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

Ceļvedis pircējiem

Aizkari un žalūzijas

Dažādu veidu aizkariem ir atšķirīgas funkcijas un tie mājās var radīt atšķirīgu vizuālo 
efektu. Ar aizkariem var izcelt savu stilu un pat mainīt telpas proporcijas. Aizkari un 
žalūzijas bloķē gaismu, palīdz radīt privātumu un apslāpē trokšņus. Tie arī telpā spēj 
radīt mājīgu atmosfēru. Aizkari un žalūzijas arī rada patvērumu no saules, aizsargā 
mēbeles un uztur telpaugiem un mājdzīvniekiem labvēlīgu gaisa temperatūru telpā. 
Kārtojot dažādu aizkaru veidu kārtas, zonu pie loga var iekārtot pavisam mājīgi, pēc 
vajadzības mainot izskatu. Tas ir praktisks skaistuma elements. Šajā ceļvedī uzzināsi 
visu par aizkaru un žalūziju piedāvājumu un priekšrocībām.
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Noderīga informācija

Mājokļos ir ļoti dažādu veidu un izmēru logi. Arī pircēju gaume 
un vēlmes atšķiras. Lai iekārtotu skaistu zonu pie logiem un lai 
viss ietu no rokas, svarīgi ir pareizi izmērīt logu.

1. Loga platums 
Tas ir jāzina, lai izvēlētos pareizā garuma aizkaru stangu vai 
sliedes garumu. Rezervei katrā pusē pieskaita vismaz 15 cm, 
lai aizkari nosegtu visu logu un lai tos varētu pilnīgi atvērt. 
Izvēloties žalūzijas, garumam pieskaiti pāris centimetrus, lai 

žalūzijas apsegtu visu loga rāmi un lai pa malām nespīdētu 
gaisma.

2. Aizkaru garums 
Mēra no loga rāmja augšējās malas līdz vietai, kur beigsies 
aizkari. Rezervei pieskaita vēl 15 cm. Aizkaru stangu vai sliedi 
liek 15 cm virs loga rāmja.

15 cm 15 cm

15
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m
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Privātums

Ir interesanti vērot to, kas notiek aiz loga, taču reizēm gribas 
norobežoties no spilgtiem saules stariem vai svešu ļaužu 
ziņkārīgiem garāmgājēju skatieniem. Ar aizkariem un žalūzijām 

tu vari iegūt abus. Tie filtrē gaismu, sargā privātumu, kā arī 
samazina atspīdumu televizora vai datora ekrānā. Skaisti un 
praktiski.

• Aizkari un žalūzijas pasargā no svešiem skatieniem un 
samazina dienas gaismas intensitāti telpā. 

• Izmantojot komplektā iekļautos savienojuma stiprinājumus, 
var savienot vairākas sliedes un izveidot garāku risinājumu.

 Šī kombinācija: 110,47 €

Šajā piemērā izmantotas šīs preces:

VIDGA vienkārtas sliede, 140 cm, balta 204.929.16 1 gab.
VIDGA profils un āķis, balts, 24 gab./kompl. 204.830.02 1 gab.
VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts 702.991.48 2 gab.
SKOGSKLÖVER rullo žalūzijas, 140×195 cm, pelēkas 703.146.05 1 gab. 
HAKVINGE aizkari, 1 pāris, 145×300 cm,
tumši brūnā un sarkanā krāsā, lapu raksts 404.881.07 1 gab. 

• Pateicoties atlokiem, aizkarus var stiprināt tieši pie stangas. 
• Dienas aizkari laiž cauri gaismu, taču pasargā telpu no 

svešiem skatieniem. Var kombinēt ar citiem aizkariem.
• Aizkaru stangas garums ir maināms.
 Šī kombinācija: 67,97 €

Šajā piemērā izmantotas šīs preces:

HUGAD aizkaru stanga, 120–210 cm, balta 102.171.41 1 gab.
BETYDLIG sienas/griestu stiprinājums, balts 302.198.89 2 gab.
SKOGSKLÖVER rullo žalūzijas, 100×195 cm, pelēkas 603.145.97 1 gab.
MATILDA dienas aizkari, 1 pāris, 140×300 cm, balti 500.460.48 1 gab.

• Aizkari laiž cauri gaismu, taču pasargā telpu no svešām acīm. 
Var kombinēt ar citiem aizkariem. Aizkari var arī attīrīt gaisu, 
uzlabojot gaisa kvalitāti telpā.

• Žalūzijas pasargā telpu no svešiem skatieniem un samazina 
gaismas intensitāti istabā. 

• Platākiem logiem var apvienot vairākus aizkaru stangu 
komplektus, izmantojot komplektā iekļauto savienojumu.

 Šī kombinācija: 67,97 €

Šajā piemērā izmantotas šīs preces:

RÄCKA aizkaru stanga, 120–210 cm, balta 902.171.61 1 gab.
BETYDLIG sienas/griestu stiprinājums, balts 302.198.89 2 gab.
HOPPVALS šūnveida žalūzijas, 100×155 cm, baltas 702.906.28 1 gab.
HANNALILL aizkari, 1 pāris, pelēki 704.173.21 1 gab.
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Miegs

Cilvēki vidēji trešdaļu dzīves pavada miegā, un kvalitatīvs miegs 
ir svarīgs labsajūtai visas dienas garumā. Lai atvieglotu aizkaru 
un žalūziju iegādi, šajā ceļvedī ir apkopotas dažādas iespējamās 
kombinācijas. Izvēlies sev piemērotāko, lai samazinātu trokšņus, 

• Gaismu necaurlaidīgi aizkari aizturēs mēnesgaismu un ielas 
apgaismojumu, un arī saules gaismu, ja kādreiz gribēsi ilgāk 
pagulēt. 

• Aizkarus var piekarināt pie aizkaru stangas vai pielikt aizkaru 
sliedei. 

• Izmantojot komplektā iekļautos savienojuma stiprinājumus, 
var savienot vairākas sliedes un izveidot garāku risinājumu. 
Sliedi vajadzīgajā garumā var nozāģēt ar metāla zāģi.

 Šī kombinācija: 128,96 €

Šajā piemērā izmantotas šīs preces:
MAJGULL gaismu necaurlaidīgi aizkari, 1 pāris, 145×250 cm, 
tumši zili 104.881.18 1 gab.

DYTÅG aizkari, 1 pāris, 145×300 cm, balti 204.667.19 1 gab.
VIDGA vienkārtas sliede, 140 cm, balta 204.929.16 2 gab.

VIDGA profils un āķis, balts, 24 gab./kompl. 204.830.02 2 gab.
VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts 702.991.48 2 gab.

• Nakts žalūzijas aiztur gaismu un pilnīgi aptumšo istabu. 
• Žalūziju šūnveida forma nodrošina labu siltuma izolāciju. 
• Sliedi vajadzīgajā garumā var nozāģēt ar metāla zāģi.
• Ar griestu stiprinājumu VIDGA sliedi pie grieztiem var 

piestiprināt tā, lai nebūtu redzamas skrūves.
 Šī kombinācija: 92,47 €

Šajā piemērā izmantotas šīs preces:

VIDGA vienkārtas sliede, 140 cm, balta 204.929.16 1 gab.
VIDGA profils un āķis balts 24 gab./kompl. 204.830.02 1 gab.
TRETUR gaismu necaurlaid. šūnveida žalūzijas, 100×195 cm, 
gaiši pelēkas 603.804.60 1 gab.

STJÄRNRAMS aizkari, 1 pāris, 145×300, balti ar pelēku 104.806.45 1 gab.

• Žalūzijām ir īpašs, gaismu necaurlaidīgs pārklājums.
• Aizkaru augšpusē, aizmugurē ir cilpas, aiz kurām var 

uzkarināt aizkarus.
• Lai mainītu un dažādotu aizkaru stangas izskatu, var izmantot 

jebkuru no IKEA aizkaru stangas uzgaļiem. Uzgaļus pārdod 
atsevišķi.

 Šī kombinācija: 60,97 €

Šajā piemērā izmantotas šīs preces:

HUGAD aizkaru stanga, 120–210 cm, melna 302.171.35 1 gab.
FRIDANS gaismu necaurlaid. rullo žalūzijas, 100×195 cm, 
pelēkas 603.969.13 1 gab.

BETYDLIG sienas/griestu stiprinājums, melns 602.172.28 2 gab.
MILDRUN aizkari, 1 pāris, 145×300 cm, tumši pelēki 404.808.04 1 gab. 

aizturētu gaismu un radītu mājīgu atmosfēru.
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Daudzfunkcionalitāte

Pa dienu gaismas spilgtums mainās un mainās arī vēlmes 
un vajadzības. Ar šiem risinājumiem atbilstoši apstākļiem var 
aizturēt gaismu, kas ieplūst pa logu, uzturēt gaisa temperatūru 
telpā siltu vai vēsu, novērst atspīdumu elektroierīču ekrānā, 
kā arī aizsargāt savu privātumu, paslēpjoties no ziņkārīgiem 

• Gaismu necaurlaidīgi aizkari aizturēs mēnesgaismu un ielas 
apgaismojumu, un arī saules gaismu, ja kādreiz gribēsi ilgāk 
pagulēt. 

• Lina aizkari laiž cauri gaismu, taču pasargā no ziņkārīgiem 
garāmgājēju skatieniem. Var kombinēt ar citiem aizkariem. 

• Izmantojot komplektā iekļautos savienojuma stiprinājumus, 
var savienot vairākas sliedes un izveidot garāku risinājumu. 
Sliedi vajadzīgajā garumā var nozāģēt ar metāla zāģi.

 Šī kombinācija: 145,44 €

Šajā piemērā izmantotas šīs preces:
VIDGA vienkārtas sliede, 140 cm, balta 204.926.16 2 gab.
VIDGA profils un āķis, balts, 24 gab./kompl. 204.830.02 1 gab.
HUGAD aizkaru stanga, 120–210 cm, balta 102.171.41 1 gab.
BETYDLIG sienas/griestu stiprinājums, balts  302.198.89 2 gab.
SKOGSKLÖVER rullo žalūzijas, 100×195 cm, pelēkas 603.145.97 1 gab.
BIRTNA gaismu necaurl. aizkari, 1 pāris, 145×300 cm,  smilškr. 904.807.74 1 gab.

HILJA aizkari, 1 pāris, 145×300 cm, balti 404.308.14 1 gab.

• Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas aiztur gaismu un pilnīgi 
aptumšo istabu. 

• Aizkari laiž cauri gaismu, taču pasargā telpu no svešiem 
skatieniem. Var kombinēt ar citiem aizkariem. 

• Izmantojot komplektā iekļautos savienojuma stiprinājumus, 
var savienot vairākas sliedes un izveidot garāku risinājumu. 
Sliedi vajadzīgajā garumā var nozāģēt ar metāla zāģi.

 Šī kombinācija: 115,95 €

Šajā piemērā izmantotas šīs preces:
VIDGA vienkārtas sliede, 140 cm, balta 204.929.16 2 gab.
VIDGA profils un āķis, balts 24 gab./kompl. 204.830.02 2 gab.
VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts 702.991.48 2 gab.
FRIDANS gaismu necaurlaid. rullo žalūzijas, 100×195 cm, 
pelēkas 603.969.13 1 gab.

DYTÅG aizkari, 1 pāris, 145×300 cm, smilškrāsā  904.811.51 1 gab.
HAKVINGE aizkari, 1 pāris, 145×300 cm,
tumši brūnā un sarkanā krāsā, lapu raksts. 004.806.55 1 gab.

• Gaismu necaurlaidīgi aizkari aizturēs mēnesgaismu un ielas 
apgaismojumu, un arī saules gaismu, ja kādreiz gribēsi ilgāk 
pagulēt. 

• Aizkarus var piekarināt pie aizkaru stangas vai pielikt aizkaru 
sliedei. 

• Izmantojot komplektā iekļautos savienojuma stiprinājumus, 
var savienot vairākas sliedes un izveidot garāku risinājumu. 
Sliedi vajadzīgajā garumā var nozāģēt ar metāla zāģi.

 Šī kombinācija: 157,96 €

Šajā piemērā izmantotas šīs preces:
VIDGA vienkārtas sliede, 140 cm, balta 204.929.16 2 gab.
VIDGA profils un āķis, balts, 24 gab./kompl. 204.830.02 2 gab.
VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts 702.991.48 2 gab.
BLÅHUVA telpu aptumšojoši aizkari, 1 pāris, 145×300 cm, 
gaiši pelēki 904.654.53 1 gab.

DYTÅG aizkari, 1 pāris, 145×300 cm, balti 204.667.19 1 gab.

garāmgājēju skatieniem, un radīt mājīgu interjeru.
Izmantojot tekstilizstrādājumus vairākās kārtas, telpā var 
uzturēt vajadzīgo gaisa temperatūru, lai ziemā nebūtu auksti un 
lai vasarā telpa nepārkarstu.
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Drošība

Cik droši ir tavi logi?
Šo jautājumu nemēdzam sev ikdienā uzdot, taču, ja tomēr 
esi par to domājis, visticamāk, apsvēri riskus, kas saistīti ar 
izkrišanu pa logu vai saplīsušu stiklu. Zona loga tuvumā nudien 
var būt saistīta ar dažādiem apdraudējumiem, jo īpaši maziem 
bērniem. Vai zināji, ka žalūzijas un aizkari ar nokarenām auklām 
var būt bīstami, jo rada nožņaugšanās risku bērniem?

Bērni ir visdārgākais, kas mums ir, tāpēc IKEA pastiprinātu 
rūpējas par bērnu drošību mājās. Ar risku samazināšanu ir par 
maz; mēs vēlamies riskus bērniem pilnīgi novērst, tāpēc IKEA 
vairs nepārdod žalūzijas un aizkarus ar nokarenām auklām. To 
vietā pārdodam cita dizaina risinājumus, lai pilnīgi novērstu 
šādas nožņaugšanās risku.

Lai bērni nesapītos nokarenās auklās, IKEA žalūzijām tās vairs 
netiek izmantotas. Šīs žalūzijas arī ir viegli sarullēt un pacelt – 
tikai satver plastmasas cilpiņu žalūzijas vidū, un pavelc to. 
Augstiem logiem žalūzijas var ērti aizvērt, izmantojot RIKTIG 
stienītis. Žalūzijas var nofiksēt vajadzīgajā augstumā.

Nokareno auklu nav arī aizkariem, lai tie būtu droši maziem 
bērniem.
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VIDGA

VIDGA preču kolekcija ir mūsu logu furnitūras spilgtākais 
pārstāvis un lielisks risinājums, lai kombinētu vairākas aizkaru 
kārtas. Šos piederumus ir viegli lietot, un askētiskā dizaina dēļ 
tie piestāvēs gan moderna, gan tradicionāla stila interjerā.

Izpēti, kādos veidos var piekārt aizkarus, izmantojot VIDGA 
aizkaru sistēmas risinājumus. Šos piederumus ir ne tikai viegli 
iegādāties, bet arī viegli lietot un uzstādīt.

Vienu 140 cm garu VIDGA vienkārtas sliedi piestiprina pie 
griestiem. Aizkarus piekar, izmantojot VIDGA profilu un āķi. 

Šajā piemērā izmantotas šīs preces:
VIDGA griestu stiprinājums, balts 702.991.481 2,50 € 2 gab.
VIDGA vienkārtas sliede, 140 cm, balta 204.929.16 9,99 € 1 gab.
VIDGA profils un āķis, balts, 24 gab./kompl. 204.830.02 2,50 € 1 gab.

Lai izveidotu divreiz platāku kombināciju*,  
izmanto šo preču uzskaitījumu:

VIDGA griestu stiprinājums, balts 902.990.91 2,50 € 3 gab.
VIDGA vienkārtas sliede, 140 cm, balta 702.991.53 9,99 € 2 gab.
VIDGA profils un āķis, balts, 24 gab./kompl. 702.607.68 2,50 € 2 gab.

Vienkārtas sliede

Stiprinot pie sienas, izmanto 6 cm vai 12 cm garu sienas 
stiprinājumu.

Divas 140 cm garas VIDGA vienkārtas sliedes paralēli, vienu 
otrai blakus piestiprina pie garā sienas stiprinājuma. Izmantojot 
divas aizkaru kārtas, var paslēpties no ziņkārīgiem garāmgājēju 
skatieniem gan dienā, gan naktī – dienā izmanto caurspīdīgos 
aizkarus, bet naktī – biezos aizkarus.

Šajā piemērā izmantotas šīs preces:
VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts 702.991.48 4 € 2 gab.
VIDGA vienkārtas sliede, 140 cm, balta 204.929.16 9,99 € 2 gab.
VIDGA profils un āķis, balts, 24 gab./kompl. 204.830.02 2,50 € 2 gab.

Lai izveidotu divreiz platāku kombināciju*,  
izmanto šo preču uzskaitījumu:

VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts 702.991.48 4 € 3 gab.
VIDGA vienkārtas sliede, 140 cm, balta 702.991.53 9,99 € 4 gab.
VIDGA profils un āķis, balts, 24 gab./kompl. 702.607.68 2,50 € 4 gab.

Divas sliedes



8

Motorizētas bezvadu žalūzijas

Rullo žalūzijas FYRTUR un KADRILJ ļauj mainīt gaismas 
intensitāti telpā, pat neizkāpjot no gultas. Izmantojot tālvadības 
pulti vai IKEA TRÅDFRI aplikāciju vienlaikus var regulēt vairākas 
bezvadu žalūzijas vai katru atsevišķi. Ērti un parocīgi ikvienam.

Izvēlies tikai žalūziju audumu. FYRTUR aiztur gaismu, bet 
KADRILJ ir mazliet gaismu caurlaidīgi. Iestati atbilstošākos 
apstākļus netraucētam naktsmieram vai vieglākam rīta 
cēlienam mostoties.

• Žalūzijas var regulēt ar tālvadības pulti, lai mainītu gaismas 
spilgtumu telpā vai lai radītu privātu atmosfēru – atkarībā no 
tā, kas tiek darīts istabā.

• Izmanto TRÅDFRI vadības ierīci un lietotni, lai apvienotu 
bezvadu žalūzijas grupās un kontrolētu tās atsevišķi..

• Ar TRÅDFRI vārteju un lietotni var vienlaikus regulēt vienu vai 
vairākas bezvadu žalūzijas.

• FYRTUR aiztur gaismu, un, tos izmantojot, var pilnīgi 
aptumšot istabu.

• KADRILJ mazliet aiztur gaismu un samazina atspīdumu 
televizora un datora ekrānā.

Šajā piemērā izmantotas šīs preces:
KADRILJ rullo žalūzijas, 100×195 cm 204.081.16 129 €/gab.
vai
FYRTUR gaismu necaurlaidīgas rullo žalūzijas, 100×195 cm 904.081.70 139 €/gab.

• Tālvadības pults ietilpst komplektā.
• 1 atkārtoti uzlādējama baterija ietilpst komplektā.
• Bateriju lādētājs ietilpst komplektā.
• Lai lietotu žalūzijas bezvadu funkcijas, repīteris (iekļauts 

komplektā) ir jāpievieno strāvas avotam, kas atrodas ne 
vairāk kā 10 metru attālumā no žalūzijas.

• Žalūzijas jau ir sapārotas ar tālvadības pulti un zigbee repīteri.
• Lai izmantotu TRÅDFRI aplikāciju, nepieciešama TRÅDFRI 

vārteja. Aplikāciju bez maksas var lejupielādēt Google Play vai 
App Store, atkarībā no mobilās ierīces.

• Mēs regulāri uzlabojam TRÅDFRI aplikāciju, lai nodrošinātu 
labāku darbību un funkcionalitāti.

• Pievieno TRÅDFRI vadības ierīci un IKEA Home smart lietotni, 
lai kontrolētu ar Amazon Alexa, Apple HomeKit vai Google 
Home. 



9

Visas daļas

Aizkaru stangas un sistēmas
HUGAD aizkaru stanga, 120–210 cm.

Melna 302.171.35 3,99 €
Balta 102.171.41 3,99 €

VIDGA vienkārtas sliede.

140 cm 204.929.16 9,99 €

BETYDLIG sienas/griestu stiprinājums.

Balts 302.198.89 2 €

VIDGA sienas stiprinājums, balts.

6 cm 102.991.51 2,50 €
12 cm 702.991.48 4 €

VIDGA stūra detaļa, vienkārtas sliede, balta.

304.983.81 4 €

Gaismu necaurlaidīgas žalūzijas un aizkari
FRIDANS gaismu necaurlaidīgas rullo žalūzijas, 
100×195 cm.
Zilas 403.968.86 22,99 €
Pelēkas 603.969.13 22,99 €

TRETUR gaismu necaurlaidgas rullo žalūzijas, 100x195 
cm.
Gaiši zilas 903.810.57 37,99 €
Gaiši pelēkas 603.804.60 49,99 €

SKOGSKLÖVER rullo žalūzijas, 100×195 cm.
Pelēkas 603.145.97 34,99 €
Zaļas 204.510.15 29,99 €

HOPPVALS šūnveida žalūzijas, baltas.

100×195 cm 702.906.28 32,99 €

Rullo žalūzijas, kas darbojas ar baterijām
FYRTUR gaismu necaurlaid. rullo žalūzijas, 100×195 cm, 
bezvadu/darbojas ar baterijām.
Pelēkas 904.081.70 139 €

KADRILJ rullo žalūzijas, 100×195 cm, bezvadu/darbojas ar 
baterijām.
Pelēkas 204.081.16 129 €

Izvēlies aizkarus un žalūzijas savā gaumē. 

Plašāks žalūziju un aizkaru piedāvājums ir pieejams IKEA 
veikalā. 


