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NODERĪGA
INFORMĀCIJA

Pirms plānošanas rūpīgi izmēri
logu. Ņem vērā šajā ceļvedī sniegtos padomus.

FUNKCIJAS

Sliedes pie griestu un sienas
stiprinājumiem piestiprināmas
ātri un bez instrumentiem. Tās
izgatavotas no viegla un izturīga
alumīnija.

Aizkari katrai telpai
VIDGA aizkaru sistēma sniedz daudz dažādu iespēju aizkaru piestiprināšanai
– piestiprini tos priekšā logiem un nišai, sadali ar tiem telpu, izmanto tos kā
durvis vai izveido baldahīnu. Ja piestiprināsi vairākus aizkaru slāņus, varēsi
ne tikai izdaiļot telpu ar dažādām krāsām, rakstiem un materiāliem, bet arī
slāpēt troksni un labāk regulēt dienasgaismas daudzumu un temperatūru
telpā. Aizkaru sliedes var savienot, tādi izveidojot vienu garu sliedi, kā arī
saīsināt ar metāla zāģīti. Piestiprini sliedi pie sienas vai griestiem ar VIDGA
sienu vai griestu stiprinājumiem, un izmanto VIDGA stūra savienojumus, lai
aizkaru sliede vītos gar stūri.

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

KOMBINĀCIJAS

VIDGA sistēma ir radīta tā, lai no dažām detaļām varētu radīt
daudz dažādu risinājumu. Šajās lapaspusēs atradīsi piemērus,
no kuriem smelties iedvesmu.

VIENS SLĀNIS
1. Viena VIDGA 140 cm viena celiņa sliede, kas piestiprināta
pie griestiem. Aizkari piestiprināti ar VIDGA skrituļu cilpām un
āķīšiem.
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Iepirkumu saraksts:
VIDGA griestu stiprinājums, balts

902.990.91 2,50 €/gab.

2 gab.

VIDGA viena celiņa aizkaru sliede, 140 cm, balta

702.991.53

5,99 €/gab.

1 gab.

VIDGA skrituļu cilpas un āķīši, balti, 24 gab.
komplekts

702.607.68

2,50 €/gab.

2 gab.

Ja vēlies divreiz garāku kombināciju*, izmanto šo iepirkumu sarakstu:

VIDGA griestu stiprinājums, balts

902.990.91 2,50 €/gab.

3 gab.

VIDGA viena celiņa aizkaru sliede, 140 cm, balta

702.991.53

5,99 €/gab.

2 gab.

VIDGA skrituļu cilpas un āķīši, balti, 24 gab.
komplekts

702.607.68

2,50 €/gab.

4 gab.

Aizkarus var arī piestiprināt pie sienas ar 6 vai 12 cm gariem
stiprinājumiem.

2. Viena VIDGA 140 cm trīs celiņu aizkaru sliede, kas piestiprināta
pie griestiem. Pie sliedes ar trim VIDGA paneļu aizkaru turētājiem
piestiprināti trīs paneļu aizkari. Šāda kombinācija piemērota
logiem, vaļējam glabāšanas risinājumam, vai telpu sadalīšanai.
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Iepirkumu saraksts:
VIDGA griestu stiprinājums, balts

902.990.91 2,50 €/gab.

2 gab.

VIDGA trīs celiņu aizkaru sliede, 140 cm, balta

202.991.55 11,99 €/gab.

1 gab.

VIDGA aizkaru vilkšanas stanga, 110 cm, balta

002.991.18

3,99 €/gab.

1 gab.

Ja vēlies divreiz garāku kombināciju*, izmanto šo iepirkumu sarakstu:

VIDGA griestu stiprinājums, balts

902.990.91 2,50 €/gab.

3 gab.

VIDGA trīs celiņu aizkaru sliede, 140 cm, balta

202.991.55 11,99 €/gab.

2 gab.

VIDGA aizkaru vilkšanas stanga, 110 cm, balta

002.991.18

3,99 €/gab.

Aizkarus var arī piestiprināt pie sienas ar 6 vai 12 cm gariem
stiprinājumiem.

* Vari izveidot arī garākas kombinācijas.
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2 gab.

KOMBINĀCIJAS

DIVI SLĀŅI
3. Divas VIDGA 140 cm viena celiņa sliedes piestiprinātas paralēli
pie garajiem sienas stiprinājumiem. Ar diviem aizkaru slāņiem
logu var piesegt kā dienā, tā naktī – dienā aizver dienas aizkarus
un naktī biezos aizkarus.
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Iepirkumu saraksts:
4 €/gab.

2 gab.

VIDGA viena celiņa aizkaru sliede, 140 cm, balta 702.991.53

5,99 €/gab.

2 gab.

VIDGA skrituļu cilpas un āķīši, balti, 24 gab.
komplekts

2,50 €/gab.

2 gab.

VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts

702.991.48

702.607.68

Ja vēlies divreiz garāku kombināciju*, izmanto šo iepirkumu sarakstu:

4 €/gab.

3 gab.

VIDGA viena celiņa aizkaru sliede, 140 cm, balta 702.991.53

5,99 €/gab.

4 gab.

VIDGA skrituļu cilpas un āķīši, balti, 24 gab.
komplekts

2,50 €/gab.

4 gab.

VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts
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702.991.48

702.607.68

4. Viena VIDGA 140 cm viena celiņa aizkaru sliede piestiprināta
pie garajiem sienas stiprinājumiem. Tai paralēli ar VIDGA aizkaru
stangas turētājiem piestiprināta HUGAD aizkaru stanga. Ar diviem
aizkaru slāņiem logu var piesegt kā dienā, tā naktī – dienā aizver
dienas aizkarus un naktī biezos aizkarus. Pie aizkaru stangas varēsi
pakārt aizkarus ar iestrādātām cilpām.
Iepirkumu saraksts:
VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts

702.991.48

4 €/gab.

2 gab.

VIDGA aizkaru stangas turētājs, balts

403.050.75

2,50 €/gab.

2 gab.

HUGAD aizkaru stanga, 120–210 cm, balta

102.171.41

3,99 €/gab.

1 gab.

VIDGA viena celiņa aizkaru sliede, 140 cm, balta

702.991.53

5,99 €/gab.

1 gab.

VIDGA skrituļu cilpas un āķīši, balti, 24 gab. komplekts

702.607.68

2,50 €/gab.

2 gab.

RAFFIG uzgaļi, pāris, balti

502.171.82

1,99 €/gab.

1 gab.

Ja vēlies divreiz garāku kombināciju*, izmanto šo iepirkumu sarakstu:

* Vari izveidot arī garākas kombinācijas.
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VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts

702.991.48

4 €/gab.

3 gab.

VIDGA aizkaru stangas turētājs, balts

403.050.75

2,50 €/gab.

3 gab.

HUGAD aizkaru stanga, 210–385 cm, balta

302.171.40

4,99 €/gab.

1 gab.

VIDGA viena celiņa aizkaru sliede, 140 cm, balta

702.991.53

5,99 €/gab.

2 gab.

VIDGA skrituļu cilpas un āķīši, balti, 24 gab. komplekts

702.607.68

2,50 €/gab.

4 gab.

RAFFIG uzgaļi, pāris, balti

502.171.82

1,99 €/gab.

1 gab.

KOMBINĀCIJAS

5. Viena VIDGA trīs celiņu aizkaru un viena viena celiņa sliede,
abas 140 cm garas, piestiprinātas paralēli pie garajiem sienas
stiprinājumiem. Saliekot kopā paneļu aizkarus un parastos aizkarus, var kombinēt krāsas, rakstus un materiālus, lai izveidotu ko
interesantu.
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Iepirkumu saraksts:
4 €/gab.

2 gab.

VIDGA trīs celiņu aizkaru sliede, 140 cm, balta 202.991.55

11,99 €/gab.

1 gab.

VIDGA viena celiņa aizkaru sliede, 140 cm, balta702.991.53

5,99 €/gab.

1 gab.

VIDGA skrituļu cilpas un āķīši, balti, 24 gab.
komplekts

702.607.68

2,50 €/gab.

2 gab.

VIDGA aizkaru vilkšanas stanga, 110 cm, balta 002.991.18

3,99 €/gab.

1 gab.

VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts

702.991.48

Ja vēlies divreiz garāku kombināciju*, izmanto šo iepirkumu sarakstu:

4 €/gab.

3 gab.

VIDGA trīs celiņu aizkaru sliede, 140 cm, balta 202.991.55

11,99 €/gab.

2 gab.

VIDGA viena celiņa aizkaru sliede, 140 cm, balta702.991.53

5,99 €/gab.

2 gab.

VIDGA skrituļu cilpas un āķīši, balti, 24 gab.
komplekts

702.607.68

2,50 €/gab.

4 gab.

VIDGA aizkaru vilkšanas stanga, 110 cm, balta 002.991.18

3,99 €/gab.

2 gab.

VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts

702.991.48

6. Viena VIDGA 140 cm trīs celiņu aizkaru sliede, kas
piestiprināta pie garajiem sienas stiprinājumiem. Tai paralēli ar
VIDGA aizkaru stangas turētājiem piestiprināta HUGAD aizkaru
stanga. Saliekot kopā paneļu aizkarus un parastos aizkarus, var
kombinēt krāsas, rakstus un materiālus, lai izveidotu ko interesantu. Pie aizkaru stangas varēsi pakārt aizkarus ar iestrādātām
cilpām.
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Iepirkumu saraksts:
VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts

702.991.48

4 €/gab.

2 gab.

VIDGA aizkaru stangas turētājs, balts

403.050.75

2,50 €/gab.

2 gab.

HUGAD aizkaru stanga, 120–210 cm, balta

102.171.41

3,99 €/gab.

1 gab.

VIDGA trīs celiņu aizkaru sliede, 140 cm, balta 202.991.55

11,99 €/gab.

1 gab.

VIDGA aizkaru vilkšanas stanga, 110 cm, balta 002.991.18

3,99 €/gab.

1 gab.

RAFFIG uzgaļi, pāris, balti

1,99 €/gab.

1 gab.

502.171.82

Ja vēlies divreiz garāku kombināciju*, izmanto šo iepirkumu sarakstu:

* Vari izveidot arī garākas kombinācijas.

4

VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts

702.991.48

4 €/gab.

3 gab.

VIDGA aizkaru stangas turētājs, balts

403.050.75

2,50 €/gab.

3 gab.

HUGAD aizkaru stanga, 210–385 cm, balta

302.171.40

4,99 €/gab.

1 gab.

VIDGA trīs celiņu aizkaru, 140 cm, balta

202.991.55

11,99 €/gab.

2 gab.

VIDGA aizkaru vilkšanas stanga, 110 cm, balta 002.991.18

3,99 €/gab.

2 gab.

RAFFIG uzgaļi, pāris, balti

1,99 €/gab.

1 gab.

502.171.82

KOMBINĀCIJAS

STŪRA RISINĀJUMS
7. Divas 140 cm viena celiņa aizkaru sliedes, kas stūrī savienotas
ar stūra savienojumu un piestiprinātas pie griestiem. Aizkarus
var vilkt garām stūrim.
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Iepirkumu saraksts:*
902.990.91

2,50 €/gab.

4 gab.

VIDGA viena celiņa aizkaru sliede, 140 cm, balta 702.991.53

5,99 €/gab.

2 gab.

VIDGA viena celiņa sliedes stūra savienojums,
balts

402.990.98

4 €/gab.

1 gab.

VIDGA skrituļu cilpas un āķīši, balti, 24 gab.
komplekts

702.607.68

2,50 €/gab.

4 gab.

VIDGA griestu stiprinājums, balts

Iekšējais stūris. Vari izmantot arī 6 vai 12 cm sienas stiprinājumus.

8. Viena VIDGA 140 cm viena celiņa aizkaru sliede, kas
piestiprināta pie sienas. Ja abos galos piestiprina pa stūra savienojumam, istabu var padarīt pilnīgi tumšu.
Iepirkumu saraksts:
4 €/gab.

2 gab.

VIDGA viena celiņa aizkaru sliede, 140 cm, balta 702.991.53

5,99 €/gab.

1 gab.

VIDGA vienas sliedes stūra savienojums, balts

402.990.98

4 €/gab.

2 gab.

VIDGA skrituļu cilpas un āķīši, balti, 24 gab.
komplekts

702.607.68

2,50 €/gab.

2 gab.

VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts

702.991.48

Ja vēlies divreiz garāku kombināciju*, izmanto šo iepirkumu sarakstu:

4 €/gab.

3 gab.

VIDGA viena celiņa aizkaru sliede, 140 cm, balta 702.991.53

5,99 €/gab.

2 gab.

VIDGA viena celiņa stūra savienojums, balts

402.990.98

4 €/gab.

2 gab.

VIDGA skrituļu cilpas un āķīši, balti, 24 gab.
komplekts

702.607.68

2,50 €/gab.

4 gab.

VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts
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* Vari izveidot arī garākas kombinācijas.

5

702.991.48

KOMBINĀCIJAS

9. Trīs savienotas VIDGA 140 cm viena celiņa sliedes, kas
piestiprinātas pie griestiem. Rezultāts – mājīgs stūra baldahīns.
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Iepirkumu saraksts:*

* Vari izveidot arī garākas kombinācijas.
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VIDGA griestu stiprinājums, balts

902.990.91

2,50 €/gab.

5 gab.

VIDGA viena celiņa aizkaru sliede, 140 cm, balta

702.991.53

5,99 €/gab.

3 gab.

VIDGA viena celiņa sliedes stūra savienojums,
balts

402.990.98 4 €/gab.

VIDGA skrituļu cilpas un āķīši, balti, 24 gab.
komplekts

702.607.68

2,50 €/gab.

1 gab.
4 gab.

PLĀNOŠANA

Plānot parasti ir sarežģīti – ne ar VIDGA. Tavu aizkaru pamats ir 1 sliede un 2
stiprinājumi.

Griestu stiprinājumi ir lielisks risinājums, ja vēlies, lai
aizkari nepieskaras platai palodzei.

Ar īsiem sienas stiprinājumiem aizkarus var
pakārt ļoti tuvu sienai, lai pa aizkaru sāniem telpā
neiespīdētu gaisma.

Pie gariem sienas stiprinājumiem var piestiprināt
vairākas paralēlas sliedes, lai izveidotu vairāku slāņu
aizkarus.

Viena celiņa sliede ir piemērota parastajiem aizkariem. Tev labāk
patīk paneļu aizkari? Tad tev vajadzīga sliede ar trim celiņiem.

Tev ir plats logs? Mums ir risinājums.

Sāc ar 1 sliedi un 2 stiprinājumiem.

Joprojām par īsu? Pievieno vēl vienu sliedi un
stiprinājumu (tāda paša veida).

Pievieno 1 sliedi un 1 stiprinājumu (tāda paša
veida).

Ja ar pilnu papildu sliedi būs par daudz, to var saīsināt ar metāla
zāģīti.
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PLĀNOŠANA

Vēlies divu slāņu aizkarus? Varbūt trīs? Tev vajadzīgs garais sienas stiprinājums.

Vēlies divu slāņu aizkarus pie
gara loga? Tagad zināsi, kas tev
jādara.

1 sliede un 2 garie sienas
stiprinājumi.

Pievieno vēl vienu viena celiņa
sliedi (papildu stiprinājumi nav
nepieciešami).

Viena celiņa sliede ir piemērota parastajiem aizkariem. Tev labāk
patīk paneļu aizkari? Tad tev vajadzīga sliede ar trim celiņiem.

Sliedes var saīsināt ar metāla zāģīti un VIDGA zāģēšanas kasti.

DETAĻAS
VIDGA griestu stiprinājums, balts.

VIDGA viena celiņa aizkaru sliede, 140 cm, balta.
902.990.91

2,50 €

702.991.53

5,99 €

VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts.
702.991.48

4€

VIDGA trīs celiņu aizkaru sliede, 140 cm, balta.
202.991.55

VIDGA sienas stiprinājums, 6 cm, balts.
102.991.51

2,50 €

503.174.12

2,49 €

VIDGA zāģēšanas kaste.

Noskenē kvadrātkodu, lai uzzinātu, cik
viegli ir uzstādīt aizkarus un paneļu
aizkarus.
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11,99 €

PLĀNOŠANA

Pievieno aizkaru stangu, lai pakārtu aizkarus ar iestrādātām cilpām.
DETAĻAS
VIDGA aizkaru stangas turētājs, balts.
403.050.75

2,50 €

302.171.40

4,99 €

502.171.82

1,99 €

HUGAD aizkaru stanga, balta.
210–385 cm

RAFFIG uzgaļi, balti
2 gab. komplekts

Savieno sliedes stūrī.
DETAĻAS
VIDGA viena celiņa stūra savienojums, viena
celiņa, balts.
402.990.98 4 €

Pakarini aizkarus aiz skrituļu cilpām un āķīšiem.
DETAĻAS
VIDGA skrituļu cilpas un āķīši, balti, 24 gab. komplekts.
702.607.68

2,50 €

402.122.03

2,59 €

RIKTIG aizkaru āķītis.
20 gab. komplekts

Pakarini paneļu aizkarus ar paneļu aizkaru turētājiem.
DETAĻAS
VIDGA aizkaru vilkšanas stanga, 110 cm, balta.
002.991.18
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3,99 €

KĀ IZMĒRĪT LOGU

15 cm
15 cm

15 cm

2. Augstums . No tā atkarīgs, cik garus aizkarus un/
vai paneļu aizkarus vajadzēs. Mēri no loga rāmja augšas līdz vietai, kur vēlies, lai aizkari beidzas. Atceries,
ka mērījumam jāpieskaita 15 cm, jo loga rāmja
aizkaru stanga un sliedes jāpiestiprina 15 cm virs loga
rāmja. Pieskaiti arī pāris centimetrus gadījumam, ja
saraujas mazgāšānas dēļ.

1. Platums

. No tā atkarīgs, cik platu aizkaru stangu
un sliedi vajadzēs. Pieskaiti vismaz 15 cm katrā pusē,
lai būtu drošs, ka logs būs pilnībā nosegts un ka to
varēs pilnībā atvērt.
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AIZKARU UN PIEDERUMU SKAITS

Vajadzīgais sliedes garums

< 140 cm

140–280 cm

280–420 cm

1 gab. (2 gab.)

2 gab. (4 gab.)

3 gab. (6 gab.)

Skrituļu cilpas un āķīši

2 gab. (48 gab.)

4 gab. (96 gab.)

6 gab. (144 gab.)

Ja vēlies sakrokotus aizkarus, papildus
nopērc aizkaru āķīšus.

1 gab. (20 gab.)

2 gab. (40 gab.)

3 gab. (60 gab.)

Aizkariem ar viena celiņa sliedi.

Preču skaits:
Aizkari, 1 pāris
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IZVĒLIES VAJADZĪGO
Griestu stiprinājumi

Viena celiņa sliedes

Aizkaru stangas turētāji

Aizkari, 1 pāris

Sienas stiprinājumi, 6 cm

Sienas stiprinājumi, 12 cm

Trīs celiņu sliedes

Stūra savienojumi

Aizkaru stangas

Aizkaru āķīši

Skrituļu cilpas un āķīši

Aizkaru vilkšanas stanga

Paneļu aizkaru turētāji

Zāģēšanas kaste

Uzzīmē vienkāršu plānu.
Piemērs:
×2

×2

Ieraksti, ko tev jānopērk.
Prece:
VIDGA griestu stiprinājums, balts

Preces
numurs:
902.990.91

VIDGA sienas stiprinājumss, 6 cm, balts

102.991.51

gab.

VIDGA sienas stiprinājums, 12 cm, balts

702.991.48

gab.

VIDGA viena celiņa aizkaru sliede, 140 cm, balta

702.991.53

gab.

VIDGA trīs celiņu aizkaru sliede, 140 cm, balta

202.991.55

gab.

VIDGA stūra savienojums, viena celiņa, balts

402.990.98

gab.

VIDGA aizkaru stangas turētājs, balts

403.050.75

gab.

HUGAD aizkaru stanga, 120–210 cm, balta

102.171.41

gab.

HUGAD aizkaru stanga, 210–385 cm, balta

302.171.40

gab.

Izvēlies aizkarus. Tos var iegādāties arī pa pāriem.

Daudzums:
gab.

iepakojumi

VIDGA skrituļu cilpas un āķīši, 24 gab. komplekts

702.607.68

iepakojumi

RIKTIG aizkaru āķītis. 20 gab. komplekts
(ja vēlies sakrokot aizkarus).

402.122.03

iepakojumi

VIDGA zāģēšanas kaste

503.174.12

gab.
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Pakalpojumi
IKEA preces izgatavotas tā, lai tās būt ērti paņemt no plaukta, aizvest
mājās un salikt. Tu vari darīt pats, bet vari arī uzticēt darāmo mums. Mūsu
pakalpojumi atvieglos tavu ikdienu.

Piegāde
Ja vēlies, aizvedīsim tavus
pirkumus līdz mājām vai darba
vietai.

Interneta veikals
IKEA interneta veikals ir vaļā
vienmēr – iepērcies, kad vēlies.
Jebkurā laikā un jebkurā vietā.
Pasūtījumu var ērti saņemt mājās
vai doties tam pakaļ uz IKEA
veikalu.

Pasūtījuma sagatavošana
ar piegādi
Taupi savu laiku – izmanto pirkuma komplektēšanas un piegādes
pakalpojumu.

Pasūtījuma saņemšana
veikalā
Reizēm pašas labākās idejas ienāk
prātā nakts vidū. Iepērcies jebkurā
laikā un saņem pirkumus IKEA
veikalā, ietaupot piegādes maksu.

Finanšu pakalpojumi

Atpakaļatdošana

Preču iegādi uz nomaksu
IKEA veikalā nodrošina SIA
“AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu
var iegādāties preces vērtībā no
100 € līdz 5000 €.

IKEA veikalā iegādātās preces
var atdot vai apmainīt 90 dienu
laikā.

Uzzini vairāk IKEA.lv.

Montāža
Visiem nav jābūt mēbeļu
montāžas speciālistiem, tāpēc
mēbeļu salikšanu vari uzticēt
mums.

Interjera dizains
Ja ideju ir daudz, bet nezini, ar
ko sākt, izvēlies IKEA interjera
dizaina pakalpojumu. IKEA
speciālisti izmērīs telpas,
konsultēs par iekārtojumu un
ieteiks piemērotākās mēbeles.*

