
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.

Ophangen op alle mogelijke manieren 

Het VIDGA gordijnsysteem biedt een heleboel mogelijkheden om gordijnen op 
te hangen. Hang ze voor ramen en nissen of gebruik ze als kamerverdelers, 
schuifdeuren of rond een bed. Met gordijnen in lagen kan je niet alleen kleuren, 
motieven en materialen op een persoonlijke manier combineren, maar ook het 
geluid dempen en de lichtinval en de kamertemperatuur beter regelen. Je kan 
verschillende rails op elkaar aansluiten tot één lange rail of ze op de gewenste 
lengte afzagen. 
Monteer de rails op de wand of het plafond met VIDGA wand- of plafondbeslag, 
en gebruik VIDGA hoeken om rails om hoeken te leiden.

KOOPHULP

DESIGN
David Wahl
 
GOED OM TE WETEN
Meet je raam nauwkeurig op 
voor je begint te plannen. Volg de 
aanwijzingen in deze koophulp. 

KENMERKEN
“Draaien en vastklikken”: 
weg met al die schroeven. 
Aluminium: stevig, slijtvast 
en toch licht. 

VIDGA
Ophangsysteem voor gordijnen en paneelgordijnen
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COMBINATIES

1. Één VIDGA rail met één spoor van 140 cm wordt aan het 
plafond gemonteerd. De gordijnen worden aan de rail bevestigd 
met VIDGA runners en haken. 

Boodschappenlijstje
VIDGA plafondbeslag, wit 902.990.91 3,-/st. 2 st.
VIDGA rail met één spoor, 140 cm, wit 702.991.53 6,99/st. 1 st.
VIDGA runner/haak, wit, 24 st. 702.607.68 2,50/verp. 1 verp.

Wil je een combinatie die twee keer zo breed is*,  
gebruik dan het onderstaande boodschappenlijstje:

VIDGA plafondbeslag, wit 902.990.91 3,-/st. 3 st.
VIDGA rail met één spoor, 140 cm, wit 702.991.53 6,99/st. 2 st.
VIDGA runner/haak, wit, 24 st. 702.607.68 2,50/verp. 2 verp.

Je kan ook wandbeslag van 6 cm of 12 cm gebruiken  
voor een wandgemonteerde oplossing.

2. Één VIDGA rail met drie sporen van 140 cm wordt aan het 
plafond gemonteerd. Drie paneelgordijnen worden aan de 
sporen bevestigd met drie VIDGA paneelgordijnhouders. Je kan 
deze combinatie gebruiken om een raam of een 
open kast af te schermen of als kamerverdeler.

Boodschappenlijstje
VIDGA plafondbeslag, wit 902.990.91 3,-/st. 2 st.
VIDGA rail met drie sporen, 140 cm, wit 202.991.55 14,99/st. 1 st.
VIDGA paneelgordijnhouder, 60 cm, wit 802.991.57 5,99/st. 3 st.

Wil je een combinatie die twee keer zo breed is*,  
gebruik dan het onderstaande boodschappenlijstje:

VIDGA plafondbeslag, wit 902.990.91 3,-/st. 3 st.
VIDGA rail met drie sporen, 140 cm, wit 202.991.55 14,99/st. 2 st.
VIDGA paneelgordijnhouder, 60 cm, wit 802.991.57 5,99/st. 6 st.

Je kan ook wandbeslag van 6 cm of 12 cm gebruiken  
voor een wandgemonteerde oplossing.

1 LAAG

* Je kan ook nog bredere combinaties bouwen en de rails op de gewenste maat zagen.

Met slechts enkele onderdelen maken we oplossingen voor 
ontelbaar veel interieurs: dat is het idee achter VIDGA. Op de 
volgende pagina’s tonen we een aantal voorbeelden om je te 
inspireren voor de bouw van je eigen gedroomde raambekleding.

1

2
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COMBINATIES

* Je kan ook nog bredere combinaties bouwen en de rails op de gewenste maat zagen.

3. Twee VIDGA rails met één spoor van elk 140 cm worden 
parallel op het lange wandbeslag gemonteerd. Met gordijnen in 
twee lagen heb je altijd privacy: trek overdag de doorschijnende 
gordijnen toe en ’s avonds de buitenste gordijnen.

Boodschappenlijstje

VIDGA wandbeslag, 12 cm, wit 702.991.48 3,99/st. 2 st.
VIDGA rail met één spoor, 140 cm, wit 702.991.53 6,99/st. 2 st.
VIDGA runner/haak, wit, 24 st. 702.607.68 2,50/verp. 2 verp.

Wil je een combinatie die twee keer zo breed is*,  
gebruik dan het onderstaande boodschappenlijstje:

VIDGA wandbeslag, 12 cm, wit 702.991.48 3,99/st. 3 st.
VIDGA rail met één spoor, 140 cm, wit 702.991.53 6,99/st. 4 st.
VIDGA runner/haak, wit, 24 st. 702.607.68 2,50/verp. 4 verp.

2 LAGEN

3

4. Één VIDGA rail met drie sporen en 1 rail met één spoor, 
beide 140 cm lang, worden parallel op het lange wandbeslag 
gemonteerd. Met paneelgordijnen en gordijnen in lagen kan 
je kleuren, motieven en materialen op een persoonlijke manier 
combineren.

Boodschappenlijstje

VIDGA wandbeslag, 12 cm, wit 702.991.48 3,99/st. 2 st.
VIDGA rail met drie sporen, 140 cm, wit 202.991.55 14,99/st. 1 st.
VIDGA rail met één spoor, 140 cm, wit 702.991.53 6,99/st. 1 st.
VIDGA runner/haak, wit, 24 st. 702.607.68 2,50/verp. 1 verp.
VIDGA paneelgordijnhouder, 60 cm, wit 802.991.57 5,99/st. 3 st.

Wil je een combinatie die twee keer zo breed is,  
gebruik dan het onderstaande boodschappenlijstje:

VIDGA wandbeslag, 12 cm, wit 702.991.48 3,99/st. 3 st.
VIDGA rail met drie sporen, 140 cm, wit 202.991.55 14,99/st. 2 st.
VIDGA rail met één spoor, 140 cm, wit 702.991.53 6,99/st. 2 st.
VIDGA runner/haak, wit, 24 st. 702.607.68 2,50/verp. 2 verp.

VIDGA paneelgordijnhouder, 60 cm, wit 802.991.57 5,99/st. 6 st.

4
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5. Twee rails met één spoor, elk 140 cm, worden in een hoek 
aan elkaar bevestigd en aan het plafond gemonteerd. Nu kan 
je de gordijnen ook over de hoek trekken. Je kan elk van beide 
scenario’s realiseren met dezelfde artikelen.

Boodschappenlijstje*

VIDGA plafondbeslag, wit 902.990.91 3,-/st. 4 st.
VIDGA rail met één spoor, 140 cm, wit 702.991.53 6,99/st. 2 st.
VIDGA hoek met één spoor, wit 402.990.98 4,99/st. 1 st.
VIDGA runner/haak, wit, 24 st. 702.607.68 2,50/verp. 2 verp.

COMBINATIES

* Je kan ook nog bredere combinaties bouwen en de rails op de gewenste maat zagen.

HOEKOPLOSSING

5

Binnenhoek. Je kan ook wandbeslag van 6 cm of 12 cm gebruiken 
voor een wandgemonteerde oplossing. 

Buitenhoek. Je kan ook wandbeslag van 6 cm gebruiken  
voor een wandgemonteerde oplossing. 
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COMBINATIES

6. Één VIDGA rail met één spoor van 140 cm wordt aan de wand 
gemonteerd. Met aan elke kant een hoek in de rail kan je de 
gordijnen tot helemaal tegen de wand trekken, zodat er geen 
licht binnenvalt.

Boodschappenlijstje

VIDGA wandbeslag, 12 cm, wit 702.991.48 3,99/st. 2 st.
VIDGA rail met één spoor, 140 cm, wit 702.991.53 6,99/st. 1 st.
VIDGA hoek met één spoor, wit 402.990.98 4,99/st. 2 st.
VIDGA runner/haak, wit, 24 st. 702.607.68 2,50/verp. 1 verp. 

Wil je een combinatie die twee keer zo breed is*, gebruik dan
het onderstaande boodschappenlijstje:

VIDGA wandbeslag, 12 cm, wit 702.991.48 3,99/st. 3 st.
VIDGA rail met één spoor, 140 cm, wit 702.991.53 6,99/st. 2 st.
VIDGA hoek met één spoor, wit 402.990.98 4,99/st. 2 st.
VIDGA runner/haak, wit, 24 st. 702.607.68 2,50/verp. 2 verp.

* Je kan ook nog bredere combinaties bouwen en de rails op de gewenste maat zagen.

6

7. Drie VIDGA rails met één spoor, elk 140 cm, worden 
verbonden en aan het plafond gemonteerd. Gordijnen rond het 
bed zorgen voor een knus, afgescheiden hoekje.

Boodschappenlijstje*

VIDGA plafondbeslag, wit 902.990.91 3,-/st. 5 st.
VIDGA rail met één spoor, 140 cm, wit 702.991.53 6,99/st. 3 st.
VIDGA hoek met één spoor, wit 402.990.98 4,99/st. 1 st.
VIDGA runner/haak, wit, 24 st. 702.607.68 2,50/verp. 2 verp.

7
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Een plan opstellen kan complex zijn, maar begrijpen hoe VIDGA in elkaar zit is simpel.  
Je begint met 1 rail en 2 stuks beslag. 

PLAN JE COMBINATIE

Met plafondbeslag kan je de rail aan het plafond 
monteren, handig als je de gordijnen iets verder weg 
wilt hangen van een uitstekende vensterbank. 

Met kort wandbeslag kan je de gordijnen heel dicht 
bij de muur hangen, zodat ook langs opzij geen licht 
binnenkomt.

Lang wandbeslag kan meerdere parallelle rails 
dragen, waaraan je verschillende lagen gordijnen 
kan hangen.

Een rail met één spoor is prima voor gewone gordijnen.  
Liever paneelgordijnen? Ga dan voor een rail met drie sporen.

Heb je een heel breed raam? Daar is een oplossing voor.

Je begint met 1 rail en 2 stuks beslag. Voeg dan 1 rail en 1 stuk beslag toe  
(van hetzelfde type).

Nog steeds niet lang genoeg? Voeg nog een rail en 
nog een stuk beslag toe (van hetzelfde type).

Je kan de rail ook op de juiste lengte zagen als de breedte van je 
raam tussenin valt.
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Begin met 1 rail met één spoor en 
2 stuks LANG WANDbeslag.

Voeg 1 rail met één spoor toe, geen 
extra beslag nodig.

Wil je twee lagen gordijnen ophangen? Of misschien zelfs drie?  
Daar dient het lange wandbeslag voor.

PLAN JE COMBINATIE

Een rail met één spoor is prima voor gewone gordijnen.  
Liever paneelgordijnen? Ga dan voor een rail met drie sporen.

Breed raam én  
dubbele laag gordijnen?

We tonen je wat je moet doen.

ONDERDELEN EN PRIJZEN
VIDGA plafondbeslag, wit.

902.990.91 3,-

VIDGA wandbeslag, 12 cm, wit.

702.991.48 3,99

VIDGA wandbeslag, 6 cm, wit.

102.991.51 3,-

VIDGA rail met één spoor, 140 cm, wit.

702.991.53 6,99

VIDGA rail met drie sporen, 140 cm, wit.

202.991.55 14,99

De gordijnrail kan m.b.v. een handzaag en de VIDGA zaagbak 
eenvoudig op de gewenste lengte worden gemaakt.
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Verbind de rails in een hoek.

ONDERDELEN EN PRIJZEN
VIDGA hoek, één spoor, wit.

402.990.98 4,99

Hang gordijnen op met runners en haken.

Hang paneelgordijnen op met een paneelgordijnhouder.

PLAN JE COMBINATIE

ONDERDELEN EN PRIJZEN
VIDGA runner en haak, wit, 24 st.

702.607.68 2,50

RIKTIG gordijnhaak.

20 st. 402.122.03 3,-

ONDERDELEN EN PRIJZEN
VIDGA paneelgordijnhouder, 60 cm, wit.

802.991.57 5,99
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2. De hoogte. 
Die bepaalt de lengte van je (paneel)gordijnen.

Meet vanaf de bovenkant van het raam tot waar de (paneel)
gordijnen moeten komen. 

Vuistregel: voeg hier 15 cm aan toe.  
Monteer de gordijnroede of de rail 15 cm boven het raam. 

Voeg nog enkele centimeters aan de lengte toe voor het geval 
dat de gordijnen krimpen.

1. De breedte. 
Die bepaalt de lengte van je gordijnroede of -rail. 

Meet de breedte van het raam.  

Reken 15 cm extra aan weerszijden om er zeker van te  zijn 
dat de gordijnen het raam volledig bedekken en helemaal open 
kunnen. 

ZO MEET JE JE RAAM OP

15 cm 15 cm

15
 c

m

Begin met je raam op te meten. 
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Hoe lang de rail moet zijn

< 140 cm 140–280 cm 280–420 cm
Hang gordijnen op met een  
rail met één spoor.

      Aantal artikelen

Gordijnen, 2 st. 1 verp. (2 st.) 2 verp. (4 st.) 3 verp. (6 st.)

Runners en haken 1 verp. (24 st.) 2 verp. (48 st.) 3 verp. (72 st.)

Optioneel: voor gordijnen in  
plooitjes voeg je toe: Gordijnhaken

1 verp. (20 st.) 2 verp. (40 st.) 3 verp. (60 st.)

Hang paneelgordijnen met  
rail met 3 sporen.

   Aantal artikelen

Paneelgordijn 3 st. 6 st. 9 st.

Paneelgordijnhouder 3 verp. 6 verp. 9 verp.

Trekstang 1 st. 2 st. 3 st.

AANTAL GORDIJNEN EN ACCESSOIRES
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NEEM WAT JE NODIG HEBT

Maak een eenvoudige tekening. 

Plafondbeslag

Rail met één spoor

Gordijnen, 2 st.

Paneelgordijn

Wandbeslag, 6 cm

Rail met drie sporen

Runners en haken

Paneelgordijnhouder

Wandbeslag, 12 cm

Hoek

Gordijnhaken

Trekstang 

Voorbeeld: 

Vul de hoeveelheden in die je nodig hebt.

Artikel Artikelnummer Aantal

VIDGA plafondbeslag, wit 902.990.91 stuks
VIDGA wandbeslag, 6 cm, wit 102.991.51 stuks
VIDGA wandbeslag, 12 cm, wit 702.991.48 stuks

VIDGA rail met één spoor, 140 cm, wit 702.991.53 stuks
VIDGA rail met drie sporen, 140 cm, wit 202.991.55 stuks
VIDGA hoek, één spoor, wit 402.990.98 stuks

Kies je favoriete gordijn. Ze worden per 2 stuks verkocht. verpakkingen

VIDGA runner/haak, 24 st. 702.607.68 verpakkingen

RIKTIG gordijnhaak, 20 st.  
optioneel: voor gordijnen in plooitjes. 402.122.03 verpakkingen

Kies je favoriete paneelgordijnen. stuks
VIDGA paneelgordijnhouder, 60 cm, wit 802.991.57 stuks

×2 ×2
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