SATIN ALMA KILAVUZU

BILLY
Kitaplık serisi

EMNİYET

Mobilyanızı, kutunun içinden
çıkan emniyet desteklerini
kullanarak, duvara sabitlemenizi
tavsiye ederiz. Böylece bir çocuk
üzerine tırmandığında veya
tutunup asıldığında mobilyanızın
devrilmesini önlersiniz.
Değişik duvar tipleri için değişik
bağlantı parçaları (vida, dübel
vs.) gerekir. Siz de evinizin
duvar yapısına uygun bağlantı
parçalarını kullanın. (Bağlantı
parçaları ürüne dahil değildir.)
Sertleştirilmiş cam dikkatli
kullanılmalıdır! Çatlamış bir
köşe ve çizilmiş yüzey aniden
kırılabilir. Neyse ki zararsız
küçük parçalar halinde kırılır.
Asla büyük, sivri ve tehlikeli
parçalar oluşmaz.

Kitap kurtları için BILLY!
İşte karşınızda BILLY! En kullanışlı ve bol seçenekli kitaplık sistemimiz!
Kütüphanenizi oluşturmaya buradan başlayabilirsiniz. Kitaplarınız
korunacak ve canınız hep kitap okumak isteyecek. BILLY serisinin
değişik boyları, genişlikleri, çok çeşitli görünüm ve malzemeleri var.
Her odaya ve her kitaba uyacağına eminiz. Kitaplarınız çoğaldıkça,
ihtiyacınıza göre ekstra raflar ve yükseklik uzatma üniteleri ekleyin.
Gün geçtikçe güzelleşiyor
BILLY kitaplık 1979’da doğdu ve kısa sürede popüler oldu. Doğduğu
gibi kalmadığını bilmelisiniz. Hiç durmadan BILLY serisini geliştirmek
ve daha iyi bir kitaplık olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Kimi
yenilikleri farketmeyebilirsiniz, kimilerini ise bir görüşte anlayacaksınız.
Mesela şimdilerde BILLY’nin dayanıklılığını artırdık, cilasını iyileştirdik
ve raflarını daha sağlam hale getirdik.

KOMBİNASYONLAR

Cam kapaklar, sevdiğiniz aksesuarlarınızı sergilerken tozdan
korumanızı sağlar. Ayarlanabilir rafları ihtiyacınıza göre
düzenlemek kolaydır.
Toplam ölçü: 80×202 cm
BILLY beyaz, MORLIDEN kapak.
Bu kombinasyon: (490.178.29)

En sevdiğiniz kitaplarınızı sergileyin! Belki iki kitaplıkla tüm
ihtiyacınızı karşılayabilir belki de kitaplarınız çoğaldıkça
kitaplığınıza ek yaparsınız.
Toplam ölçü: 160×202 cm
BILLY beyaz.
Bu kombinasyon: (790.178.37)

Panel/cam kapaklar tüm eşyalarınızı tozdan korurken
istediğinizi saklayıp istediğinizi sergileme şansı verir.
Ayarlanabilir rafları ihtiyacınıza göre düzenlemek kolaydır..
Toplam ölçü: 160×202 cm
BILLY beyaz, OXBERG beyaz panelli cam kapak.
Bu kombinasyon: (390.477.37)

BILLY kitaplık serisi, kitaplar üzerine uzmandır. Yakın
arkadaşı GNEDBY ise CD ve DVD’leri saklamayı iyi bilir. İkisi
birlikte evinizi düzenlemenize yardımcı olur. Her iki seriyi de
aynı renk ve tasarımlarda bulabilirsiniz. Sanki bir elmanın iki
yarısı gibiler!
Toplam ölçü: 200×202 cm
BILLY beyaz.
Bu kombinasyon: (990.178.36)

Değişik renklerdeki iskeletler, kapaklar ve rafları bir araya
getirerek sizden başka kimsede bulunmayan, üstelik zevkinize ve ihtiyaçlarınıza tam uyan bir kitaplık yaratabilirsiniz.
Kitaplarınızı dilediğiniz gibi sergileyebilir, cam kapaklar
ile açık rafları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Yüksek
uzatma ünitelerini de ekleyerek duvar yüksekliğini azami
kullanabilir ve odanızı rahatlatabilirsiniz. Yükseklik uzatma
ünitelerine de cam kapak takılabilir.
Toplam ölçü: 200×237 cm
BILLY beyaz, OXBERG cam kapak.
Bu kombinasyon: (490.178.34)

BILLY köşe bağlantı parçaları ile normal bir kitaplık ünitesini
kullanarak kolayca köşe dönebilirsiniz. 40 cm genişliğindeki
kitaplığı köşeye yerleştirerek işe başlayın. Bağlantılar hem
rafları doğru açıda takmanızı hem de kitaplığınızın sağlam
ve dayanıklı olmasını sağlayacak. Yüksek uzatma ünitelerini
de ekleyerek duvar yüksekliğini azami kullanabilir ve odanızı
rahatlatabilirsiniz.
Toplam ölçü: 100×180×237 cm
BILLY beyaz.
Bu kombinasyon: (590.178.38)
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BÜTÜN PARÇALAR
BILLY kitaplık 40×106 cm. Derinlik 28 cm. Azami yük/
raf 15 kg. Bu mobilya kutudan çıkan duvar bağlantı
parçaları ile duvara sabitlenmelidir.

BILLY OXBERG cam kapak 40×35 cm. Kulp dahil.
Yan ünitenin kapağı olmadığı durumda köşe üniteye
takılabilir.

Beyaz

802.638.32

Beyaz

502.756.19

Venge

202.638.30

Venge

802.756.13

Huş kaplama

702.845.28

Huş kaplama

102.756.16

BILLY kitaplık 40×202 cm. Derinlik 28 cm. Azami yük/
raf 15 kg. Bu mobilya kutudan çıkan duvar bağlantı
parçaları ile duvara sabitlenmelidir.

BILLY OXBERG kapak 40×97 cm. Kulp dahil. Yan ünitenin kapağı olmadığı durumda köşe üniteye takılabilir.
Beyaz

502.755.96

Beyaz

502.638.38

Venge

802.755.71

Venge

902.638.36

Huş kaplama

202.755.50

Huş kaplama

302.797.84
BILLY OXBERG cam kapak 40×192 cm. Kulp dahil.
Yan ünitenin kapağı olmadığı durumda köşe üniteye
takılabilir.

BILLY kitaplık 80×106 cm. Derinlik 28 cm. Azami yük/
raf 30 kg. Bu mobilya kutudan çıkan duvar bağlantı
parçaları ile duvara sabitlenmelidir. Çok ağır kitaplar için
40 cm eninde kitaplık öneririz.
Beyaz

302.638.44

Venge

702.638.42

Huş kaplama

802.797.86

BILLY kitaplık 80×202 cm. Derinlik 28 cm. Azami yük/
raf 30 kg. Bu mobilya kutudan çıkan duvar bağlantı
parçaları ile duvara sabitlenmelidir. Çok ağır kitaplar için
40 cm eninde kitaplık öneririz.
Beyaz

002.638.50

Venge

402.638.48

Huş kaplama

402.797.88

BILLY yükseklik uzatma ünitesi 40×35 cm. Derinlik
28 cm. Bir ayarlanabilir raf. Ek dikey dolap alanı için
40x202 cm BILLY kitaplık ile tamamlanmalıdır. Asgari
tavan yüksekliği 240 cm.
Beyaz

902.638.60

Venge

502.638.62

Huş kaplama

302.798.16

BILLY yükseklik uzatma ünitesi 80×35 cm. Derinlik
28 cm. Bir ayarlanabilir raf. Ek dikey dolap alanı için
80x202 cm BILLY kitaplık ile tamamlanmalıdır. Asgari
tavan yüksekliği 240 cm.
Beyaz

402.638.53

Venge

702.638.56

Huş kaplama

502.798.15

Beyaz

902.756.17

Venge

302.755.64

Huş kaplama

002.756.07

BILLY OXBERG panel/cam kapak 40×192 cm. Kulp
dahil. Yan ünitenin kapağı olmadığı durumda köşe
üniteye takılabilir.
Beyaz

502.755.58

Venge

002.756.74

Huş kaplama

902.756.22

BILLY MORLIDEN cam kapak alüminyum. Camın
arkasına takmak için bir beyaz/siyah panel kutuya dahildir. Cam ve panel arasına resim, kumaş vs
ekleyerek kişisel bir dokunuş yaratın. Yan ünitenin
kapağı olmadığı durumda köşe üniteye takılabilir.
40×192 cm

102.798.60

40×97 cm

302.797.55

BILLY köşe bağlantı parçaları 2 ad. BILLY köşe
bağlantıları, köşe kitaplık oluşturmayı ve kitaplığın
düzgün durmasını sağlar. 40 cm eninde BILLY kitaplığa
uyar.
Galvanize

401.041.09

GNEDBY raf ünitesi 20×202 cm. Derinlik 17 cm.
180 CD veya 88 DVD veya 40 video kaset kapasiteli.
Ayarlanabilir raflar; gerek duyduğunuz biçimde düzenleyin.
Beyaz

402.771.43
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BILLY ekstra raf 36×26 cm. 40 cm eninde ve 28 cm
derinliğindeki BILLY kitaplığa uyar. Ekstra raflar sayesinde kitaplığınızda yeni eşyalara yer açın; gerektikçe raf
ekleyin.
Beyaz

102.652.93

Venge

502.652.91

Huş kaplama

502.798.01

Cam

502.867.50

BILLY ekstra raf 76×26 cm. 80 cm eninde ve 28 cm
derinliğindeki BILLY kitaplığa uyar. Ekstra raflar
sayesinde kitaplığınızda yeni eşyalara yer açın;
gerektikçe raf ekleyin.
Beyaz

202.653.01

Venge

002.652.98

Huş kaplama

602.798.05

Cam

102.867.52

TJENA kapaklı kutu 13×26×10 cm.
Siyah

902.636.00

Pembe

902.636.19

TJENA dergilik 2 ad.
Siyah

702.694.48

Pembe

302.694.50
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