CEĻVEDIS PIRCĒJIEM

BILLY

grāmatplaukti

DROŠĪBA

Plaukts jāpiestiprina pie sienas
ar komplektā iekļautajiem
stiprinājumiem. Dažāda
materiāla sienām paredzēti
dažāda veida stiprinājumi.
Iegādājies sienām piemērotus
stiprinājumus mūsu veikalā!
Esi piesardzīgs, lietojot rūdīto
stiklu! Ja stikla mala ir bojāta
vai ja virsma ir saskrāpēta,
stikls var pēkšņi saplīst.
Rūdītais stilks vienmēr saplīst
sīkos gabaliņus, nevis lielās
lauskās.

BILLY –plaukts grāmatu mīļotājiem
Šis ir BILLY – mūsu daudzveidīgākais kombinējamais grāmatplaukts!
Sāc veidot savu bibliotēku, kur grāmatas būs drošībā un iedvesmos
lasīt. IKEA piedāvā dažāda augstuma, platuma, apdares un materiāla
BILLY grāmatplauktus jebkāda izmēra grāmatām dažāda stila interjerā.
Papildinot bibliotēku ar jaunām grāmatām, pievieno atbilstošus papildu
plauktus.
Ar gadiem kļūst tikai labāks
BILLY grāmatplaukts tika radīts 1979. gadā. Tas drīz vien iemantoja
lielu piekrišanu, un tas joprojām ir ļoti iecienīts. Neskatoties uz to, IKEA
dizaineri un projektētāji pastāvīgi strādā, atrodot arvien jaunus veidus,
kā plauktu uzlabot. Dažus uzlabojumus vizuāli nevar pamanīt, savukārt
citi ir redzami uzreiz. Jaunākie BILLY plaukti ir izturīgāki, ar labāku
apdari un piemēroti lielākai slodzei.

Dažas šeit redzamās preces var nebūt pieejamas veikalā – jautā veikala darbiniekiem vai ieskaties IKEA.lv.
Vairāk par preci uzzināsi cenu zīmē vai tiešsaistē. Visas mēbeles pārdodam nesaliktā veidā.

MODUĻI

Stikla durvis MORLIDEN pasargās mīļlietiņas no putekļiem.
Regulējamos plauktus ir viegli pielāgot individuālām
vajadzībām. Ar iespēju mainīt durvju attēlu.
Izmērs: 80×202 cm
Moduļa cena: 119 € (490.178.29)

Saliec savas mīļākās grāmatas plauktos! Varbūt pietiek ar
diviem grāmatplauktiem? Tas var būt arī labs sākums tavai
bibliotēkai, ko ar laiku paplašināt.
Moduļa cena: 78 € (790.178.37)

Mantu glabātuvēs ar paneļu/stikla durvīm mantas
nenoputēs. Regulējamos plauktus ir viegli pielāgojami
individuālām vajadzībām.
Izmērs: 160×202x 30 cm
Moduļa cena: 178 € (390.477.37)

Veido savu unikālo bibliotēku, izvēloties dažādas krāsas,
durvju veidus un plauktu skaitu atbilstoši savām vēlmēm.
Izcel savas mīļākās grāmatas, kombinējot plauktus ar stikla
durvīm un vaļējos plauktus. Uzliekamie augšējie plaukti
un skapīši ir praktiski un aizņem maz vietas. Arī augšējiem
plauktiem var pielikt stikla durtiņas.
Izmērs: 200×237 cm
Moduļa cena: 309 € (490.178.34)

Ar BILLY stūra plauktu stiprinājumiem klasiskais
grāmatplaukts var kļūt par stūra mēbeli. Vispirms liec stūrī
40 cm platu grāmatplauktu. Lai stūra plaukts būtu stabils,
pārējos plauktus piestiprini ar stiprinājumiem atbilstošā
leņķī. Uzliekamie augšējie plaukti ļauj maksimāli izmantot
sienas augstumu un platumu, atbrīvojot vietu uz grīdas.
Izmērs: 100×180×237 cm
Moduļa cena: 205 € (590.178.38)

Par citām krāsām un kombinācijām var uzzināt IKEA.lv.

2

VISAS DAĻAS
BILLY grāmatplaukts, 40×106 cm. Dziļums: 28 cm.
Maks. slodze plauktā: 15 kg. Mēbele jāpiestiprina pie
sienas ar komplektā iekļautajiem stiprinājumiem.
Balts

802.638.32 25 €

Melni brūns

202.638.30 35 €

Brūns oškoka finieris

303.233.48 35 €

Bērza koka finieris

702.845.28 35 €

Balts ozola finieris

504.042.06 35 €

BILLY grāmatplaukts ar stikla durtiņām
Komplektā ietilpst stikla durtiņas. 80×30×202 cm.

502.638.38 29 €

Melni brūns

902.638.36 49 €

Brūns oškoka finieris

103.233.49 49 €

Bērza koka finieris

302.797.84 49 €

Balts ozola finieris

304.042.07 49 €

503.238.04 119 €

Tumši sarkanā

803.856.16 119 €

BILLY papildu plaukts, 36x26 cm. Paredzēts
BILLY grāmatplauktam (P40×Dz28 cm). Ja plauktā
nepieciešams vairāk vietas, pievieno grāmatplauktam
papildu plauktu.

BILLY grāmatplaukts, 40×202 cm. Dziļums: 28 cm.
Maks. slodze plauktā: 15 kg. Mēbele jāpiestiprina pie
sienas ar komplektā iekļautajiem stiprinājumiem.
Balts

Smilškrāsā

BILLY grāmatplaukts, 80×106 cm. Dziļums: 28 cm.
Maks. slodze plauktā: 30 kg. Mēbele jāpiestiprina pie
sienas ar komplektā iekļautajiem stiprinājumiem.
Ļoti smagām grāmatām ieteicams 40 cm plats
grāmatplaukts.

Balts

102.652.93 4 €

Melni brūns

502.652.91 5 €

Brūns oškoka finieris

803.233.55 5 €

Bērza koka finieris

502.798.01 5 €

Stikls

502.867.50 6 €

Balts ozola finieris

704.042.72 5 €

Balts

302.638.44 29 €

BILLY papildu plaukts, 76×26 cm. Piemērots
BILLY grāmatplauktam (P80×Dz28 cm). Ja plauktā
nepieciešams vairāk vietas, pievieno grāmatplauktam
papildu plauktu.

Brūns oškoka finieris

703.233.51 39 €

Balts

202.653.01 6 €

Bērza koka finieris

802.797.86 39 €

Melni brūns

002.652.98 10 €

Melni bruns

702.638.42 39 €

Brūns oškoka finieris

203.233.58 10 €

Balts ozola finieris

104.042.08 39 €

Bērza koka finieris

602.798.05 10 €

Stikls

102.867.52

Balts ozola finieris

004.042.75 10 €

BILLY grāmatplaukts, 80×202 cm. Dziļums: 28 cm.
Maks. slodze plauktā 30 kg. Mēbele jāpiestiprina pie
sienas ar komplektā iekļautajiem stiprinājumiem.
Ļoti smagām grāmatām ieteicams 40 cm plats
grāmatplaukts.
Balts

002.638.50 39 €

Melni brūns

402.638.48 59 €

Brūns oškoka finieris

303.233.53 59 €

Bērza koka finieris

402.797.88 59 €

Balts ozola finieris

904.042.09 59 €

BILLY OXBERG stikla durtiņas, 40×35 cm. Rokturi
ietilpst komplektā. Stūra plauktā izmantojamas tikai
tad, ja blakus esošais plaukts ir vaļējs.

BILLY uzliekams augšējais plaukts, 40×35 cm.
Dziļums: 28 cm. Kombinējams ar BILLY grāmatplauktu
(40×202 cm) plaukta palielināšanai vertikāli.
Min. griestu augstums: 240 cm.
Balts

902.638.60 12 €

Melni brūns

502.638.62 15 €

Bērza koka finieris

302.798.16 15 €

Brūns oša finieris

003.233.59 15 €

Balts ozola finieris

404.042.78 15 €

Bērza koka finieris

502.798.15 20 €

Balts ozola finieris

004.042.80 20 €

Vitrīnas plaukts

BOTTNA

Gaiša smilškrāsa - 36x32 cm

004.082.97 7,99 €

Gaiša smilškrāsa - 76X32 cm

703.944.71 12,99 €

- 76X32 cm

404.309.51 12,99 €

76x32 cm

Spilgti sarkans

40

12,99
kas norādīts uz
Spilgti
zaļš
- 76X32 Salīdzināt
cm ar skaitu,
604.309.05
12,99
€
iepakojuma
703.944.71
Gaiša smilškrāsas:

Tumši violets

- 76X32 cm

!iJOj##,"

PRECES IZMĒRI
76 cm
Platums
32 cm
Augstums
10 kg
Maks. slodze

BOTTNA Vitrīnas plaukts

€

204.309.52 12,99 €
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603.233.61 20 €

1-51

702.638.56 20 €

Brūns oškoka finieris

0214

Melni brūns

502.756.19 15 €

Melni brūnas

802.756.13 20 €

Brūns oškoka finieris

903.233.69 20 €

Bērza koka finieris

102.756.16 20 €

Balts ozola finieris

804.040.40 20 €

Baltas

502.755.96 20 €

Melni brūnas

802.755.71 25 €

Brūns oškoka finieris

503.233.66 25 €

Bērza koka finieris

202.755.50 25 €

Balts ozola finieris

204.040.38 25 €

BILLY OXBERG stikla durvis, 40×192 cm. Rokturi
iekļauti komplektā. Stūra plauktā izmantojamas tikai
tad, ja blakus esošais plaukts ir vaļējs.

23.10.2018

402.638.53 15 €

Baltas

BILLY OXBERG durvis, 40×97 cm. Rokturi iekļauti
komplektā. Stūra plauktā izmantojamas tikai tad, ja
blakus esošais plaukts ir vaļējs.

BILLY uzliekams augšējais plaukts, 80×35 cm.
Dziļums: 28 cm. Kombinējams ar BILLY grāmatplauktu
(80×202 cm) plaukta palielināšanai vertikāli. Min. griestu augstums: 240 cm.
Balts

10 €

Baltas

902.756.17 25 €

Melni brūnas

302.755.64 30 €

Brūns oškoka finieris

303.233.67 30 €

Bērza koka finieris

002.756.07 30 €

Balts ozola finieris

004.040.39 30 €

BILLY OXBERG paneļa/stikla durvis, 40×192 cm.
Rokturi iekļauti komplektā. Stūra plauktā izmantojamas
tikai tad, ja blakus esošais plaukts ir vaļējs.
Baltas

502.755.58 25 €

Melni brūnas

002.756.74 30 €

Brūns oškoka finieris

303.233.72 30 €

Bērza koka finieris

902.756.22 30 €

Balts ozola finieris

604.040.41 30 €

VISAS DAĻAS
BILLY MORLIDEN stikla durvis, alumīnija.
Balts/melns aiz stikla piestpirināms panelis ir iekļauts
komplektā. Rokturi ietilpst komplektā. Oriģinālu
izskatu piešķirs starp stiklu un paneli ievietotas
fotogrāfijas, audums vai līdzīgi elementi. Stūra plauktā
izmantojamas tikai tad, ja blakus esošais plaukts ir
vaļējs.
40×192 cm

102.798.60 40 €

40×97 cm

302.797.55

30 €

KUGGIS kaste ar vāku
18×26×8 cm

202.802.07 2,99 €

26×35×8 cm

502.823.04 5,99 €

SKUBBARE grozs, 36×25×38 cm
Dabiskā tonī/zils

903.170.85 9,99 €
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Cenas ir spēkā līdz 2019. gada 31. augustam.

Pakalpojumi
IKEA preces izgatavotas tā, lai tās būt ērti paņemt no plaukta,
aizvest mājās un salikt. Tu vari darīt pats, bet vari arī uzticēt
darāmo mums. Mūsu pakalpojumi atvieglos tavu ikdienu.
Piegāde

Ja vēlies, aizvedīsim tavus pirkumus līdz mājām vai darba vietai.
Preču piegāde ir maksas pakalpojums. Par to vairāk uzzināsi no
veikala darbiniekiem.

Montāža

Visiem nav jābūt mēbeļu montāžas speciālistiem, tāpēc mēbeļu
salikšanu vari uzticēt mums. Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa
par meistara izsaukumu.

Uzstādīšana

Mēs saliksim mēbeles un uzstādīsim nepieciešamo sadzīves tehniku
tavā virtuvē. Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa par meistara
izsaukumu un sadzīves tehnikas uzstādīšanu.

Mērīšana

Mēs ātri un kvalitatīvi izmērīsim jebkuru vajadzīgo telpu tavās
mājās vai darba vietā. Mērīšana ir maksas pakalpojums. Par to
vairāk uzzināsi no veikala darbiniekiem.

Pasūtījuma sagatavošana ar piegādi

Mēs sagatavosim tavu pasūtījumu un pirkumus piegādāsim. Tieši
tik vienkārši! Tu pasūti, bet mēs izdarīsim pārējo. Iedod mums
veikalā savu vēlmju sarakstu, mēs sagatavosim pasūtījumu un
pirkumus tev aizvedīsim.

Finanšu pakalpojumi

Par pirkumu vari maksāt pa daļām, izvēloties sev
piemērotāko atmaksas termiņu. Preču iegādi uz nomaksu nodrošina
SIA “AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu var iegādāties preces vērtībā no
70 € līdz 5000 €.

Atpakaļatdošana

90

Tu vari atdot iegādātās preces vai apmainīt tās 90 dienu laikā no
iegādes brīža, uzrādot pirkuma čeku. Pilnu samaksāto summu
atmaksā tikai par neizmantotām, neizpakotām un nesamontētām
precēm.

Uzzini vairāk IKEA.lv.

