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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 ir suteikia 
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 tvirti-
nimo detalėmis VIDGA ir montuojami kampuose naudojant kampines 
detales VIDGA.

 

PIRKĖJO GIDAS

DIZAINAS
David Wahl
 
NAUDINGA ŽINOTI
Prieš įsigydami karnizų VIDGA, 
kruopščiai išmatuokite langus 
ir suplanuokite, kaip kabinsite. 
Galite pasinaudoti šiame pirkėjo 
gide pateiktais patarimais. 

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

VIDGA
Užuolaidų karnizai
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DERINIAI

1. Reikia vieno lubinio karnizo VIDGA, 140 cm ilgio. 
Užuolaidos kabinamos naudojant šliaužiklius su kabliukais 
VIDGA. 

Prekių sąrašas
VIDGA lubinė tvirtinimo detalė, balta 902.990.91 1,99 €/vnt. 2 vnt.
VIDGA vieno bėgelio karnizas, 140 cm, baltas 702.991.53 5,99 € 1 vnt.
VIDGA šliaužikliai su kabliukais, 24 vnt. 702.607.68 2,99 € 1 pak.

Jei norite dvigubai platesnio derinio, papildomai reikės įsigyti:

VIDGA lubinė tvirtinimo detalė, balta 902.990.91 1,99 €/vnt. 3 vnt.
VIDGA vieno bėgelio karnizas, 140 cm, baltas 702.991.53 5,99 € / vnt. 2 vnt.
VIDGA šliaužikliai su kabliukais, 24 vnt. 702.607.68 2,99 € / vnt. 2 pak.

VIENAS SLUOKSNIS

* Derinį galima padaryti platesnį arba patrumpinti karnizus iki reikiamo ilgio.

Su karnizais VIDGA viskas paprasčiau: vos kelios dalys ir 
štai – patys įvairiausi karnizų įrengimo sprendimai, kad 
kiekvienas rastų tinkamą savo namams.

1

Montuojant prie sienos, galima rinktis 6 cm arba 12 cm 
sienines tvirtinimo detales. 



3

4. Reikia vieno bėgelio karnizo VIDGA, 140 cm. Jis 
montuojamas naudojant ilgąsias sienines tvirtinimo de-
tales. Lygiagrečiai jam, naudojant karnizo laikiklius VIDGA, 
įrengiamas karnizas HUGAD. Ant šio karnizo galima kabinti 
užuolaidas su kilpomis. Patogu kabinti dienines ir naktines 
užuolaidas kartu.

Prekių sąrašas

VIDGA sieninė tvirtinimo detalė, 12 cm, balta 702.991.48 4 €/vnt. 2 vnt.
VIDGA karnizo laikiklis, baltas 403.050.75 1,99 €/vnt. 2 vnt.
HUGAD karnizas, 120–210 cm, baltas 102.171.41 3,99 € 1 vnt.
VIDGA vieno bėgelio karnizas, 140 cm, baltas 702.991.53 5,99 € 1 vnt.
VIDGA šliaužikliai su kabliukais, 24 vnt. 702.607.68 2,99 € 1 pak.

Jei norite dvigubai platesnio derinio, papildomai reikės įsigyti:

VIDGA sieninė tvirtinimo detalė, 12 cm, balta 702.991.48 4 €/vnt. 3 vnt.
VIDGA karnizo laikiklis, baltas 403.050.75 1,99 €/vnt. 3 vnt.
HUGAD karnizas, 210–385 cm, baltas 302.171.40 4,99 € 1 vnt.
VIDGA vieno bėgelio karnizas, 140 cm, baltas 702.991.53 5,99 €/vnt. 2 vnt.
VIDGA šliaužikliai su kabliukais, 24 vnt. 702.607.68 2,99 €/pak. 2 pak.

DERINIAI

* Derinį galima padaryti platesnį arba patrumpinti karnizus iki reikiamo ilgio.

3. Reikia dviejų vieno bėgelio karnizų VIDGA, abu po 
140 cm ilgio. Jie montuojami lygiagrečiai, naudojant ilgąsias 
sienines tvirtinimo detales. Patogu kabinti dienines ir nak-
tines užuolaidas kartu.

Prekių sąrašas

VIDGA sieninė tvirtinimo detalė, 12 cm, balta 702.991.48 4 €/vnt. 2 vnt.
VIDGA sieninis vieno bėgelio karnizas, 140 cm, 
baltas

702.991.53 5,99 €/vnt. 2 vnt.

VIDGA šliaužikliai su kabliukais, 24 vnt. 702.607.68 2,99 €/pak. 2 pak.

Jei norite dvigubai platesnio derinio, papildomai reikės įsigyti:

VIDGA sieninė tvirtinimo detalė, 12 cm, balta 702.991.48 4 €/vnt. 3 vnt.
VIDGA sieninis vieno bėgelio karnizas, 140 cm, 
baltas

702.991.53 5,99 €/vnt. 4 vnt.

VIDGA šliaužikliai su kabliukais, 24 vnt. 702.607.68 2,99 €/pak. 4 pak.

DU SLUOKSNIAI

2

3
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7. Reikia dviejų vieno bėgelio karnizų, abu po 140 cm ilgio. 
Karnizai tvirtinami prie lubų, sujungiant kampine detale. 
Su tomis pačiomis prekėmis galimi ir kiti deriniai.

Prekių sąrašas*

VIDGA lubinė tvirtinimo detalė, balta 902.990.91 1,99 €/vnt. 4 vnt.
VIDGA vieno bėgelio karnizas, 140 cm, baltas 702.991.53 5,99 €/vnt. 2 vnt.
VIDGA kampinė detalė (vieno bėgelio), balta 402.990.98 4,99 € 1 vnt.
VIDGA šliaužikliai su kabliukais, 24 vnt. 702.607.68 2,99 €/pak. 2 pak.

DERINIAI

8. Reikia vieno bėgelio karnizo VIDGA, 140 cm ilgio. Jis 
montuojamas prie sienos, abiejose pusėse su kampinėmis 
detalėmis. Turint tokį derinį, užuolaidas galima užtraukti iki 
pat galo, kad nepraleistų nė kiek šviesos.

Prekių sąrašas

VIDGA sieninė tvirtinimo detalė, 12 cm, balta 702.991.48 4 €/vnt. 2 vnt.
VIDGA vieno bėgelio karnizas, 140 cm, baltas 702.991.53 5,99 € 1 vnt.
VIDGA kampinė detalė (vieno bėgelio), balta 402.990.98 4,99 €/vnt. 2 vnt.
VIDGA šliaužikliai su kabliukais, 24 vnt. 702.607.68 2,99 € 1 pak. 

Jei norite dvigubai platesnio derinio, papildomai reikės įsigyti:

VIDGA sieninė tvirtinimo detalė, 12 cm, balta 702.991.48 4 €/vnt. 3 vnt.
VIDGA vieno bėgelio karnizas, 140 cm, baltas 702.991.53 5,99 €/vnt. 2 vnt.
VIDGA kampinė detalė (vieno bėgelio), balta 402.990.98 4,99 €/vnt. 2 vnt.
VIDGA šliaužikliai su kabliukais, 24 vnt. 702.607.68 2,99 €/pak. 2 pak.

KAMPINIS DERINYS

* Derinį galima padaryti platesnį arba patrumpinti karnizus iki reikiamo ilgio.

4

5

Vidinis kampas. Montuojant prie sienos, galima rinktis 
6 cm arba 12 cm sienines tvirtinimo detales.

Išorinis kampas. Montuojant prie sienos, reikalingos 6 cm 
sieninės tvirtinimo detales. 
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DERINIAI

9. Reikia trijų vieno bėgelio karnizų VIDGA, visi po 140 cm 
ilgio. Jie sujungiami ir montuojami prie lubų, įrengiant 
jaukią asmeninę erdvę aplink lovą.

Prekių sąrašas*

VIDGA lubinė tvirtinimo detalė, balta 902.990.91 1,99 € / vnt. 5 vnt.
VIDGA vieno bėgelio karnizas, 140 cm, baltas 702.991.53 5,99 € / vnt. 3 vnt.
VIDGA kampinė detalė (vieno bėgelio), balta 402.990.98 4,99 € 1 vnt.
VIDGA šliaužikliai su kabliukais, 24 vnt. 702.607.68 2,99 € / pak. 2 pak.

* Derinį galima padaryti platesnį arba patrumpinti karnizus iki reikiamo ilgio.

6
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Suplanuoti ne visada paprasta, net jei kalbame apie tokią nesudėtingą 
karnizų sistemą kaip VIDGA. Pradėkite nuo vieno karnizo ir dviejų tvirtinimo 
detalių. 

KAIP SUPLANUOTI?

Lubinės tvirtinimo detalės yra skirtos karnizui 
tvirtinti prie lubų. 

Trumposios sieninės tvirtinimo detalės skirtos 
užuolaidoms kabinti labai arti lango, kad pro 
šonus nepatektų šviesa.

Ilgosios sieninės tvirtinimo detalės reikalingos 
montuojant kelis karnizus lygiagrečiai vienas kito. 
Rinkitės norėdami pakabinti užuolaidas sluoksniai, 
pavyzdžiui, dienines ir naktines kartu.

Vieno bėgelio karnizo užteks įprastoms užuolaidoms paka-
binti. Patinka, kai daugiau užuolaidų? Tuomet rinkitės trijų 
bėgelių karnizą.

Platesni langai? Sprendimas jiems

Vienas karnizas ir dvi tvirtinimo 
detalės pradžiai.

Dar vienas toks pat karnizas ir tokia pati 
tvirtinimo detalė.

Dar trūksta ilgio? Prijunkite trečią tokį patį karnizą 
ir tokią pačią tvirtinimo detalę.

Prireikus karnizą visada galima patrumpinti iki reikiamo 
ilgio.
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Vieno bėgelio karnizas ir dvi 
ILGOSIOS SIENINĖS tvirtinimo 
detalės pradžiai.

Papildomas vieno bėgelio karnizas 
ir jokių papildomų tvirtinimo 
detalių.

Norite pasikabinti dienines ir naktines užuolaidas kartu? Štai sprendimas! 
Galėsite pakabinti ir daugiau, nes montuosite ilgąsias tvirtinimo detales.

KAIP SUPLANUOTI?

Vieno bėgelio karnizo užteks įprastoms užuolaidoms paka-
binti. Patinka, kai daugiau užuolaidų? Tuomet rinkitės trijų 
bėgelių karnizą.

Platus langas ir dviem 
sluoksniais sukabintos 
užuolaidos? Dabar žinote, 
koks sprendimas tinka.

DALYS IR KAINOS
VIDGA lubinė tvirtinimo detalė, balta.

902.990.91 1,99 €

VIDGA sieninė tvirtinimo detalė, 12 cm, balta.

702.991.48 4 €

VIDGA sieninė tvirtinimo detalė, 6 cm, balta.

102.991.51 3 €

VIDGA vieno bėgelio karnizas, 140 cm, baltas.

702.991.53 5,99 €

VIDGA trijų bėgelių karnizas, 140 cm, baltas.

202.991.55 10,99 €

VIDGA pjovimo dėžė, balta

503.174.12 5,99 €
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Karnizas užuolaidoms su kilpomis

Kampinė detalė karnizams sujungti

DALYS IR KAINOS
VIDGA kampinė detalė (vieno bėgelio), balta.

402.990.98 4,99 €

DALYS IR KAINOS
VIDGA karnizo laikiklis, baltas.

403.050.75 2,99 €

HUGAD karnizas, baltas.

210–385 cm 302.171.40 4,99 €

Šliaužikliai su kabliukais užuolaidoms pakabinti

KAIP SUPLANUOTI?

DALYS IR KAINOS
VIDGA šliaužikliai su kabliukais, balti.

24 vnt. 702.607.68 2,90 €

RIKTIG užuolaidų kabliukai.

20 vnt. 402.122.03 2,49 €
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2. Išmatuokite lango aukštį. 
Žinodami lango aukštį, žinosite, kokio ilgio užuolaidų jums 
reikia. 

Matuokite nuo lango rėmo viršaus iki taško, kuriame, jūsų 
manymu, turėtų baigtis užuolaidos. 

Prie gauto skaičiaus  pridėkite 15 cm. Pritvirtinkite 
karnizą 15 cm virš lango rėmo. 

Matuojant ir renkantis užuolaidas reikėtų atsižvelgti į tai, 
kad išskalbus jos gali susitraukti.

1. Išmatuokite lango plotį. 
Žinodami lango plotį, greičiau išsirinksite tinkamą karnizą. 

Išmatuokite lango plotį.  

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

KAIP IŠMATUOTI LANGĄ?

15 cm 15 cm

15
 c

m
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Karnizo ilgis

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

      Prekių skaičius

Užuolaidos (pora) 1 pakuotė (2 vnt.) 2 pakuotės (4 vnt.) 3 pakuotės (6 vnt.)

Šliaužikliai su kabliukais 1 pakuotė (24 vnt.) 2 pakuotės (48 vnt.) 3 pakuotės (72 vnt.)

Pasirinktinai: jei norite klos-
tuoti užuolaidas, įsigykite užuolaidų 
kabliukų

1 pakuotė (20 vnt.) 2 pakuotės (40 vnt.) 3 pakuotės (60 vnt.)

UŽUOLAIDOS IR PRIEDAI



IŠSIRINKITE, KO REIKIA

Nusibraižykite paprastą brėžinį

Įrašykite reikalingų dalių kiekį 

Lubinė tvirtinimo detalė

Vieno bėgelio karnizas

Karnizo laikiklis

Užuolaidos (pora)

Sieninė tvirtinimo detalė 
(6 cm)

Trijų bėgelių karnizas

Karnizas

Šliaužikliai su kabliukais

Sieninė tvirtinimo detalė 
(12 cm)

Kampinė detalė

Užuolaidų kabliukai

Užuolaidų lazdelė

Pavyzdys: 

Prekė Prekės nr. Kiekis

VIDGA lubinė tvirtinimo detalė, balta 902.990.91 vnt.
VIDGA sieninė tvirtinimo detalė, 6 cm, balta 102.991.51 vnt.
VIDGA sieninė tvirtinimo detalė, 12 cm, balta 702.991.48 vnt.

VIDGA vieno bėgelio karnizas, 140 cm, baltas 702.991.53 vnt.
VIDGA trijų bėgelių karnizas, 140 cm, baltas 202.991.55 vnt.
VIDGA kampinė detalė (vieno bėgelio), balta 402.990.98 vnt.

VIDGA karnizo laikiklis, baltas 403.050.75 vnt.
HUGAD karnizas, 120–210 cm, baltas 102.171.41 vnt.
HUGAD karnizas, 210–385 cm, baltas 302.171.40 vnt.

Pasirinkite užuolaidas (parduodamos po dvi): pakuotės
VIDGA šliaužikliai su kabliukais, 24 vnt. 702.607.68 pakuotės
RIKTIG užuolaidų kabliukai, 20 vnt. 
Nebūtini, nebent norite suklostuoti užuolaidas. 402.122.03 pakuotės

VIDGA užuolaidų lazdelė 110 cm, balta 002.991.18 vnt.

×2 ×2
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