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

Funkcionalu ir paprasta
Karnizai VIDGA – tai daugybė galimybių pakabinti užuolaidas. 
Pavyzdžiui, priešais langus ir nišose, bet kur kambaryje, jei užuolaidos 
naudojamos vietoje pertvarų, širmų ar durų, arba aplink lovą. 
Užuolaidos, ypač sukabintos sluoksniais, ne tik puošia namus ir 
suteikia jiems jaukumo, bet ir slopina garsus, padeda reguliuoti 
natūralią šviesą ir temperatūrą kambaryje. Galima sujungti kelis 
karnizus į vieną, jei reikia ilgesnio, arba patrumpinti karnizą iki 
norimo ilgio pjūkleliu. Karnizai VIDGA skirti tvirtinti prie sienų ir lubų 
atitinkamomis tvirtinimo detalėmis VIDGA ir montuojami kampuose 
naudojant kampines detales VIDGA.

Užuolaidų kabinimo sistema

Dizainas
David Wahl

Naudinga žinoti
Prieš įsigydami karnizų VIDGA, 
kruopščiai išmatuokite langus ir 
suplanuokite, kaip kabinsite. Galite 
pasinaudoti šiame pirkėjo gide 
pateikiamais patarimais. 

Savybės
„Twist and click“ montavimo 
sistema – nebereikia daugybės 
varžtų. 
Aliuminis – tvirtas, lengvas, 
ilgaamžiškas.

Pirkėjo gidas

VIDGA
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Deriniai

Vos iš kelių komponentų sukuriame daugelio poreikiams 
tinkamus sprendimus – tokia VIDGA idėja. Tolesniuose 
puslapiuose rasite pavyzdžių, iš kurių galėsite pasisemti 
įkvėpimo ir susikurti savo svajonių langų uždangas.

Vienasluoksnės užuolaidos

1. Lubinis vieno bėgelio karnizas, 140 cm ilgio. Užuolaidos 
kabinamos naudojant pridedamus šliaužiklius ir kabliukus. 

Pirkinių sąrašas
Vieno bėgelio karnizas VIDGA, 140 cm, 
su lubinėmis detalėmis, balta 204.929.16 12,99 € už vnt. 1 vnt.
Šliaužikliai ir kabliukai VIDGA, balta, 24 vnt. 204.830.02 4 € už pak. 1 pak.

Jei norėtumėte padvigubinti derinio plotį*,  
vadovaukitės toliau pateikiamu pirkinių sąrašu:

Vieno bėgelio karnizas VIDGA, 140 cm,  
su lubinėmis detalėmis, balta 204.929.16 12,99 € už vnt. 2 vnt.

Šliaužikliai ir kabliukai VIDGA, balta, 24 vnt. 204.830.02 4 € už vnt. 2 pak.

Jei tvirtinate prie sienos, galite rinktis 6 arba 12 cm sienines tvirtinimo detales. 
Sieninės tvirtinimo detalės parduodamos atskirai.

* Galite užuolaidas kabinti ir plačiau. Atsipjaukite tiek karnizo, kiek reikia.
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Dvisluoksnės užuolaidos

3. Du vieno bėgelio karnizai VIDGA, po 140 cm, lygiagrečiai 
tvirtinami prie ilgesniųjų sieninių tvirtinimo detalių. Pasirinkę 
dvisluoksnes užuolaidas, turėsite daugiau privatumo ir dieną, 
ir naktį. Dieną tiks lengvos užuolaidos, nakčiai užtraukite 
papildomas – išorines.

Pirkinių sąrašas

Vieno bėgelio karnizas VIDGA, 140 cm,  
su lubinėmis detalėmis, balta   204.929.16 12,99 € už vnt. 1 vnt.
Šliaužikliai ir kabliukai VIDGA, balta, 24 vnt. 204.830.02 4 € už pak. 2 pak.
Sieninė tvirtinimo detalė VIDGA 702.991.48 5 € 2 vnt.

Jei norėtumėte padvigubinti derinio plotį*, vadovaukitės toliau pateikiamu pirkinių 
sąrašu:

Vieno bėgelio karnizas VIDGA, 140 cm,  
su lubinėmis detalėmis, balta   204.929.16 12,99 € už vnt. 1 vnt.
Šliaužikliai ir kabliukai VIDGA, balta, 24 vnt. 204.830.02 4 € už pak. 4 pak.
Sieninė tvirtinimo detalė VIDGA 702.991.48 5 € 3 vnt.
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Deriniai

7. Du vieno bėgelio karnizai VIDGA, po 140 cm, kampe jungiami 
kampine detale ir tvirtinami prie lubų. Dabar užuolaidas galite 
užtraukti kampu. Abiem atvejais tinka tie patys gaminiai.

Pirkinių sąrašas*

Vieno bėgelio karnizas VIDGA, 140 cm,  
su lubinėmis detalėmis, balta   204.929.16 12,99 € už vnt.2 vnt.
Kampinė detalė vieno bėgelio karnizui VIDGA 
su lubinėmis detalėmis, balta 304.983.81 5 € už vnt. 1 vnt.
Šliaužikliai ir kabliukai VIDGA, balta, 24 vnt. 204.830.02 4 € už pak. 2 pak.

Kampinės užuolaidos

7

Vidinis kampas. Jei tvirtinate prie sienos, galite rinktis 6 cm 
arba 12 cm sienines tvirtinimo detales (parduodamos atskirai).

Išorinis kampas. Jei tvirtinate prie sienos, galite rinktis 6 cm 
sienines tvirtinimo detales (parduodamos atskirai).

* Galite užuolaidas kabinti ir plačiau. Atsipjaukite tiek karnizo, kiek reikia.
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Deriniai

* Galite užuolaidas kabinti ir plačiau. Atsipjaukite tiek karnizo, kiek reikia.

9. Trys vieno bėgelio karnizai VIDGA, po 140 cm, sujungiami 
ir tvirtinami prie lubų. Užuolaidas pakabinę aplink lovą, 
susikursite jaukų privatų kampelį.

Pirkinių sąrašas*

Vieno bėgelio karnizas VIDGA, 140 cm, 
su lubinėmis detalėmis, balta 204.929.16 12,99 € už vnt. 3 vnt.
Kampinė detalė vieno bėgelio karnizui VIDGA 
su lubinėmis detalėmis, balta 304.983.81 5 € už vnt. 1 vnt.
Šliaužikliai ir kabliukai VIDGA, balta, 24 vnt. 204.830.02 4 € už pak. 2 pak.
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8. Sieninis vieno bėgelio karnizas, 140 cm ilgio. Kampines 
detales įrengę iš abiejų karnizo pusių, užuolaidas galėsite 
užtraukti praktiškai aklinai.

Pirkinių sąrašas

Sieninės tvirtinimo detalės VIDGA, 12 cm, balta 702.991.48 5 € už vnt. 2 vnt.
Vieno bėgelio karnizas VIDGA, 140 cm, 
su lubinėmis detalėmis, balta 204.929.16 12,99 € už vnt. 1 vnt.
Kampinė detalė vieno bėgelio karnizui VIDGA 
su lubinėmis detalėmis, balta 304.983.81 5 € už vnt. 2 vnt.
Šliaužikliai ir kabliukai VIDGA, balta, 24 vnt. 204.830.02 4 € už pak. 1 pak. 

Jei norėtumėte padvigubinti derinio plotį*, 
vadovaukitės toliau pateikiamu pirkinių sąrašu:

Sieninės tvirtinimo detalės VIDGA, 12 cm, balta 702.991.48 5 € už vnt. 3 vnt.
Vieno bėgelio karnizas VIDGA, 140 cm,  
su lubinėmis detalėmis, balta 204.929.16 12,99 € už vnt. 2 vnt.
Kampinė detalė vieno bėgelio karnizui VIDGA 
su lubinėmis detalėmis, balta 304.983.81 5 € už vnt. 2 vnt.
Šliaužikliai ir kabliukai VIDGA, balta, 24 vnt. 204.830.02 4 € už pak. 2 pak.
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Kaip planuoti?

Planuoti niekada nebūna paprasta, o štai susipažinti su VIDGA – 
paprasta.  
Pradėkite nuo 1 karnizo ir 2 tvirtinimo detalių. 

Lubinėmis tvirtinimo detalėmis (pridedamos) karnizą 
galite pritvirtinti prie lubų – puikus sprendimas, 
kai reikia, kad užuolaidos nekristų ant išsikišusios 
palangės. 

Naudodami trumpesniąsias sienines tvirtinimo 
detales (parduodamos atskirai) užuolaidas galite 
pakabinti labai arti sienos – taip iš šonų prasiskverbs 
mažiau šviesos.

Ant ilgesniųjų sieninių tvirtinimo detalių 
(parduodamos atskirai) galima tvirtinti kelis 
lygiagrečius karnizus – taip užuolaidas galite sukabinti 
keliais sluoksniais.

Įprastoms užuolaidoms tinka vieno bėgelio karnizai. 

Platesni langai? Turime jums sprendimą.

Pradžiai – 1 karnizas ir 2 tvirtinimo 
detalės.

Pridėkite 1 karnizą ir 1 tvirtinimo detalę (tokius 
pačius).

Vis dar per trumpas? Pridėkite dar vieną karnizą ir dar 
vieną tvirtinimo detalę (tokius pačius).

Prireikus reikiamo ilgio karnizą galite tiesiog atsipjauti.
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Kaip planuoti?

Pradžiai – 1 vieno bėgelio karnizas 
ir 2 ilgesniosios sieninės tvirtinimo 
detalės.

Pridėkite 1 vieno bėgelio karnizą, 
papildomų tvirtinimo detalių nereikia.

Norite dviejų sluoksnių užuolaidų? O gal trijų?  
Tam puikiai tiks ilgesniosios tvirtinimo detalės.

Platesnis langas 
ir dvisluoksnės užuolaidos?

Jau žinote, ką daryti.

Dalys ir kainos
Sieninė tvirtinimo detalė VIDGA, 12 cm, balta.

702.991.48 5 €

Sieninė tvirtinimo detalė VIDGA, 6 cm, balta.

102.991.51 4 €

Vieno bėgelio karnizas VIDGA, 140 cm, su lubinėmis 
detalėmis, balta.  

204.929.16 12,99 €
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Kaip planuoti?

Sujunkite karnizus ties kampu.

Dalys ir kainos
Kampinė detalė VIDGA, vieno bėgelio, su lubinėmis 
detalėmis, balta.

304.983.81 5 €

Naudodami šliaužiklius ir kabliukus pakabinkite užuolaidas.

Dalys ir kainos
Šliaužikliai ir kabliukai VIDGA, balta, 24 vnt.

204.830.02 4 €

Užuolaidų kabliukas RIKTIG

20 vnt. 402.122.03 2,99 €
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Kaip išsimatuoti langą?

2. Aukštis. 
Nuo jo priklausys užuolaidų ilgis. 

Matuokite nuo lango viršaus iki ten, kur turėtų būti užuolaidų 
apačia. 

Prie gauto matmens pridėkite 15 cm . 
Karnizą tvirtinkite 15 cm virš lango rėmo. 

Turėdami galvoje, kad skalbiamos užuolaidos gali šiek tiek 
susitraukti, pridėkite kelis papildomus centimetrus.

1. Plotis. 
Nuo jo priklausys karnizo ilgis. 

Išmatuokite lango plotį.  

Prie gauto matmens pridėkite bent po 15 cm iš abiejų pusių, 
kad užuolaidos tinkamai uždengtų visą langą ir kad jas būtų 
galima visiškai atitraukti. 

15 cm 15 cm

15
 c

m

Taip, visų pirma turite išsimatuoti langą. 
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Kiek reikės užuolaidų ir priedų?

Reikiamas karnizo ilgis

< 140 cm 140–280 cm 280–420 cm
Įprastas užuolaidas kabinkite ant 
vieno bėgelio karnizo.

   Gaminių kiekis

Užuolaidos, 1 pora 1 pak. (2 vnt.) 2 pak. (4 vnt.) 3 pak. (6 vnt.)

Šliaužikliai ir kabliukai 1 pak. (24 vnt.) 2 pak. (48 vnt.) 3 pak. (72 vnt.)

Naudinga žinoti: jei norite suklostyti 
užuolaidas, pridėkite šiuos gaminius: 
Užuolaidų kabliukai

1 pak. (20 vnt.) 2 pak. (40 vnt.) 3 pak. (60 vnt.)
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Išsirinkite, ko reikia

Nusibraižykite brėžinuką. 

Įrašykite reikiamus kiekius. 

Vieno bėgelio karnizas

Užuolaidos, 1 pora

Juostinės užuolaidos

Sieninė tvirtinimo detalė, 6 cm

Šliaužikliai ir kabliukai

Sieninė tvirtinimo detalė, 12 cm

Kampinė detalė

Užuolaidų kabliukai

Pavyzdys: 

Gaminys Prekės kodas Kiekis

Sieninės tvirtinimo detalės VIDGA, 6 cm, balta 102.991.51 vnt.
Sieninės tvirtinimo detalės VIDGA, 12 cm, balta 702.991.48 vnt.

Vieno bėgelio karnizas VIDGA, 140 cm, su lubinėmis detalėmis, 
balta  204.929.16 vnt.

Kampinė detalė VIDGA, vieno bėgelio, su lubinėmis detalėmis, 
balta 304.983.81 vnt.

Pasirinkite norimas užuolaidas. Visos parduodamos poromis. pak.
Šliaužikliai ir kabliukai VIDGA, 24 vnt. 204.830.02 pak.
Užuolaidų kabliukai RIKTIG, 20 vnt. 
Jei norite suklostyti užuolaidas. 402.122.03 pak.
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