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Nie lubię
etykietek,

Regał BILLY
ma już 40 lat.

W kategoriach IKEA regał BILLY jest całkiem dobrze
znanym meblem. Przez 40 lat swojego życia zadomowił
się w milionach domów.
Jednak w dzisiejszych czasach encyklopedia, która
kiedyś mogła zapełnić ten pojemny regał, dziś mieści
się w całości w smartfonie.
I tu nasuwa się pytanie: jeśli twoje książki istnieją
tylko w „chmurze” – czy BILLY odchodzi do lamusa?

Regał
o wielu
twarzach

Na przestrzeni lat BILLY był regularnie udoskonalany,
pojawiał się w nowych wariantach i odsłonach
kolorystycznych. Jednak koncept pozostaje niemal
taki sam od wielu lat.
I być może jest to powód, dla którego BILLY tak dobrze
dopasowuje się do stylu życia wielu ludzi. Spędzamy
mnóstwo czasu w internecie, ale nadal – oprócz
zasobów „online” – musimy przechowywać też pewne
przedmioty „offline”.
Te fizyczne oznaki tego, kim jesteśmy i co wiemy,
potrzebują wygodnego miejsca – swego rodzaju
„strony głównej”. Nawet w erze cyfrowej regał BILLY
jest często najdogodniejszym miejscem, w którym
można zacząć przechowywanie.

Ani słowa
o etykietkach

Niektórzy kupują meble ze względu na ich wartość
historyczną lub znane nazwisko. Spersonalizowanie
lub twórcze przerobienie takich przedmiotów
automatycznie obniża ich wartość. Charakter takich
mebli jest ukształtowany od samego początku
i pozostaje niezmienny.
Z regałem BILLY jest inaczej – ważne jest to,
co w środku. Nie liczy się etykieta znanego
projektanta ani status modnego dodatku.
Seria BILLY to meble do przechowywania, które
są funkcjonalne, elastyczne i skromne. I właśnie
o to chodzi. To, co do nich dodajesz, wpływa na ich
personalizację i charakter, który nie ujdzie niczyjej
uwadze.
Regały BILLY to coś na kształt manifestu:
„Zajrzyj do środka, zanim mnie zdefiniujesz”.

Kim tak
naprawdę
jest BILLY?

Gillis Lundgren nazwał swój projekt na cześć kolegi
z pracy, Billy’ego Liljedahla, który zapragnął biblioteczki
z prawdziwego zdarzenia.
I rzeczywiście, zgodnie z zamierzeniem Gillisa, regał
BILLY może spełnić oczekiwania prawie każdego.
Nie ma znaczenia wiek, płeć, zainteresowania,
przekonania – BILLY nie zna ograniczeń, ponieważ
opiera się tylko na jednym, bardzo podstawowym
założeniu. Takim, że ważne książki lub inne znaczące
przedmioty chcesz mieć zawsze uporządkowane
i pod ręką.

Nie oceniaj
książki
po okładce

Z okazji swoich 40. urodzin BILLY zyskał nowy żółty
kolor i opcjonalne dodatki, takie jak półki ekspozycyjne
i podpórki do książek. To sprawia, że jest jeszcze
bardziej elastyczny oraz dostosowany do sposobu,
w jaki ludzie chcą obecnie żyć w swoich domach.
Nawet gdy „twarz” regału BILLY przechodzi kolejne
przeobrażenia, oryginalne założenia pozostają
niezmienne. BILLY zawsze miał służyć swojemu
właścicielowi. Tematyka książek nigdy nie miała
znaczenia – liczyło się tylko to, że można je
w odpowiedni sposób przechować.
Zatem niezależnie od tego, jak BILLY wygląda
na pierwszy rzut oka, właściciela regału nie poznasz,
dopóki nie przyjrzysz mu się nieco dokładniej.

Słynny
projektant,
o którym
nigdy
nie słyszałeś
Regał BILLY nie ma etykiety popularnego projektanta.
Ale jego twórca jest bardzo znany w świecie IKEA.
Gillis Lundgren był jednym z pierwszych pracowników
firmy, a założyciel IKEA, Ingvar Kamprad, poparł jego
pomysł na regał BILLY. Niedrogi mebel Lundgrena mógł
bowiem dopasować się do stylu życia wielu różnych
osób i wielu rodzajów przestrzeni mieszkalnych.
Lundgren wiedział, że ludzie mogą również chcieć
rozbudowywać regał BILLY wraz z rozrastaniem się
ich zbiorów książek. Stworzył ponadczasowy produkt,
który może wznieść się ponad zmieniające się trendy,
pozostając ikoną asortymentu IKEA.
Nawet gdyby książki wyszły z mody.

Nowości
BILLY zwykle stara się wtopić
w otoczenie, ale od lutego 2019 roku
nowy żółty BILLY sprawi, że twoje
cenne przedmioty naprawdę będą
rzucać się w oczy.

Od lutego prezentowanie,
przechowywanie i organizowanie
naszych skarbów będzie jeszcze
prostsze dzięki niebieskim,
czerwonym i zielonym dodatkom
z serii BOTTNA. Uzupełniają one
serię regałów BILLY i obejmują półki
ekspozycyjne oraz różne podpórki
do książek.

Zdjęcia z modelami

PH158740

PH158744

PH158742

PH158748

PH158746

Zdjęcia bez modeli

PH158741

PH158745

PH158743

PH158749

PH158747

#shelfie
BILLY jest coraz bardziej towarzyski
W przeszłości regał BILLY był raczej powściągliwym
introwertykiem. Z biegiem lat otworzył się na innych
i jest dumny z tego, że dzięki niemu ludzie dzielą się
ze światem swoją osobowością. Hashtag #shelfie
używany w mediach społecznościowych daje nam szansę
podejrzenia wielu nietuzinkowych sposobów, w jakich ten
skromny regał odgrywa główną rolę w codziennym życiu.

Produkty

PE693174

PE702956

PE693184

BILLY regał 89,-

BILLY regał 129,-

BILLY regał 129,-

BILLY regał 159,-

Wykończenie z folii. Projekt: Gillis
Lundgren. S40×G28, W106 cm.
Biały 802.638.32

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie
okleina jesionowa. Projekt: Gillis
Lundgren. S40×G28, W106 cm.
Czarnobrązowy 202.638.30

Wykończenie z folii. Projekt: Gillis
Lundgren. S80×G28, W106 cm.
Biały 302.638.44

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie
okleina jesionowa. Projekt: Gillis
Lundgren. S80×G28, W106 cm.
Czarnobrązowy 702.638.42

PE702536

PE702535

PE692385

PE702533

PE710589

BILLY regał 129,-

BILLY regał 199,-

BILLY regał 159,-

BILLY regał 259,-

BILLY regał 199,-

Wykończenie z folii. Projekt: Gillis
Lundgren. S40×G28, W202 cm.
Biały 502.638.38

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie
okleina jesionowa. Projekt: Gillis
Lundgren. S40×G28, W202 cm.
Czarnobrązowy 902.638.36

Wykończenie z folii. Projekt: Gillis
Lundgren. S80×G28, W202 cm.
Biały 002.638.50

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie
okleina jesionowa. Projekt: Gillis
Lundgren. S80×G28, W202 cm.
Czarnobrązowy 402.638.48

Wykończenie z folii. Projekt: Gillis
Lundgren. S80×G28, W202 cm.
Żółty 404.296.55

PE693186

Produkty

PE691253

PE691254

PE702597

PE702601

PE691435

BILLY nadstawka 50,-

BILLY nadstawka 60,-

BILLY nadstawka 60,-

BILLY nadstawka 70,-

BILLY dodatkowa półka 25,-

Wykończenie z folii. S40×G28,
W35 cm. Biały 902.638.60

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie
okleina jesionowa. S40×G28,
W35 cm. Czarnobrązowy
502.638.62

Wykończenie z folii. S80×G28,
W35 cm. Biały 402.638.53

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie
okleina jesionowa. S80×G28, W35 cm.
Czarnobrązowy 702.638.56

Szkło hartowane. S36×G26 cm.
502.867.50

PE699991

PE691433

PE699994

PE699988

PE699992

BILLY dodatkowa półka 15,-

BILLY dodatkowa półka 20,-

BILLY dodatkowa półka 25,-

BILLY dodatkowa półka 35,-

BILLY dodatkowa półka 40,-

Wykończenie z folii. S36×G26 cm.
Biały 102.652.93

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie
okleina jesionowa. S36×G26 cm.
Czarnobrązowy 502.652.91

Wykończenie z folii. S76×G26 cm.
Biały 202.653.01

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie
okleina jesionowa. S76×G26 cm.
Czarnobrązowy 002.652.98

Szkło hartowane. S76×G26 cm.
102.867.52

Produkty

PE710604

PE710597

PE710610

PE711182

PE711180

BOTTNA podpórka do książek
14,99/2 szt.

BOTTNA podpórka do książek
14,99/2 szt.

BOTTNA podpórka do książek
14,99/2 szt.

BOTTNA półka ekspozycyjna
39,99

BOTTNA półka ekspozycyjna
39,99

Stal malowana proszkowo. Ciemny
fioletowo-niebieski 504.309.60

Stal malowana proszkowo.
Jaskrawozielony 304.309.61

Stal malowana proszkowo.
Jaskrawoczerwony 704.309.59

Stal malowana proszkowo.
S76×G32 cm. Jaskrawozielony
604.309.50

Stal malowana proszkowo.
S76×G32 cm. Jaskrawoczerwony
404.309.51

PE711179

PE711116

PE711118

PE711117

BOTTNA półka ekspozycyjna
39,99

BILLY/BOTTNA regał z półką
ekspozycyjną 238,99

BILLY/BOTTNA regał z półką
ekspozycyjną 238,99

BILLY/BOTTNA regał z półką
ekspozycyjną 238,99

Stal malowana proszkowo.
S76×G32. Ciemny fioletowoniebieski 204.309.52

Wykończenie z folii, stal malowana
proszkowo. S80×G28, W202 cm.
Żółty/niebieski 292.845.93

Wykończenie z folii, stal malowana
proszkowo. S80×G28, W202 cm.
Żółty/zielony 592.845.96

Wykończenie z folii, stal malowana
proszkowo. S80×G28, W202 cm.
Żółty/czerwony 992.845.99

Produkty

PE584186

PE692337

PE693024

BILLY regał ze szklanymi
drzwiami 499,-

BILLY regał ze szklanymi
drzwiami 499,-

BILLY okucia narożne
10,-/2 szt.

Wykończenie z folii i płyta wiórowa.
Projekt: Gillis Lundgren. S80×G30,
W202 cm. Beżowy 503.238.04

Wykończenie z folii i płyta wiórowa.
Projekt: Gillis Lundgren. S80×G30,
W202 cm. Ciemnoczerwony
803.856.16

Stal galwanizowana
401.041.09

W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy
wysłać e-mail na adres: poczta@small-studio.pl
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Małgorzata Jezierska, PR Specialist
malgorzata.jezierska@ikea.com
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Zdjęcia produktów i aranżacji wnętrz prezentowanych
w materiałach znajdują się w bazie zdjęć na stronie:
http://ikea-pr.k2.pl
login: adres mailowy podany przez Państwa
przy nadawaniu dostępu do serwisu
hasło: ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze,
przy kopiowaniu hasło nie działa)

