
Alla produkter (som visas här) kanske inte finns på varuhuset. Kontakta personalen  
eller gå in på IKEA.se för mer information. För mer detaljerad produktinformation,  
se prislappen och IKEA.se  Alla delar kräver montering.

BILLY för bokälskaren 
Det här är BILLY - vårt mest mångsidiga bokhyllesystem! Det kan bli 
början till ett eget bibliotek, där böckerna trivs och du får lust att läsa. 
BILLY finns i flera bredder, höjder, färger och material för att passa 
alla böcker och rum. När biblioteket växer kan du lägga till extra hyll-
plan och överhyllor, allt efter behov.

Bättre och bättre, dag för dag
Bokhyllan BILLY kom till världen redan 1979 och blev snabbt en riktig 
favorit. Goda vänner ska man vara rädd om, därför jobbar vi ständigt 
med att förbättra detaljer som gör bokhyllan ännu bättre. Vissa för-
bättringar är knappt märkbara, andra kan du se med detsamma. Som 
nu när vi har gjort BILLY mer hållbar med bättre finish och starkare 
hyllor.  

Köphjälp

BILLY
Bokhylleserie

Säkerhet
Denna möbel måste förankras  
i vägg med medföljande beslag. 
Olika väggmaterial kräver olika 
typer av fästbeslag. Använd beslag 
som passar väggarna i ditt hem 
(medföljer ej). Härdat glas bör han-
teras varsamt! En skadad kant eller 
repad yta kan få glaset att splittras. 
Dock aldrig till vassa delar, enbart  
till små bitar. 
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Panel-/vitrindörrar ger dammfri förvaring med möjlighet 
att visa eller dölja dina saker efter behov. Det medföljer  
2 st fasta och 8 st flyttbara hyllplan som är lätta att  
anpassa efter behov.  
Totalmått: 160×30×202 cm.
Denna kombination i OXBERG/vit: 2.598:-  (390.477.37)

Skapa ditt eget personliga bibliotek, välj bland olika färger, dör-
rar och antal hyllor helt i enlighet med smak och behov. Du kan 
visa dina favoritböcker på flera sätt och kombinera vitrindörrar 
med öppna hyllor. Med en överhylla kan du få mycket praktisk 
extra förvaring, det finns även vitrindörrar till överhyllorna. 
Totalmått: 200×30×237 cm.
Denna kombination i OXBERG/vit: 4.447:-  (490.178.34)

Bokhylleserien BILLY är mästare på böcker. Bästa kompisen 
GNEDBY är bra på att förvara media som dvd, cd och pocket-
böcker. Tillsammans hjälper de dig att få ordning hemma. 
Självklart har de samma färg och form. 
Totalmått: 200×28/17×202 cm.
Denna kombination i vit: 1.396:-  (990.178.36)

Med hörnbeslagen BILLY kan du enkelt bygga en hörn-
lösning med de klassiska bokhyllorna. Börja med att sätta en 
40 cm bred hylla i hörnet. Med hörnbeslagen bygger den 56 cm 
från hörnet och ut. Beslagen hjälper dig att vinkla hyllorna rätt 
och gör lösningen både tät och stabil. Med en överhylla utnyt-
tjas väggytan maximalt. 
Totalmått: 135/215×28×237 cm.
Denna kombination i vit: 2.596:-  (590.178.38)

Vitrindörrar håller dina favoriter dammfria men synliga.
Det medföljer 1 st fast och 4 st flyttbara hyllplan som är lätta 
att anpassa efter behov.  
Totalmått: 80×30×202 cm.
Denna kombination i OXBERG/vit: 1.499:-  (690.178.28)

Visa dina favoritböcker! 2 st bokhyllor är allt du behöver.
Den perfekta grunden att bygga vidare på när ditt  
bibliotek växer. 
Totalmått: 160×28×202 cm.
Denna kombination i vit: 998:-  (790.178.37)

Kombinationer
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Alla delar och priser

BILLY bokhylla 40×28×106 cm. 2 st flyttbara hyllplan med-
följer. Maxvikt/hyllplan 14 kg. Denna möbel måste förankras 
i vägg med medföljande beslag.

Vit 802.638.32 199:-

Svartbrun 202.638.30 399:-

Vitlaserad ekfaner 504.042.06 399:-

BILLY bookcase 40×202 cm. Depth 28 cm.  
Max load/shelf 15 kg. This furniture must be fixed to the wall 
with the enclosed wall fastener.

Vit 502.638.38 299:-

Svartbrun 902.638.36 499:-

Vitlaserad ekfaner 304.042.07 499:-

BILLY bokhylla 80×28×106 cm. 2 st flyttbara hyllplan med-
följer. Maxvikt/hyllplan 30 kg. Denna möbel måste förankras 
i vägg med medföljande beslag. För väldigt tunga böcker 
rekommenderar vi den 40 cm breda bokhyllan.

Vit 302.638.44 299:-

Svartbrun 702.638.42 499:-

Vitlaserad ekfaner 104.042.08 499:-

BILLY bokhylla 80×28×202 cm. 1 st fast och 4 st flyttbara 
hyllplan medföljer. Maxvikt/hyllplan 30 kg. Denna möbel 
måste förankras i vägg med medföljande beslag. För 
väldigt tunga böcker rekommenderar vi den 40 cm breda 
bokhyllan.

Vit 002.638.50 499:-

Svartbrun 402.638.48  599:-

Vitlaserad ekfaner 904.042.09 599:-

BILLY bokhylla med vitrindörrar 80×30×202 cm. 1 st fast 
och 4 st flyttbara hyllplan medföljer. Maxvikt/hyllplan 30 
kg. Denna möbel måste förankras i vägg med medföljande 
beslag.

Grå/metallikeffekt 004.156.03 1.495:-

Mörkröd 803.856.16 1.495:-

Gråturkos/ vitlaserad ekfaner 404.662.66 1.495:-

 BILLY överhylla 40×28×35 cm. Kombineras med 
bokhyllan BILLY 40x28x202 cm för ökad förvaring 
på höjden. Minst 245 cm takhöjd.

Vit 902.638.60  150:-

Svartbrun 502.638.62  200:-

Vitlaserad ekfaner 404.042.78 200:-

BILLY överhylla 80×28×35 cm. Kombineras med 
bokhyllan BILLY 80x28x202 cm för ökad förvaring 
på höjden. Minst 245 cm takhöjd.

Vit 402.638.53 200:-

Svartbrun 702.638.56 250:-

Vitlaserad ekfaner 004.042.80 250:-

BILLY extra hyllplan 36×26 cm. Passar till bokhyllan BILLY 
40 cm bred och 28 cm djup. Maxvikt/hyllplan 14 kg/härdat 
glas 5 kg.

Vit 102.652.93  50:-

Svartbrun 502.652.91 100:-

Vitlaserad ekfaner 704.042.72 100:-

Härdat glas 502.867.50  70:-

 

BILLY extra hyllplan 76×26 cm. Passar till bokhyllan BILLY 
80 cm bred och 28 cm djup. Maxvikt/hyllplan 30 kg/härdat 
glas 10 kg.

Vit 202.653.01 100:-

Svartbrun 002.652.98 150:-

Vitlaserad ekfaner 004.042.75 150:-

Härdat glas 102.867.52 100:-

OXBERG vitrindörr* 40×35 cm. Härdat glas. Passar 
BILLY överhylla. Kan användas på hörndelen endast om 
hyllan intill inte har några dörrar. Knopp och gångjärn 
ingår.

Vit 502.756.19 150:-

Svartbrun 802.756.13 200:-

Vitlaserad ekfaner 804.040.40 200:-

OXBERG dörr* 40×97 cm. Passar BILLY bokhylla 106 cm höjd 
och på nedre delen av den 202 cm höga bokhyllan. Knopp 
och gångjärn ingår.

Vit 502.755.96 200:-

Svartbrun 802.755.71 300:-

Vitlaserad ekfaner 204.040.38 300:-

OXBERG dörr* 40x192 cm. Kan användas på hörndelen 
endast om hyllan intill inte har några dörrar. Knopp och 
gångjärn ingår.

Vit 404.075.64 350:-
Svartbrun 904.075.66 450:-
Vitlaserad ekfaner 504.384.28 450:-

OXBERG vitrindörr* 40×192 cm. Härdat glas. Kan användas 
på hörndelen endast om hyllan intill inte har några dörrar. 
Knopp och gångjärn ingår.

Vit 902.756.17 500:-

Svartbrun 302.755.64 600:-

Vitlaserad ekfaner 004.040.39 600:-

OXBERG panel-/vitrindörr* 40×192 cm. Härdat glas. Kan 
användas på hörndelen endast om hyllan intill inte har 
några dörrar. Knopp och gångjärn ingår.

Vit 502.755.58 400:-

Svartbrun 002.756.74  500:-

Vitlaserad ekfaner 604.040.41 500:-

MORLIDEN vitrindörr* aluminium/härdat glas. En skiva 
som kan fästas bakom glaset i vit/svart medföljer. Ge din 
dörr ett personligt uttryck genom att placera foton, tyg, 
etc. mellan glaset och skivan. Kan användas på hörndelen 
endast om hyllan intill inte har några dörrar. Handtag och 
gångjärn ingår.

40×97  cm 302.797.55 300:-

40×192 cm 102.798.60 400:-

BILLY hörnbeslag, 2 st. Hörnbeslaget BILLY gör din hörn-
lösning enkel att bygga och håller bokhyllorna 
på plats. Passar till bokhyllan BILLY 40 cm bred.

Förzinkad 401.041.09    50:-

* Dörren passar inte till bokhyllor köpta våren 2014 eller tidigare.



Alla delar och priser

GNEDBY hylla 20×17×202 cm. Rymmer 180 cd-skivor eller 
88 dvd-skivor. 1 st fast och 10 st flyttbara hyllplan medföljer; 
anpassa avstånd efter behov.

Vit 402.771.43 199:-

Svartbrun 502.771.47 379:-

Vitlaserad ekfaner 404.040.37 379:-
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Tillbehör

TJENA förvaringslåda med lock, i papper. 18×25×15 cm.  

Svart 603.954.85 25:-
Vit 103.954.21 25:-

TJENA förvaringslåda med lock, i papper. 35×25×20 cm. 

Svart 403.954.86 29:-
Vit 903.954.22 29:-

TJENA förvaringslåda med lock, i papper. 25×35×20 cm. 

Svart 303.954.77 39:-
Vit 603.954.28 39:-

TJENA tidskriftssamlare 2 st, i papper. 10×25×30 cm.

Grå/flerfärgad 104.838.37    49:-
Svart 003.954.74 49:-
Vit 103.954.16 49:-

KUGGIS, låda med lock 18×26×8 cm.

Vit 202.802.07 39:-
Turkos 004.895.14 39:-

KUGGIS, låda med lock 26×35×15 cm.

Vit 602.802.05 79:-
Turkos 404.768.21 79:-

DRÖNA låda 25×35×25 cm. 

Vit 504.670.67 29:-
Svart 704.670.66 29:-

BULLIG låda 25×32×25 cm. 

Bambu/brun 404.745.96 129:-

TJOG förvaringslåda med lock 25×36×15 cm. 

Mörkgrå 404.776.65 79:-

TJOG tidskriftsamlare, 2 st.  

Mörkgrå  904.776.58 59:-

BAXNA låda grå/vit.

20×26×10 004.743.72 29:-
26×34×10 204.743.66 39:-
26×34×18 004.862.90 49:-

HYVENS förvaringslåda med lock 33x23x15.

Grågrön vit/papper 404.574.79 9:-

BOTTNA bokstöd, 2 st.

Ljus grågrön/antracit 903.944.70 29:-
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