
ONDERDELEN
Wand-/plafondbeslag
Gordijnroedehouder
Gordijnroede
Afsluitknop
Hoekverbinding gordijnroede

Eenvoud en verscheidenheid gaan hand in hand
Voor het aankleden van de ramen hebben we allemaal 
verschillende behoeften en voorkeuren. Maar welke stijl je ook 
kiest, je hebt altijd een aantal basisonderdelen nodig zoals 
bevestigingsbeslag, roedes en afsluitknoppen om de gordijnen 
op te hangen.

Je kan de verschillende onderdelen uit ons assortiment 
combineren om een oplossing te maken die perfect aansluit 
bij je behoeften. Misschien wil je een roede aan de wand of het 
plafond monteren voor een oplossing met één gordijnlaag. Of 
je wil een schitterende oplossing in drie lagen voor dat grote 
raam? Voeg gewoon extra gordijnroedehouders en roedes toe!

Het wand-/plafondbeslag en de roede zijn verkrijgbaar in 
verschillende kleuren. Wil je de look veranderen, kies dan 
gewoon andere afsluitknoppen. Je kan ze vervangen wanneer 
je maar wilt: het is leuk en makkelijk en maakt een groot 
verschil!

BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD
wand-/plafondbevestiging en gordijnroede

KOOPHULP

Mogelijk zijn niet alle (hier getoonde) producten verkrijgbaar in het woonwarenhuis. Spreek een medewerker aan 
of kijk op IKEA.be voor meer informatie. Kijk voor gedetailleerde productinformatie op het prijskaartje of op de 
website. Sommige elementen moeten gemonteerd worden.
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2. Als je meerdere lagen gordijnen wil, moet je  gewoon 
extra roedehouders aanschaffen en ze op het beslag 
monteren. Voeg dan extra gordijnroedes toe.

1. Je kan het beslag monteren aan de wand of  
het plafond en ook de positie van de gordijnroede-
houder kan je aanpassen, zodat je het gordijn  
verder of dichter bij het raam kan hangen.

De gordijnroedes zijn verkrijgbaar in twee  
diameters, drie lengtes en drie kleuren en  
ze zijn allemaal uittrekbaar.
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J E  O P L O S S I N G  B O U W E N

CO M B I N AT I E S

1.

2.

Je hebt twee stuks wand-/plafondbeslag nodig voor gordijnroedes 
tot 140 cm. 

Je hebt drie stuks wand-/plafondbeslag nodig voor gordijnroedes 
tot 280 cm.

Raam van bv. 130 cm met 1 gordijnlaag.

Gebruikte elementen

RÄCKA gordijnroede, 
120–210 cm 302.171.59 3,-/st. 1 st.

BETYDLIG wand-/ 
plafondbeslag 602.172.28 2,-/st. 2 st.

RAFFIG afsluitknop,  
1 paar 202.199.36 2,-/verp. 1 verp.

Deze combinatie 9,- 
(Excl. gordijnen en gordijnringen.)
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CO M B I N AT I E S

Max. 140 cm Max. 140 cm

Voor een opberger met open planken. Het beslag kan aan het plafond 
gemonteerd worden.

Gebruikte elementen

RÄCKA gordijnroede, 
120–210 cm 302.171.59 3,-/st. 1 st.

BETYDLIG wand-/
plafondbeslag 602.172.28 2,-/st. 2 st.

RAFFIG afsluitknop, 
1 paar 202.199.36 2,-/verp. 1 verp.

Deze combinatie 9,- (Excl. gordijnen.)

Breed raam van bv. 280 cm met 2 gordijnlagen: een doorzichtig gordijn 
aan de binnenkant en een dik gordijn aan de buitenkant. Vergeet niet 
dat je voor gordijnroedes tussen 140 en 280 cm drie stuks BETYDLIG 
wand-/plafondbeslag nodig hebt voor de stabiliteit.

Gebruikte elementen

RÄCKA gordijnroede, 
210–385 cm 702.171.57 4,99/st. 1 st.

HUGAD gordijnroede,  
210–385 cm 502.171.39 7,99/st. 1 st.

BETYDLIG wand-/ 
plafondbeslag 602.172.28 2,-/st. 3 st.

BETYDLIG gordijn- 
roedehouder 502.198.93 1,-/st. 3 st.

RAFFIG afsluitknop,  
1 paar 202.199.36 2,-/verp. 1 verp.

Deze combinatie 23,98 (Excl. gordijnen.)
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CO M B I N AT I E S

Breed raam van bv. 320 cm met 3 gordijnlagen. Op deze manier kan 
je paneelgordijnen, doorzichtige en zwaardere gordijnen combineren. 
Voor gordijnroedes langer dan 280 cm heb je vier stuks BETYDLIG 
wand-/plafondbeslag nodig voor de stabiliteit.

Gebruikte elementen

RÄCKA gordijnroede, 
210–385 cm 702.171.57 4,99/st. 2 st.

HUGAD gordijnroede,  
210–385 cm 502.171.39 7,99/st. 1 st.

BETYDLIG wand-/ 
plafondbeslag 602.172.28 2,-/st. 4 st.

BETYDLIG gordijn- 
roedehouder 502.198.93 1,-/st. 8 st.

RAFFIG afsluitknop,  
1 paar 202.199.36 2,-/verp. 1 verp.

Deze combinatie 35,97 (Excl. gordijnen en gordijnringen.)
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BLÅST afsluitknop, 1 paar.

Zwart 402.172.48 6,99

HÖGTIDLIG afsluitknop, 1 paar. 

Zwart 102.199.27 5,99
Wit 102.172.21 5,99

RAFFIG afsluitknop, 1 paar. 

Zwart 202.199.36 2,-
Wit 502.171.82 2,-

VÄSENTLIG afsluitknop, 1 paar. 

Wit 002.171.94 3,-

SYRLIG gordijnring met klem en haak,  
Ø25 mm, 10 st. 
Zwart 102.172.40 3,-
Wit 402.240.98 3,-

SYRLIG gordijnring met klem en haak,  
Ø38 mm, 10 st. 
Zwart 802.240.96 3,99
Wit 502.172.38 3,99

BETYDLIG wand-/plafondbeslag.

Zwart 602.172.28 2,-
Wit 302.198.89 2,-

BETYDLIG gordijnroedehouder.

Zwart 502.198.93 1,-
Wit 602.198.97 1,-

RÄCKA gordijnroede, 70-120 cm. 

Zwart 002.171.65 2,-
Wit 702.213.95 2,-

RÄCKA gordijnroede, 120-210 cm. 

Zwart 302.171.59 3,-
Wit 902.171.61 3,-

RÄCKA gordijnroede, 210-385 cm. 

Zwart 702.171.57 4,99
Wit 402.171.49 4,99

HUGAD gordijnroede, 120-210 cm. 

Zwart 302.171.35 4,99
Wit 102.171.41 4,99

HUGAD gordijnroede, 210-385 cm. 

Zwart 502.171.39 7,99
Wit 302.171.40 7,99

A L L E  O N D E R D E L E N  E N  P R I J Z E N
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D E  M AT E N  VA N  H E T  R A A M  N E M E N

10 cm 10 cm

10
 cm

1. De breedte. Deze bepaalt de lengte van je 
gordijnroede of gordijnrail. 
Meet de breedte van het raam. a

Voeg aan afmeting a  ten minste 10 cm toe 
aan elke kant om zeker te zijn dat het raam 
volledig bedekt is.

2. De hoogte. Deze bepaalt de lengte van je 
(paneel)gordijnen.
Meet de afstand van de bovenkant 
van het raamkozijn tot waar je de 
(paneel)gordijnen wil doen komen. b

Voeg als algemene regel 10 cm toe aan 
afmeting b  voor de afstand tot de  
gordijnroede of gordijnrail. Voeg enkele 
centimeters extra toe voor het geval  
de gordijnen krimpen in de was.

Neem eerst de maten van je raam.

b

a
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