Ръководство за закупуване

VIDGA

Система за окачване на завеси и панелни щори

ДИЗАЙН
Давид Вал

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ

Уверете се, че сте взели
правилни мерки на прозореца
преди да започнете с
проектирането. Следвайте
съветите в това ръководство.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уникалната функция „завърти
и щракни” свързва релсите с
крепежните елементи за таван
или стена и намалява времето
за монтаж.
Алуминий – здрав и издръжлив
материал, с ниско тегло.

Окачва се по всякакъв начин
Системата за окачване VIDGA ви предлага много варианти за окачване
на завеси и панелни щори. Можете да ги окачите на прозорците
или да ги използвате като разделители за стая, плъзгащи врати
или около легло. Ако поставите завеси на пластове, можете не
само да комбинирате цветове, десени и материи по свой вкус, но
и да изолирате звука, да регулирате светлината и по-ефективно да
контролирате стайната температура. Свържете няколко релсови
корниза, за да създадете един по-дълъг или ги отрежете с ножовка
до желаната дължина. Монтирайте релсовия корниз на стената
или тавана чрез крепежни елементи за стена или таван VIDGA, или
използвайте ъглови елементи VIDGA, за да поставите релсовите
корнизи около ъглите.

Възможни са разлики в предлагания асортимент, цени и наличности в различните
търговски обекти – магазини ИКЕА, Центрове за поръчки ИКЕА и онлайн магазин ИКЕА.
За допълнителна и най-актуална информация се обърнете към сътрудник или проверете на ikea.bg.
ИКЕА България не носи отговорност за допуснати печатни грешки.
ИКЕА България си запазва правото да прави промени в съдържанието и цените.

Комбинации

Само с няколко елемента създаваме решения за много
хора – това е идеята на VIDGA. На следващите страници
ще намерите различни варианти, които да ви вдъхновят,
за да създадете ваша система за окачване.

ЕДИН ПЛАСТ ЗАВЕСИ
1. Единичен релсов корниз VIDGA, 140 см, монтиран на тавана.
Завесите се захващат с плъзгач и кука VIDGA.
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Списък с покупки
VIDGA крепежен елемент за таван, бяло

902.990.91

4,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA единичен релсов корниз, 140 см, бяло

702.991.53

15,00лв./бр.

1 бр.

VIDGA плъзгач/кука, бяло, 24 бр./к-т

702.607.68

5,00лв./к-т

1 к-т

Ако искате да удвоите ширината на комбинацията*,
следвайте списъка с покупки по-долу:

VIDGA крепежен елемент за таван, бяло

902.990.91

4,00лв./бр.

3 бр.

VIDGA единичен релсов корниз, 140 см, бяло

702.991.53

15,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA плъзгач/кука, бяло, 24 бр./к-т

702.607.68

5,00лв./к-т

2 к-та

Ако искате решение със стенен монтаж, използвайте
крепежен елемент за стена, с размери 6 см или 12 см.

2. Троен релсов корниз VIDGA, 140 см, монтиран на тавана. Три
държача за панелни щори VIDGA се използват за поставяне
на панелните щори към релсите. Тази комбинация може да
се използва за покритие на прозорец, за решение с открити
пространства или като разделител на стая.
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Списък с покупки
VIDGA крепежен елемент за таван, бяло

902.990.91

4,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA троен релсов корниз, 140 см, бяло

202.991.55

20,00лв./бр.

1 бр.

VIDGA държач за панелна щора, 60 см, бяло

802.991.57

13,00лв./к-т

3 к-та

VIDGA пръчка за управление на щори, 110 см,
бяло

002.991.18

8,00лв./бр.

1 бр.

Ако искате да удвоите ширината на комбинацията*,
следвайте списъка с покупки по-долу:

VIDGA крепежен елемент за таван, бяло

902.990.91

4,00лв./бр.

3 бр.

VIDGA троен релсов корниз, 140 см, бяло

202.991.55

20,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA държач за панелна щора, 60 см, бяло

802.991.57

13,00лв./к-т

6 к-та

VIDGA пръчка за управление на щори, 110 см,
бяло

002.991.18

8,00лв./бр.

2 бр.

Ако искате решение със стенен монтаж, използвайте
крепежен елемент за стена, с размери от 6 см или 12 см.
* Можете да създадете комбинации с по-голяма ширина и да отрежете релсата до желаните размери.
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Комбинации

ДВА ПЛАСТА ЗАВЕСИ
3. Два единични релсови корниза VIDGA , 140 см, успоредно
монтирани с дълги крепежен елемент за стена. Използвайте
два пласта завеси, за да имате желаното уединение ден и нощ
– дръпнете вътрешните завеси през деня, а външните през
нощта.
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Списък с покупки
VIDGA крепежен елемент за стена, 12 см, бяло

702.991.48

8,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA единичен релсов корниз, 140 см, бяло

702.991.53

15,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA плъзгач/кука, бяло, 24 бр./к-т

702.607.68

5,00лв./к-т

2 к-та

Ако искате да удвоите ширината на комбинацията*,
следвайте списъка с покупки по-долу:

4

VIDGA крепежен елемент за стена, 12 см, бяло

702.991.48

8,00лв./бр.

3 бр.

VIDGA единичен релсов корниз, 140 см, бяло

702.991.53

15,00лв./бр.

4 бр.

VIDGA плъзгач/кука, бяло, 24 бр./к-т

702.607.68

5,00лв./к-т

4 к-та

4. Единичен релсов корниз VIDGA, 140 см, монтиран с дълги
крепежен елемент за стена. Успоредно на него е поставен
корниз за завеси HUGAD с държачи за корниз VIDGA.
Използвайте два пласта завеси, за да имате желаното
уединение ден и нощ – дръпнете вътрешните завеси през
деня, а външните през нощта. С корниза за завеси, можете да
окачите завеси с халки.
Списък с покупки
VIDGA крепежен елемент за стена, 12 см, бяло

702.991.48

8,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA държач за корниз, бяло

403.050.75

5,00лв./бр.

2 бр.

HUGAD корниз за завеси, 120-210 см, бяло

102.171.41

7,99лв./бр.

1 бр.

VIDGA единичен релсов корниз, 140 см, бяло

702.991.53

15,00лв./бр.

1 бр.

VIDGA плъзгач/кука, бяло, 24 бр./к-т

702.607.68

5,00лв./к-т

1 к-т

RAFFIG накрайници, бяло.

502.171.82

4,99лв./к-т

1 к-т

Ако искате да удвоите ширината на комбинацията*,
следвайте списъка с покупки по-долу:

VIDGA крепежен елемент за стена, 12 см, бяло

702.991.48

8,00лв./бр.

3 бр.

VIDGA държач за корниз, бяло

403.050.75

5,00лв./бр.

3 бр.

HUGAD корниз за завеси, 210-385 см, бяло

302.171.40

12,99лв./бр.

1 бр.

VIDGA единичен релсов корниз, 140 см, бяло

702.991.53

15,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA плъзгач/кука, бяло, 24 бр./к-т

702.607.68

5,00лв./к-т

2 к-та

RAFFIG накрайници, бяло.

502.171.82

4,99лв./к-т

1 к-т

* Можете да създадете комбинации с по-голяма ширина и да отрежете релсата до желаните размери.
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Комбинации

5. Троен релсов корниз VIDGA и единичен релсов корниз,
и двата с дължина 140 см, монтирани успоредно с дълги
крепежени елементи за стена. Използвайки панелни щори и
завеси на пластове можете да комбинирате цветове, десени и
материи по ваш вкус.
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Списък с покупки
VIDGA крепежен елемент за стена, 12 см, бяло

702.991.48

8,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA троен релсов корниз, 140 см, бяло

202.991.55

20,00лв./бр.

1 бр.

VIDGA единичен релсов корниз, 140 см, бяло

702.991.53

15,00лв./бр.

1 бр.

VIDGA плъзгач/кука, бяло, 24 бр./к-т

702.607.68

5,00лв./бр.

1 бр.

VIDGA държач на панелна щора, 60 см, бяло

802.991.57

13,00лв./к-т

3 к-та

VIDGA пръчка за управление на щори, 110 см,
бяло

002.991.18

8,00лв./бр.

1 бр.

Ако искате да удвоите ширината на комбинацията*,
следвайте списъка с покупки по-долу:

VIDGA крепежен елемент за стена, 12 см, бяло

702.991.48

8,00лв./бр.

3 бр.

VIDGA троен релсов корниз, 140 см, бяло

202.991.55

20,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA единичен релсов корниз, 140 см, бяло

702.991.53

15,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA плъзгач/кука, бяло, 24 бр./к-т

702.607.68

5,00лв./бр.

2 к-та

VIDGA държач на панелна щора, 60 см, бяло
VIDGA пръчка за управление на щори, 110 см,
бяло

802.991.57

13,00лв./к-т

6 к-та

002.991.18

8,00лв./бр.

2 бр.

6. Троен релсов корниз VIDGA, 140 см, монтиран с дълги
крепежени елементи за стена. Успоредно е поставен корниз
за завеси HUGAD чрез държачи за корниз VIDGA. Използвайки
панелни щори и завеси на пластове можете да съчетаете
цветове, десени и материи по ваш вкус. С корниза за завеси
можете да окачите завеси с халки.
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Списък с покупки
VIDGA крепежен елемент за стена, 12 см, бяло

702.991.48

8,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA държач за корниз, бяло

403.050.75

5,00лв./бр.

2 бр.

HUGAD корниз за завеси, 120-210 см, бяло

102.171.41

7,99лв./бр.

1 бр.

VIDGA троен релсов корниз, 140 см. бяло

202.991.55

20,00лв./бр.

1 бр.

VIDGA държач за панелна щора, 60 см, бяло

802.991.57

13,00лв./к-т

1 к-т

VIDGA пръчка за управление на щори, 110 см,
бяло

002.991.18

8,00лв./бр.

1 бр.

RAFFIG накрайници, бяло.

502.171.82

5,99лв./к-т

1 к-т

Ако искате да удвоите ширината на комбинацията*,
следвайте списъка с покупки по-долу:

VIDGA крепежен елемент за стена, 12 см, бяло

702.991.48

8,00лв./бр.

3 бр.

VIDGA държач за корниз, бяло

403.050.75

5,00лв./бр.

3 бр.

HUGAD корниз за завеси, 120-210 см, бяло

102.171.41

7,99лв./бр.

1 бр.

VIDGA троен релсов корниз, 140 см, бяло

202.991.55

20,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA държач за панелна щора, 60 см, бяло

802.991.57

13,00лв./к-т

2 к-та

VIDGA пръчка за управление на щори, 110 см,
бяло

002.991.18

8,00лв./бр.

2 бр.

RAFFIG накрайници, бяло.

502.171.82

5,99лв./к-т

1 к-т

* Можете да създадете комбинации с по-голяма ширина и да отрежете релсата до желаните размери.
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Комбинации
ЪГЛОВИ РЕШЕНИЯ
7

7. Два единични релсови корниза, 140 см всеки, съединени
в ъгъла с ъглов елемент и монтирани на стената. Сега вече
можете да дръпнете завесите около ъгъла. При всеки вариант се
използват едни и същи продукти.
Списък с покупки*
VIDGA крепежен елемент за стена, 12 см, бяло

702.991.48

8,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA единичен релсов корниз, 140 см, бяло

702.991.53

15,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA ъглов елемент, единична релса, бяло

402.990.98

8,00лв./бр.

1 бр.

VIDGA плъзгач/кука, бяло, 24 бр./к-т

702.607.68

5,00лв./к-т

2 к-та

Вътрешен ъгъл. Ако искате решение със стенен монтаж, използвайте
крепежни елементи за стена, с размери 6 см или 12 см.

Външен ъгъл. Ако искате решение със стенен монтаж, използвайте
крепежни елементи за стена, с размери 6 см или 12 см.
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8. Единичен релсов корниз VIDGA, 140 см, монтиран на стената.
С ъглов елемент от всяка страна можете да издърпате завесите
плътно до стената, за да не навлиза никаква светлина.
Списък с покупки
VIDGA крепежен елемент за стена, 12 см, бяло

702.991.48

8,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA единичен корниз, 140 бяло

702.991.53

15,00лв./бр.

1 бр.

VIDGA ъглов елемент, единична релса, бяло

402.990.98

8,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA плъзгач/кука, бяло, 24 бр./к-т

702.607.68

5,00лв./к-т

1 к-т

Ако искате да удвоите ширината на комбинацията*,
следвайте списъка с покупки по-долу:

VIDGA крепежен елемент за стена, 12 см, бяло

702.991.48

8,00лв./бр.

3 бр.

VIDGA единичен корниз, 140 бяло

702.991.53

15,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA ъглов елемент, единична релса, бяло

402.990.98

8,00лв./бр.

2 бр.

VIDGA плъзгач/кука, бяло, 24 бр./к-т

702.607.68

5,00лв./к-т

2 к-та

* Можете да създадете комбинации с по-голяма ширина и да отрежете релсата до желаните размери.
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Комбинации

9. Три единични релсови корниза VIDGA , 140 см всеки, се
свързват и монтират към тавана. Завесите около леглото
създават уютно и уединено ъглово пространство.
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Списък с покупки*
VIDGA крепежни елементи за таван, бяло

902.990.91

4,00лв./бр.

5 бр.

VIDGA единичен релсов корниз, 140 см, бяло

702.991.53

15,00лв./бр.

3 бр.

VIDGA ъглов елемент, единична релса, бяло

402.990.98

8,00лв./бр.

1 бр.

VIDGA плъзгач/кука, бяло, 24 бр./к-т

702.607.68

5,00лв./к-т

2 к-та

* Можете да създадете комбинации с по-голяма ширина и да отрежете релсата до желаните размери.

Как да проектирате
Проектирането не винаги е лесно, но с VIDGA действате с лекота.
Стартирате с 1 релса и 2 крепежни елемента.

Крепежните елементи за таван ви позволяват
да монтирате релсата на тавана - страхотно
решение, ако искате да окачите завесите на
прозорец с перваз.

Късите крепежни елементи за стена ви
позволяват да окачите завесите много близо
до стената, така че да не нахлува светлина от
различни страни.

Единичният релсов корниз е подходящ за завеси.
Предпочитате панелни щори? Тройна релса е вашето решение.

6

Дългите крепежни елементи за стена могат да
придържат успоредни релси, за да окачите по
няколко пласта завеси.

Как да проектирате
Имате по-широк прозорец? Имаме решение за вас.

1 релса и 2 крепежни елемента, с
които да стартирате.

Добавете 1 релса и 1 крепежни елемента
(същият като предишния).

Все още не са достатъчни? Добавете още една
релса и един крепежен елемент (същият като
предишния).

Можете и да отрежете релсата до желаните размери, ако
ширината на прозореца е по-малка.

Искате решение за окачване на два пласта завеси? Или дори три?
Дългият крепежен елемент за стена ви позволява да направите точно това.

По-широк прозорец и два пласта
завеси?
Сега знаете какво да правите.

1 единичен релсов корниз и 2
дълги крепежни елемента за
стена като за начало.

Единичният релсов корниз е подходящ за завеси.
Предпочитате панелни щори? Тройна релса е вашето решение.

Добавете единичен релсов корниз
без допълнителни крепежни
елементи.

ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
VIDGA крепежен елемент за таван, бяло.
902.990.91

VIDGA единичен релсов корниз, 140 см, бяло.
4,00лв.

702.991.53

15,00лв.

VIDGA крепежен елемент за стена, 12 см, бяло.
702.991.48

8,00лв.

VIDGA троен релсов корниз, 140 см, бяло.
202.991.55

VIDGA крепежен елемент за стена, 6 см, бяло.
102.991.51

5,00лв.
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20,00лв.

Как да проектирате
Добавете корниз за завеси с халки.
ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
VIDGA държач за корниз, бяло.
403.050.75

5,00лв.

120-210 см

000.793.62

7,99лв.

210-385 см

302.171.40

12,99лв.

502.171.82

5,99лв.

HUGAD корниз за завеси, бяло.

RAFFIG накрайници, бяло.
2 бр./к-т

Свържете релсите в ъгъла.
ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
VIDGA ъглов елемент, единична релса, бяло.
402.990.98

8,00лв.

Окачете завесите с плъзгач и кука.
ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
VIDGA плъзгач и кука, бяло, 24 бр./к-т
702.607.68

5,00лв.

402.122.03

5,99лв.

RIKTIG кука за завеси.
20 бр./к-т

Окачете панелните щори с държач за панелни щори.
ЕЛЕМЕНТИ И ЦЕНИ
VIDGA държач за панелни щори, 60 см, бяло.
802.991.57

13,00лв.

VIDGA пръчка за управление на щори, 110 см, бяло.
002.991.18
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8,00лв.

Измерете вашият прозорец

15 cm
15 cm

15 cm

Най-напред измерете вашия прозорец.
1. Ширина.
Така определяте ширината на корниза за завеси или
релсата.

2. Височина.
Така определяте дължината на завесите или панелните
щори.

Измерете ширината на прозореца.

Измерете от върха на рамката на прозореца и спрете там,
където искате да свършват завесите или панелните щори.

Добавете 15 см към всяка страна
, за да могат завесите
да покрият прозореца както трябва и да се издърпват
напълно.

Добавете 15 см към взетите мерки.
Закачете корниза за завеси или релсата, 15 см над рамката
на прозореца.
Добавете няколко сантиметра, тъй като завесите могат да
се свият след пране.
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Брой завеси и аксесоари

Дължина на релсата, която ще ви е необходима

< 140 см

140–280 см

280–420 см

Завеси, 1 к-т

1 к-т (2 бр.)

2 к-та (4 бр.)

3 к-та (6 бр.)

Плъзгач и кука

1 к-т (24 бр.)

2 к-та (48 бр.)

3 к-та (72 бр.)

По избор: Плисиране на завесите,
добавете: кука

1 к-т (20 бр.)

2 к-та (40 бр.)

3 к-та (60 бр.)

Панелна щора

3 бр.

6 бр.

9 бр.

Държач за панелна щора

3 к-та

6 к-та

9 к-та

Пръчка за управление на щори

1 бр.

2 бр.

3 бр.

Закачете завесите с
единичен релсов корниз.

Брой продукти

Закачете панелните щори с
троен релсов корниз.

Брой продукти
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Изберете това, от което се нуждаете

Крепежен елемент за таван

Крепежен елементи за стена,
6 см

Крепежен елемент за стена,
12 см

Единичен релсов корниз

Троен релсов корниз

Ъглов елемент

Държач за корниз

Корниз за завеси

Завеси, 1 к-т

Плъзгач и кука

Кука за завеси

Панелна щора

Държач за панелна щора

Пръчка за управление на
щори

Направете скица.
Пример:
×2

×2

Отбележете количествата, от които се нуждаете.
Продукт
VIDGA крепежен елемент за таван, бяло

Номер на
продукт
902.990.91

Количество

VIDGA крепежен елемент за стена, 6 см, бяло

102.991.51

бройки

VIDGA крепежен елемент за стена, 12 см, бяло

702.991.48

бройки

VIDGA единичен релсов корниз, 140 см, бяло

702.991.53

бройки

VIDGA троен релсов корниз, 140 см, бяло

202.991.55

бройки

VIDGA ъглов елемент, единична релса, бяло

402.990.98

бройки

VIDGA държач за завеси, бяло

403.050.75

бройки

HUGAD корниз за завеси, 120-210 см, бяло

102.171.41

бройки

HUGAD корниз за завеси, 210-385 см, бяло

302.171.40

бройки

бройки

Изберете завеси, които ви харесват. Продават се на
чифт.

пакети

VIDGA плъзгач/кука, 24 бр./к-т

702.607.68

пакети

RIKTIG кука за завеси 20 бр./к-т.
по избор: ако искате да плисирате завесите.

402.122.03

пакети

Изберете панелни щори, които ви харесват.

бройки

VIDGA държач за панелна щора, 60 см, бяло

802.991.57

пакети

VIDGA пръчка за управление на щори, 110 см, бяло

002.991.18

бройки
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Има моменти, когато просто нямаме време или енергия. Когато ни е нужна малко
помощ. Затова предлагаме допълнителни услуги, като събиране на стоки, доставка
и монтаж. Вижте повече на последната страница на това ръководство или на www.
IKEA.bg.

СЪБИРАНЕ НА МЕБЕЛИ И ДОСТАВКА
Запишете желаните артикули в списъка си с покупки и оставете
търсенето и транспорта на нас – ще ги вземем от Залата за
самообслужване и наш партньор ще достави всичко директно до
дома или офиса ви.

ДОСТАВКА ДО ДОМА
Повечето от продуктите ни са с дизайн и опаковка, които
ви позволяват да ги отнесете лесно вкъщи сами. Но ако
предпочитате, можем да препоръчаме наш партньор, който да
достави покупките ви директно до дома или офиса.

МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ
Стоките на ИКЕА са предназначени за самостоятелен монтаж
– по този начин спестявате най-много. Но можем и да
препоръчаме наш партньор, който да сглоби покупките за
дома или офиса ви.

ФИНАНСОВА УСЛУГА
В магазин ИКЕА може да закупите желаните от вас продукти на
изплащане на равни месечни вноски при изгодни условия.
Започнете да обзавеждате своя дом-мечта още от днес.
Повече информация можете да получите в зона Финансова услуга.
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Можете и сами.
Но можем и ние!

