsson. 

A megújult BILLY könyvespolc több lépésben kerül piacra, először a Csendes-óceáni térség 
áruházaiban lesz elérhető 2022 júliusától, majd 2024 januárjában a további piacokon is 
megjelenik.  Az elérhetőség és a termékválaszték régiónként változhat. A részletekről a helyi 
IKEA áruházak tudnak további tájékoztatást adni. 

 
 
 
  
További információért kérjük, vedd fel a kapcsolatot: 
 
Kiss Enikő      Szalontai Anna 
kommunikációs koordinátor, IKEA Magyarország ügyfélkapcsolati menedzser 
Tel.: +36 30 955 6343     Tel.: +36 70 640 6479 
E-mail: eniko.kiss@ingka.ikea.com   E-mail: szalontai.anna@fhcafe.hu 
 
 
 
A BILLY-ről  
 
A BILLY könyvespolc 1979-ben került először piacra. Az IKEA ikonikus és legnépszerűbb termékeinek 
egyike, amelyből már több mint 120 millió darab kelt el. Napjainkban is ugyanannyira releváns termék 
mint 40 évvel ezelőtt, és továbbra is az IKEA legtöbbet eladott termékei közé tartozik.    
 
Az IKEA-ról  
 
Az IKEA formatervezett, praktikus, megfizethető és kiváló minőségű lakberendezési termékek széles 
választékát kínálja, amelyeket az emberekre és a környezetre odafigyelve gyárt. Az IKEA márkanév alatt 
több vállalat működik, több tulajdonossal, akik mind osztoznak a közös küldetésben: szebb hétköznapokat 
teremteni az emberek többsége számára. Az IKEA-t 1943-ban alapították Svédországban. 
 
Az IKEA franchise rendszerről  
 
Az IKEA kiskereskedelmi üzletága franchise-rendszeren keresztül működik olyan franchise-vevőkkel, akik 
jogosultak az IKEA termékpalettájának meghatározott földrajzi területeken történő forgalmazására és 
értékesítésére. Az Inter IKEA Systems B.V. az IKEA Koncepció tulajdonosa és a világméretű IKEA franchise-
adója, amely különböző IKEA-vállalatokat is megbíz a termékpaletta fejlesztésével, a termékek 
beszállításával és a kommunikációs megoldások biztosításával. Ma 12 különböző vállalatcsoportnak áll 
jogában birtokolni és működtetni az IKEA eladási csatornákat az Inter IKEA Systems B.V.-vel kötött 
franchise-megállapodás keretében. 
 
Az Inter IKEA Csoportról  
 
Az Inter IKEA Csoport magában foglalja az Inter IKEA Systems B.V., az IKEA of Sweden AB, az IKEA Supply 
AG és az IKEA Industry AB kapcsolódó vállalkozásokat. Az Inter IKEA Holding B.V. az Inter IKEA Csoport 
holdingtársasága. 
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Az Ingka Csoportról 
 
Az IKEA 32 piacon folytatott kiskereskedelmi tevékenységével az Ingka Csoport a legnagyobb IKEA 
kiskereskedő, mely az IKEA kiskereskedelmi forgalmának 90%-át adja. Az Ingka Csoport több mint 170 000 
munkatársat alkalmaz és a 2021-es pénzügyi év végén 37,4 milliárd euró IKEA kiskereskedelmi 
forgalomról számolt be. Stratégiai partner az IKEA üzletágának fejlesztésében és innovációjában, valamint 
a közös IKEA stratégiák meghatározásában. Az Ingka Csoport birtokolja és üzemelteti az IKEA értékesítési 
csatornákat az Inter IKEA Systems B.V.-vel kötött franchise-megállapodások értelmében. Három üzletága 
van: IKEA Kiskereskedelem, Ingka-beruházások és Ingka-központok. További információ: Ingka.com  
 
 
Az IKEA egyetlen márka, de több vállalat. Világszerte számos vállalat működik az IKEA védjegy alatt. 

Az IKEA Range & Supply, amely az älmhulti IKEA of Sweden-ből és a svájci Pratteln központú IKEA Supply AG-
ből áll, az IKEA áruházainak és eladási csatornáinak az emberek többsége számára elérhető lakberendezési 
megoldások világszerte történő fejlesztéséért, tervezéséért, gyártásáért és ellátásáért felel. Az IKEA Range & 
Supply minden évben 2000 új terméket dob piacra. A teljes kínálat közel 10 000 terméket tartalmaz. 
 


