
Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti. Kreipkitės į mūsų darbuotojus arba ieškokite 
www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje arba internete.
Visus baldus reikia surinkti.

SAUGUMAS 
Šį baldą reikia tvirtinti prie 
sienos naudojant pridėtas 
detales. 
Skirtingoms sienoms reikalingos 
skirtingos tvirtinimo detalės 
(varžtai). Pasirinkite varžtus 
pagal savo namų sienų tipą. 
Atsargiai elkitės su grūdintu 
stiklu! Pažeidus stiklinio
gaminio kraštą ar dėl 
atsiradusių įbrėžimų, jis gali 
netikėtai suskilti ar sudūžti. 
Grūdintas stiklas dūžta į
mažas, neaštrias šukes.

PIRKĖJO GIDAS

BILLY
Knygų spintos

Knygų spintos BILLY – vertinantiems knygas
BILLY yra bene lanksčiausiai naudojama knygų spintų sistema. 
Klasikinio dizaino ir talpi – ji taps nepakeičiama jūsų namų bibliotekos 
dalimi, kur knygos bus saugios, ir kuri įkvėps jus skaityti. BILLY yra 
įvairių aukščių ir pločių, apdailų ir medžiagų, kad tiktų visoms
knygoms ir kambariams. Kai biblioteka augs, galėsite įrengti
papildomas lentynas ir paaukštinimo dalis.

Tobulėja kasdien
Knygų spintos BILLY pradėtos gaminti 1979 m. ir greitai tapo 
populiarios bei mėgstamos. Manome, kad nederėtų užmigti ant laurų, 
todėl nuolat tobuliname detales ir stengiamės, kad laikui bėgant šių 
baldų kokybė tik gerėtų. Kai kurie patobulinimai mažiau pastebimi, kiti 
matomi iš karto. Kaip ir šį kartą, kai padengėme paviršius dar daugiau 
tvirtumo ir ilgaamžiškumo suteikiančia medžiaga. Darome viską, kad 
BILLY gyvuotų dar daug metų.
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DERINIAI

Tegul visi mato, ką skaitote! Dviejų knygų spintų derinys 
yra puiki asmeninės bibliotekos pradžia – pripildykite ją 
mėgstamiausių knygų.
Matmenys: 160×202 cm.
Baltas 790.178.37 78 €
Tamsiai rudas 190.204.75 118 €
Beržo lukšto 290.234.02 118 €
Uosio lukšto rudas 191.556.24 118 €
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas 192.499.44 118 €

Stiklinės durys apsaugos daiktus nuo dulkių jų 
nepaslėpdamos, o reguliuojamo aukščio lentynas paprasta 
pritaikyti pagal besikeičiančius poreikius.
Matmenys: 80×202 cm.
Baltas 490.178.29 119 €
Tamsiai rudas 190.204.80 139 €
Beržo lukšto 390.234.06 139 €
Uosio lukšto 391.556.26 139 €
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas 392.499.57 139 €

Įsirenkite asmeninę biblioteką, atitinkančią jūsų stilių ir 
skonį. Su BILLY galite turėti tiek lentynų, kiek jums reikia, 
tarpusavyje derinti norimas spalvas, vienas lentynas
palikti atviras, o prie kitų pritvirtinti stiklines dureles 
ir taip suformuoti išskirtinio dizaino baldą. Naudodami 
paaukšinimo dalis, praktiškai išnaudosite kiekvieną laisvą 
sienos centimetrą. Be to, turime ir joms skirtų stiklinių 
durelių.
Matmenys: 200×237 cm. 
Baltas 490.178.34 309 €
Tamsiai rudas 690.204.73 422 €
Beržo lukšto 990.234.08 422 €
Uosio lukšto 491.558.54 422 €
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas 892.499.69 422 €

Durys, aklinos ar su stiklu, apsaugo nuo dulkių ir leidžia 
paslėpti daiktus ar kaip tik juos rodyti, jei norite. 
Reguliuojamo aukščio lentynas paprasta pritaikyti pagal 
besikeičiančius poreikius.
Matmenys: 160×202 cm.
Baltas 390.477.37 178 €
Tamsiai rudas 990.204.81 238 €
Beržo lukšto 190.234.07 238 €
Uosio lukšto 791.804.99 238 €
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas 192.499.63 238 €

Kampinė dalis BILLY yra 40 cm pločio, todėl ne tik lengvai 
telpa kampe, bet ir užima mažai vietos ant grindų. Sujungę 
vieną ar daugiau įprastų knygų spintų ir tokią dalį, galėsite 
džiaugtis tvirtu ir talpiu deriniu. O naudojant paaukštinimo 
dalis, praktiškai išnaudojamas kiekvienas laisvas sienos 
centimetras. 
Matmenys: 215/135x237x28 cm.
Baltas 590.178.38 205 €
Tamsiai rudas 290.204.70 303 €
Beržo lukšto 290.233.98 303 €
Uosio lukšto rudas 691.558.53 303 €
Baltai beicuotas ąžuolo lukštas 492.499.47 303 €

Daugiau informacijos apie baldų derinius ir spalvų gamą rasite interneto 
svetainėje www.IKEA.lt
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VISOS DALYS IR KAINOS

BILLY knygų spinta, 40×106 cm. Gylis – 28 cm.
Didž. lentynos apkrova – 15 kg. Šį baldą reikia tvirtinti 
prie sienos pridėtomis tvirtinimo detalėmis.
Balta 802.638.32 20 €
Tamsiai ruda 202.638.30 35 €
Beržo lukšto 702.845.28 35 €
Uosio lukšto ruda 303.233.48 35 €
Baltai beicuoto ąžuolo lukštas 504.042.06 35 €

BILLY knygų spinta, 40×202 cm. Gylis – 28 cm.  
Didž. lentynos apkrova – 15 kg. Šį baldą reikia tvirtinti 
prie sienos pridėtomis tvirtinimo detalėmis.
Balta 502.638.38 29 €
Tamsiai ruda 902.638.36 49 €
Beržo lukšto 302.797.84 49 €
Uosio lukšto ruda 103.233.49 49 €
Baltai beicuoto ąžuolo lukštas 304.042.07 49 €

BILLY knygų spinta, 80×106 cm. Gylis – 28 cm.
Didž. lentynos apkrova – 30 kg. Šį baldą reikia tvirtinti 
prie sienos pridėtomis tvirtinimo detalėmis. Sunkias 
knygas rekomenduojama laikyti maž. 40 cm pločio 
knygų spintose.
Balta 302.638.44 29 €
Tamsiai ruda 702.638.42 39 €
Beržo lukšto 802.797.86 39 €
Uosio lukšto ruda 703.233.51 39 €
Baltai beicuoto ąžuolo lukštas 104.042.08 39 €

BILLY knygų spinta, 80×202 cm. Gylis – 28 cm.
Didž. lentynos apkrova – 30 kg. Šį baldą reikia tvirtinti 
prie sienos pridėtomis tvirtinimo detalėmis. Sunkias 
knygas rekomenduojama laikyti maž. 40 cm pločio 
knygų spintose.
Balta 002.638.50 39 €
Tamsiai ruda 402.638.48 59 €
Beržo lukšto 402.797.88 59 €
Uosio lukšto ruda 303.233.53 59 €
Baltai beicuoto ąžuolo lukštas 904.042.09 59 €

BILLY paaukštinimo dalis, 40×35 cm. Gylis – 28 cm. 
Skirta 40×202 cm knygų spintai BILLY. Tvirtinama
vertikaliai. Lubų aukštis turi būti mažiausiai 240 cm.
Balta 902.638.60 12 €
Tamsiai ruda 502.638.62 15 €
Beržo lukšto 302.798.16 15 €
Uosio lukšto ruda 003.233.59 15 €
Baltai beicuoto ąžuolo lukštas 404.042.78 15 €

BILLY paaukštinimo dalis, 80×35 cm. Gylis – 28 cm. 
Skirta 80×202 cm knygų spintai BILLY. Tvirtinama
vertikaliai. Lubų aukštis turi būti mažiausiai 240 cm.
Balta 402.638.53 15 €
Tamsiai ruda 702.638.56 20 €
Beržo lukšto 502.798.15 20 €
Uosio lukšto ruda 603.233.61 20 €
Baltai beicuoto ąžuolo lukštas 004.042.80 20 €

BILLY knygų spinta su stiklinėmis durelėmis, 
80×202 cm. Gylis - 30 cm. Durys parduodamos kartu 
su knygų spintos rėmu, bet supakuotos atskirai. 
Smėlio sp. 503.238.04 139 €
Tamsi raudona 803.856.16 139 €

BILLY papildoma lentyna, 36×26 cm. Skirta 40 cm 
pločio ir 28 cm gylio knygų spintai BILLY. Pravers, jei 
reikia daugiau vietos knygoms ar kitiems daiktams.
Balta 102.652.93 4 €
Tamsiai ruda 502.652.91 5 €
Beržo lukšto 502.798.01 5 €
Uosio lukšto ruda 803.233.55 5 €
Baltai beicuoto ąžuolo lukštas 704.042.72 5 €
Stiklinė 502.867.50 6 €

BILLY papildoma lentyna, 76×26 cm. Skirta 80 cm 
pločio ir 28 cm gylio knygų spintai BILLY. Pravers, jei 
reikia daugiau vietos knygoms ar kitiems daiktams.
Balta 202.653.01 6 €
Tamsiai ruda 002.652.98 10 €
Beržo lukšto 602.798.05 10 €
Uosio lukšto ruda 203.233.58 10 €
Baltai beicuoto ąžuolo lukštas 004.042.75 10 €
Stiklinė 102.867.52 10 €

BILLY OXBERG stiklinės durelės, 40×35 cm.
Su rankenėlėmis. Galima tvirtinti prie kampinės dalies, 
jei šalia esanti lentyna yra be durelių. 
Baltas rėmas 502.756.19 15 €
Tamsiai rudas rėmas 802.756.13 20 €
Beržo lukšto rėmas 102.756.16 20 €
Uosio lukšto rudas rėmas 903.233.69 20 €
Baltai beicuoto ąžuolo lukštas 804.040.40 20 €

BILLY OXBERG durys, 40×97 cm.
Su rankenėlėmis. Galima tvirtinti prie kampinės dalies, 
jei šalia esanti lentyna yra be durelių. 
Baltos 502.755.96 20 €
Tamsiai rudos 802.755.71 20 €
Beržo lukšto 202.755.50 20 €
Uosio lukšto rudos 503.233.66 20 €
Baltai beicuoto ąžuolo lukštas 204.040.38 20 €

BILLY OXBERG stiklinės durys, 40×192 cm.
Su rankenėlėmis. Galima tvirtinti prie kampinės dalies, 
jei šalia esanti lentyna yra be durelių. k
Baltas rėmas 902.756.17 25 €
Tamsiai rudas rėmas 302.755.64 30 €
Beržo lukšto rėmas 002.756.07 30 €
Uosio lukšto rudas rėmas 303.233.67 30 €
Baltai beicuoto ąžuolo lukštas 004.040.39 30 €

BILLY OXBERG plokštinės-stiklinės durys, 
40×192 cm. Su rankenėlėmis. Galima tvirtinti prie 
kampinės dalies, jei šalia esanti lentyna yra be durelių. 
Baltos 502.755.58 25 €
Tamsiai rudos 002.756.74 30 €
Beržo lukšto 902.756.22 30 €
Uosio lukšto rudos 303.233.72 30 €
Baltai beicuoto ąžuolo lukštas 604.040.41 30 €

BILLY MORLIDEN stiklinės durys su aliumininiu 
rėmu. Pridedama baltai juoda plokštė, tvirtinama už 
stiklo. Su rankenėlėmis. Įterpdami paveikslą ar audinį 
tarp stiklo ir plokštės suteiksite durims išskirtinumo. 
Galima tvirtinti prie kampinės dalies, jei šalia esanti 
lentyna yra be durelių.
40×192 cm 102.798.60 40 €
40×97 cm 302.797.55 30 €



TJENA dėžutė su dangčiu, 18×25×15 cm.

Balta 103.954.21 2,49 €

 

TJENA dokumentų dėklai / 2 vnt.

Balti 103.954.16 3,99 €
Juodi 003.954.74 3,99 €

BOTTNA knygų laikiklis/ 2 vnt.

Pilkšvai žalsva/antracito sp. 903.944.70 3,99 €

BOTTNA lentyna, 80×32 cm.

Šviesi smėlinė 703.944.71 9,99 €

BOTTNA lentyna, 40×32 cm.

Šviesi smėlinė 004.082.97 7,99 €

VISOS DALYS IR KAINOS

BILLY kampinės tvirtinimo detalės / 2 vnt. 
Paprasta pritvirtinti knygų spintą kampe, ji tvirtai stovi. 
Skirtos 40 cm pločio knygų spintoms BILLY.
Galvanizuotas plienas 401.041.09 2 €
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Mūsų paslaugos

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI
Parduotuvėje IKEA pirkimo išsimokėtinai paslaugas teikia  
„General Financing“. Išsimokėtinai atsiskaityti galite už 
parduotuvėje IKEA esančias prekes, kurių vertė siekia
nuo 50 iki 15 000 €.

PREKIŲ PRISTATYMAS
Dauguma mūsų prekių supakuotos taip, kad galėtumėte  
parsivežti jas patys. Jei reikia, galime pristatyti pirkinius į 
jūsų namus ar biurą už papildomą mokestį. Paslaugos kainų  
teiraukitės Pirkėjų aptarnavimo skyriuje.

IKEA prekės sukurtos taip, kad galėtumėte parsivežti ir surinkti jas patys.  
Jei reikia pagalbos, pasinaudokite mūsų teikiamomis paslaugomis. Daugiau  
informacijos apie paslaugas ir jų kainas teiraukitės IKEA parduotuvėje arba  
apsilankykite interneto svetainėje www.IKEA.lt.

BALDŲ SURINKIMAS
IKEA baldus paprasta surinkti patiems. Jei pageidausite,  
už papildomą mokestį galėsime surinkti įsigytus baldus  
jūsų namuose ar biure. Paslaugos kainos teiraukitės Pirkėjų  
aptarnavimo skyriuje.
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