PANDUAN PEMBELIAN

Pindai untuk selengkapnya

BILLY

Seri lemari buku
KESELAMATAN

Perabotan ini harus dipasang di
dinding dengan alat pemasangan
yang tersedia. Perangkat pemasangan yang digunakan berbeda
untuk material dinding yang
berbeda. Gunakan perangkat
pemasangan yang sesuai dengan
material dinding Anda (dijual
terpisah). Kaca tempered harus
ditangani dengan hati-hati! Tepi
yang rusak atau permukaan yang
tergores dapat mengakibatkan
kaca pecah secara tiba-tiba.
Namun pecahanannya menjadi
serpihan kecil dan tidak akan
menjadi pecahan yang tajam.

BILLY untuk para pencinta buku
Lemari buku BILLY ini adalah lemari yang serbaguna. Dengan lemari
ini, Anda dapat membuat perpustakaan pribadi yang dapat menjaga
koleksi buku favorit serta menginspirasi Anda untuk membacanya.
BILLY tersedia dalam beberapa ketinggian dan lebar, finishing dan
bahan agar sesuai dengan buku dan ruangan Anda. Saat jumlah buku
Anda bertambah, Anda dapat menambahkan rak tambahan dan unit
penambah tinggi agar sesuai dengan kebutuhan.
Semakin hari semakin baik
Lemari buku BILLY lahir pada tahun 1979 dan setelah itu menjadi populer. Kami terus-menerus menyempurnakan semua detail dan membuat lemari buku ini lebih baik. Beberapa perubahannya tidak begitu
terlihat, sementara lainnya bisa terlihat jelas. Seperti sekarang, saat
kami membuat BILLY lebih tahan lama, menyempurnakan finishingnya
dan membuat rak-raknya lebih kuat.

Semua produk (yang tertera di sini) mungkin saja tidak tersedia di toko. Silakan hubungi staff kami atau kunjungi
www.IKEA.co.id untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi produk yang lebih rinci, tersedia di label harga atau
internet. Semua unit memerlukan perakitan.
IKEA Indonesia berhak untuk melakukan penyesuaian harga, mengoreksi kesalahan harga atau salah cetak sesuai
dengan perubahan-perubahan yang berada di luar wewenang kami. IKEA Indonesia akan memastikan bahwa
semua informasi yang tertera adalah benar saat dicetak.

KOMBINASI

Pintu kaca menjaga barang-barang favorit Anda dari debu
namun tetap terlihat. Rak dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Anda.
Dimensi keseluruhan: 80×202 cm
Harga kombinasi ini
Rp
warna putih (091.844.86)
2.499.000

Pajang buku-buku favorit Anda! Dua lemari buku mungkin yang
Anda perlukan - atau menjadi dasar yang tepat untuk dikembangkan saat jumlah buku Anda bertambah.
Dimensi keseluruhan: 160×202 cm
Harga kombinasi ini
Rp
warna putih (991.844.82)
1.998.000

Panel/pintu kaca membuat penyimpanan bebas debu dan
memungkinkan Anda untuk menyembunyikan atau memajang
barang-barang Anda. Rak yang dapat disesuaikan dengan
kebutuhan.
Dimensi keseluruhan: 160×202 cm
Harga kombinasi ini
Rp
warna putih (992.287.54)
4.998.000

Ciptakan perpustakaan Anda sendiri dengan warna berbeda,
pilihan pintu dan jumlah rak sesuai dengan dengan selera dan
kebutuhan. Anda dapat memajang buku-buku favorit dengan
berbagai cara, bahkan menggabungkannya dengan pintu kaca
dan rak terbuka. Dengan unit penambah tinggi, Anda dapat
memaksimalkan ruang penyimpanan. Tersedia juga pintu kaca
untuk unit penambah tinggi.
Dimensi keseluruhan: 200×237 cm
Harga kombinasi ini
Rp
warna putih (991.845.28)
8.297.000

Dengan pelengkap sudut BILLY, Anda dapat dengan mudah
membuat solusi sudut menggunakan lemari buku klasik. Mulai
dengan meletakkan rak buku selebar 40 cm di sudut. Alat
kelengkapan akan membantu Anda menempatkan rak pada
sudut yang tepat dan membuat solusinya rapat dan stabil.
Dengan unit penambah tinggi, permukaan dinding dimanfaatkan secara maksimal, sementara ruang lantai tidak digunakan.
Dimensi keseluruhan: 215/135 x238x28 cm
Harga kombinasi ini
Rp
warna putih (691.845.20)
5.696.000
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SEMUA BAGIAN DAN HARGA

BILLY rak buku 40×106 cm. Kedalaman 28 cm. Beban
maks. 15/rak. Perabot ini harus dipasang menempel ke
dinding menggunakan alat pengencang yang disertakan.
Putih

603.515.42

Rp

Cokelat-hitam

003.515.78

Rp

Veneer oak diwarnai putih

804.042.38

Rp

BILLY rak tambahan 76×26 cm. Muat untuk lemari buku
BILLY lebar 40 cm dengan kedalaman 28 cm. Rak tambahan memberi ruang untuk barang-barang baru di lemari
buku Anda; tambahkan rak seiring dengan bertambahnya
kebutuhan penyimpanan Anda.

399.000

799.000
799.000

BILLY rak buku 40×202 cm. Kedalaman 28 cm.
Beban maks. 15/rak. Perabot ini harus dipasang menempel
ke dinding menggunakan alat pengencang yang disertakan.

200.000

Putih

003.515.59

Rp

Cokelat-hitam

803.515.84

Rp

300.000

Kaca

902.867.53

Rp

250.000

Veneer oak diwarnai putih

304.042.74

Rp

300.000

Putih

403.515.43

Rp

699.000

Cokelat-hitam

803.515.79

Rp

1.199.000

OXBERG pintu kaca 40×35 cm. Kenop disertakan. Dapat
digunakan di unit sudut hanya jika rak di sampingnya tidak
memiliki pintu.

Veneer oak diwarnai putih

004.042.42

Rp

1.199.000

Putih

302.756.20

Rp

300.000

Cokelat-hitam

603.516.03

Rp

400.000

Veneer oak diwarnai putih

304.042.93

Rp

400.000

BILLY rak buku 80×106 cm. Kedalaman 28 cm. Beban
maks. 30 kg/rak. Perabot ini harus dipasang menempel ke
dinding menggunakan alat pengencang yang disertakan.
Untuk buku yang sangat berat kami merekomendasikan
rak buku dengan lebar 40 cm.
Putih

703.515.70

Rp

599.000

Cokelat-hitam

403.515.81

Rp

999.000

Veneer oak diwarnai putih

104.042.46

Rp

OXBERG pintu 40×97 cm. Kenop disertakan. Dapat
digunakan di unit sudut hanya jika rak di sampingnya tidak
memiliki pintu.

999.000

BILLY rak buku 80×202 cm. Kedalaman 28 cm. Beban
maks. 30 kg/rak. Perabot ini harus dipasang menempel ke
dinding menggunakan alat pengencang yang disertakan.
Untuk buku yang sangat berat kami merekomendasikan
rak buku dengan lebar 40 cm.
Putih

103.515.68

Rp

Cokelat-hitam

203.515.82

Rp

Veneer oak diwarnai putih

704.042.53

Rp

Putih

602.756.85

Rp

Cokelat-hitam

003.516.01

Rp

Veneer oak diwarnai putih

704.042.91

Rp

500.000

700.000
700.000

OXBERG pintu kaca 40×192 cm. Kenop disertakan. Dapat
digunakan di unit sudut hanya jika rak di sampingnya tidak
memiliki pintu.

999.000
1.599.000
1.599.000

750.000

Putih

702.756.18

Rp

Cokelat-hitam

803.516.02

Rp

850.000

Veneer oak diwarnai putih

504.042.92

Rp

850.000

OXBERG panel/pintu kaca 40×192 cm. Kenop disertakan.
Dapat digunakan di unit sudut hanya jika rak di sampingnya tidak memiliki pintu.

BILLY unit penambah tinggi 40×35 cm. Kedalaman 28 cm.
Untuk dilengkapi dengan rak buku BILLY 40×202 cm untuk
menambah tempat penyimpanan secara vertikal. Tinggi
minimal plafon 240 cm.

750.000

Putih

302.755.59

Rp

400.000

Cokelat-hitam

403.516.04

Rp

850.000

Veneer oak diwarnai putih

104.042.94

Rp

850.000

Putih

403.515.62

Rp

Cokelat-hitam

503.515.85

Rp

450.000

Veneer oak diwarnai putih

604.042.77

Rp

450.000

BILLY unit penambah tinggi 80×35 cm. Kedalaman 28 cm.
Untuk dilengkapi dengan rak buku BILLY 80×202 cm untuk
menambah tempat penyimpanan secara vertikal. Tinggi
minimal plafon 240 cm.
Putih

003.515.64

Rp

500.000

Cokelat-hitam

303.515.86

Rp

550.000

Veneer oak diwarnai putih

204.042.79

Rp

550.000

MORLIDEN pintu kaca aluminium. Panel putih/hitam
untuk dipasang di belakang kaca. Tambahkan sentuhan
pribadi pada pintu dengan menyisipkan gambar atau kain,
dll antara kaca dan panel. Dapat digunakan pada unit
untuk sudut, hanya jika rak di sebelahnya tidak memiliki
pintu.
850.000

40×192 cm

902.797.38

Rp

BILLY rak buku dengan pintu kaca. Lengkapi dengan
pintu kaca, dijual bersama. 80×30×202 cm.

40×97 cm

702.797.58

Rp

Abu-abu toska/veneer oak
diwarnai putih

204.662.67

Rp

3.299.000

Abu-abu/efek metalik

804.156.04

Rp

3.299.000

BILLY corner fittings 2 pack. BILLY corner fittings make it
easy to build storage in corners and keep the rak bukus in
place. Fits BILLY rak buku 40 cm wide.
Galvanised

BILLY rak tambahan 36×26 cm. Muat untuk lemari buku
BILLY lebar 40 cm dengan kedalaman 28 cm. Rak tambahan memberi ruang untuk barang-barang baru di lemari
buku Anda; tambahkan rak seiring dengan bertambahnya
kebutuhan penyimpanan Anda.
100.000

Putih

603.515.56

Rp

Cokelat-hitam

003.515.83

Rp

200.000

Kaca

302.867.51

Rp

150.000

Veneer oak diwarnai putih

904.042.71

Rp

200.000
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601.819.55

700.000

Rp

100.000

AKSESORI INTERIOR
TJENA kotak penyimpanan dengan tutup 25×35×20 cm.

TJENA tempat majalah, isi 2 unit.

Putih

203.954.25

Rp

79.900

Putih

903.954.17

Rp

49.900

Hitam

903.954.79

Rp

79.900

Hitam

703.954.75

Rp

49.900

KUGGIS, kotak dengan penutup 18×26×8 cm.
79.900

Putih

302.802.02

Rp

Toska

704.895.15

Rp

79.900

KUGGIS, kotak dengan penutup 26×35×15 cm.
Putih

902.802.04

Rp

199.000

Toska

204.768.22

Rp

199.000

504.745.91

Rp

249.000

BULLIG kotak 25×32×25 cm.
Bambu/cokelat

TJOG, kotak penyimpanan dengan penutup 25×36×15 cm.
Abu-abu tua

204.776.66

Rp

69.900

49.900

BAXNA kotak penyimpanan abu-abu/putih.
20×26×10

804.743.73

Rp

26×34×10

204.743.71

Rp

26×34×18

804.862.91

Rp

79.900
99.900
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