PIRKĖJO GIDAS

BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD
Tvirtinimo prie sienų ar lubų detalės ir užuolaidų karnizas
DALYS

Tvirtinimo prie sienos
ar lubų detalė
Užuolaidų karnizo laikiklis
Užuolaidų karnizas
Antgalis
Kampinis užuolaidos
karnizo sujungimas

Paprastumas ir įvairovė
Kiekvienam puošiant savo namų langus patinka ir yra svarbūs
skirtingi dalykai. Tačiau kokį stilių bepasirinksite, neapsieisite be
pagrindinių detalių – tvirtinimo detalių, karnizų ir bėgelių.
Galite derinti skirtingus mūsų asortimento gaminius ir sukurti
jums tinkamiausius sprendimus. Galbūt norėsite vienasluoksnių
užuolaidų ir tvirtinsite karnizą prie sienos ar lubų. O gal, pridėję
dar kelis laikiklius ir karnizus, ant savo didelių langų pakabinsite
įspūdingas trisluoksnes užuolaidas.
Karnizai ir jų antgaliai gali būti trijų spalvų: juodos, baltos ir
sidabrinės. Jei norėsite atnaujinti karnizus, tiesiog pakeiskite jų
antgalius – iš karto pajusite skirtumą!

Kai kurių čia parodytų prekių gali nebūti parduotuvėje. Kreipkitės į parduotuvės darbuotojus arba
ieškokite www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes rasite etiketėse arba internete.
Visus baldus reikia surinkti.

KAIP TVIRTINTI
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Vieno sluoksnio užuolaidos iki 140 cm ilgio.
Reikės 2 tvirtinimo prie sienos ar lubų detalių.
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Dviejų sluoksnių užuolaidos (permatomos užuolaidos lango
viduje, o storos – išorėje), iki 280 cm ilgio.

1. Tvirtinimo detales galima tvirtinti ant sienos arba lubų.
Galima reguliuoti užuolaidos karnizo laikiklius taip, kad
užuolaidos kabėtų arčiau arba toliau nuo lango.

2. Sukurti sluoksniuotą sprendimą paprasta, jums tereikia
įsigyti papildomų karnizų laikiklių ir pritvirtinti juos prie
sienų. Tuomet uždėkite papildomus karnizus.

Užuolaidos gali būti dviejų skersmenų, trijų ilgių ir trijų
spalvų. Visus galima pailginti.

UŽUOLAIDŲ DERINIAI
Langas, pavyzdžiui, 130 cm pločio, su viengubomis
užuolaidomis.
Užuolaidų kabinimo detalės
302.171.59

Sieninė/lubų atrama BETYDLIG

602.172.28

2 € 2 vnt.

Karnizų antgaliai RAFFIG 2 vnt./pak.

202.199.36

2,99 € 1 vnt.

Šio derinio kaina – 9,46 €
(Užuolaidos ir kabinimo priedai neįskaičiuoti.)
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2,99 € 1 vnt.

Užuolaidos karnizas RÄCKA, 120–210 cm

UŽUOLAIDŲ DERINIAI
Norėdami uždengti atviras lentynas arba kai ant sienos
nėra vietos tvirtinimo detalėms, galite tvirtinti karnizus
prie lubų.
Užuolaidų kabinimo detalės
2,99 € 1 vnt.

Karnizas RÄCKA, 120–210 cm

302.171.59

Sieninė/lubų atrama BETYDLIG

602.172.28

2 € 2 vnt.

Karnizo antgaliai RAFFIG, 2 vnt./pak.

202.199.36

2,99 € 1 vnt.

Šio derinio kaina – 9,46 €
(Užuolaidos neįskaičiuotos.)

Max. 140 cm

Platus langas, pavyzdžiui, 280 cm, su dvigubomis
užuolaidomis – permatomos lango viduje, o storesnės –
išorėje.
Nepamirškite, kad 140-280 cm ilgio karnizai bus
stabilūs su trimis tvirtinimo prie sienų ar lubų detalėmis
BETYDLIG.

Max. 140 cm

Užuolaidų kabinimo detalės
Karnizas RÄCKA, 210–385 cm

702.171.57

4,99 € 1 vnt.

Karnizas HUGAD, 210–385 cm

502.171.39

5,99 € 1 vnt.

Sieninė/lubų atrama BETYDLIG

602.172.28

2 € 3 vnt.

Karnizo laikiklis BETYDLIG

502.198.93

1 € 3 vnt.

Karnizo antgaliai RAFFIG, 2 vnt./pak.

202.199.36

2,99 € 1 vnt.

Šio derinio kaina – 22,41 €
(Užuolaidos ir kabinimo priedai neįskaičiuoti.)

3

UŽUOLAIDŲ DERINIAI
Didelis langas, pavyzdžiui, 320 cm, su trigubomis
užuolaidomis. Tokiame derinyje galima pakabinti ir
panelines, ir peršviečiamas, ir sunkaus audinio užuolaidas
kartu.
Ilgesni kaip 280 cm karnizai bus stabilūs su keturiomis
tvirtinimo prie sienų ar lubų detalėmis BETYDLIG.
Užuolaidų kabinimo detalės
Karnizas RÄCKA, 210–385 cm

702.171.57

4,99 € 2 vnt.

Karnizas HUGAD, 210–385 cm

502.171.39

5,99 € 1 vnt.

Sieninė/lubų atrama BETYDLIG

602.172.28

2 € 4 vnt.

Karnizo laikiklis BETYDLIG

502.198.93

1 € 8 vnt.

Karnizo antgaliai RAFFIG, 2 vnt./pak.

202.199.36

2,99 € 1 vnt.

Šio derinio kaina – 34,34 €
(Užuolaidos ir kabinimo priedai neįskaičiuoti.)
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VISOS DALYS IR KAINOS
Sieninė/lubų atrama BETYDLIG.

Antgalis RAFFIG, 2 vnt./pak.

Juoda

602.172.28

2€

Juodos sp.

202.199.36

2,99 €

Sidabro sp.

102.198.90

2€

Baltos sp.

502.171.82

2,99 €

Balta

302.198.89

2€
Antgalis VÄSENTLIG, 2 vnt./pak.
Baltos sp.

002.171.94

3,99 €

Karnizo laikiklis BETYDLIG.
Juodas

502.198.93

1€

Sidabro sp.

002.198.95

1€

Baltas

602.198.97

1€

Užuolaidų žiedai su segtuku ir kabliuku SYRLIG,
Ø 25 mm, 10 vnt./pak.

Karnizas RÄCKA, 70–120 cm.
Juodas

002.171.65

1,49 €

Sidabro sp.

002.213.94

0,99 €

Baltas

702.213.95

1,49 €

2,49 €

Juodi

102.172.40

Sidabro sp.

202.172.25

1,99 €

Balti

402.240.98

2,49 €

Nikeliuoti

103.057.98

3,99 €

Karnizas RÄCKA, 120–210 cm.
Juodas

302.171.59

2,99 €

Sidabro sp.

102.171.60

2,99 €

Baltas

902.171.61

2,99 €

Užuolaidų žiedai su segtuku ir kabliuku SYRLIG,
Ø 38 mm, 10 vnt./pak.

Karnizas RÄCKA, 210-385 cm.
Juodas

702.171.57

4,99 €

Sidabro sp.

702.171.62

4,99 €

Baltas

402.171.49

4,99 €

Karnizas HUGAD, 120–210 cm.
Juodas

302.171.35

3,99 €

Sidabro sp.

902.171.37

3,99 €

Baltas

102.171.41

3,99 €

Karnizas HUGAD, 210–385 cm.
Juodas

502.171.39

5,99 €

Sidabro sp.

702.171.38

5,99 €

Baltas

302.171.40

5,99 €
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Juodi

802.240.96

2,99 €

Sidabro sp.

502.199.54

2,99 €

Balti

502.172.38

2,99 €

IŠMATUOKITE SAVO LANGĄ

a

10 cm
10 cm

10 cm

b

1. Plotis. Parodo, kokio ilgio karnizo ar bėgelių
jums reikia.
Išmatuokite lango plotį. a
Prie gautų matmenų a pridėkite 10 cm, taip
langas bus uždengtas be plyšių kraštuose.
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2. Aukštis. Parodo, kokio aukščio panelinių
ar įprastų užuolaidų jums reikės.
Išmatuokite langą nuo rėmo viršaus iki tos
vietos, kur turėtų baigtis jūsų užuolaidos. b
Būtinai pridėkite prie gauto skaičiaus b
10 cm, kad liktų vietos karnizui ar bėgeliams.
Pridėkite kelis centimetrus, jei užuolaidos
susitrauktų.
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