
VÄLJ UT VAD DU BEHÖVER

Gör en enkel ritning. 

Fyll i det antal du behöver. 

Takbeslag

Gardinskena, 1 spår

Gardinstångshållare

Gardiner, 1 par

Panelgardin

Väggbeslag, 6 cm

Gardinskena, 3 spår

Gardinstång

Glid/krok

Hållare för panelgardin

Väggbeslag, 12 cm

Hörn

Gardinkrok

Dragstav 

Exempel: 

Produkt Artikelnummer Antal

VIDGA takbeslag, vit 902.990.91 st

VIDGA väggbeslag, 6 cm, vit 102.991.51 st

VIDGA väggbeslag, 12 cm, vit 702.991.48 st

VIDGA gardinskena 1 spår, 140 cm, vit 702.991.53 st

VIDGA gardinskena 3 spår, 140 cm, vit 202.991.55 st

VIDGA hörn 1 spår, vit 402.990.98 st

VIDGA gardinstångshållare, vit 403.050.75 st

HUGAD gardinstång, 120–210 cm, vit 102.171.41 st

HUGAD gardinstång, 210–385 cm, vit 302.171.40 st

Välj ett gardinpar som du gillar. st

VIDGA glid/krok, 24 st, vit 702.607.68 st

RIKTIG gardinkrok, 20 st 
(valfritt: om du vill ha veckade gardiner). 402.122.03 st

Välj panelgardiner som du gillar. st

VIDGA hållare för panelgardin, 60 cm, vit 802.991.57 st

VIDGA dragstav, 110 cm, vit 002.991.18 st

×2 ×2
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Alla produkter (som visas här) kanske inte finns i varuhuset. Kontakta personalen  
eller gå in på IKEA.se för mer information. För mer detaljerad produktinformation,  
se prislappen och IKEA.se  Alla delar kräver montering.

Häng gardiner på alla sätt 

VIDGA system ger massor av möjligheter för att hänga 
gardiner. Häng dem framför fönster och nischer eller 
använd dem som rumsavdelare, skjutdörrar eller runt en 
säng. Om du hänger gardiner i flera lager kan du kombi-
nera färger, mönster och material på ett personligt sätt och 
dessutom dämpa ljud, styra ljus och reglera temperaturen i 
rummet på ett effektivare sätt. Du kan sätta samman flera 
skenor för att skapa en lång skena, eller kapa dem till öns-
kad längd med en såg. Montera skenan i väggen eller taket 
med VIDGA vägg- eller takbeslag eller använd VIDGA hörn 
för att montera skenor i hörnen.

 

KÖPHJÄLP

DESIGNER
David Wahl
 
BRA ATT VETA
Mät alltid fönstret noga 
innan du börjar planera 
systemet. Följ tipsen i  
den här köphjälpen. 

EGENSKAPER
”Vrid och klicka” - inget  
mer krångel med massor  
av skruvar. Aluminium är 
rejält, tåligt och lätt. 

VIDGA
System för att hänga gardiner och panelgardiner
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KOMBINATIONER

1. En VIDGA gardinskena 1 spår, 140 cm, monterad i taket. 
Gardinerna är fästa med VIDGA glid/krok. 

Inköpslista
VIDGA takbeslag, vit 902.990.91 30:-/st 2 st
VIDGA gardinskena 1 spår, 140 cm, vit 702.991.53 70:-/st 1 st
VIDGA glid/krok, 24 st, vit 702.607.68 30:-/st 1 st

Om du vill ha en kombination med dubbel bredd*  
kan du använda inköpslistan nedan.

VIDGA takbeslag, vit 902.990.91 30:-/st 3 st
VIDGA gardinskena 1 spår, 140 cm, vit 702.991.53 70:-/st 2 st
VIDGA glid/krok, 24 st, vit 702.607.68 30:-/st 2 st

2. En VIDGA gardinskena 3 spår, 140 cm, monterad i taket. 
Tre VIDGA hållare för panelgardin används för att sätta  
fast tre panelgardiner i spåren. Denna kombination kan 
användas för att täcka ett fönster eller en öppen förvarings-
lösning, eller som rumsavdelare.

Inköpslista
VIDGA takbeslag, vit 902.990.91 30:-/st 2 st
VIDGA gardinskena 3 spår, 140 cm, vit 202.991.55 100:-/st 1 st
VIDGA hållare för panelgardin, 60 cm, vit 802.991.57 60:-/st 3 st
VIDGA dragstav, 110 cm, vit 002.991.18 40:-/st 1 st

Om du vill ha en kombination med dubbel bredd*  
kan du använda inköpslistan nedan.

VIDGA takbeslag, vit 902.990.91 30:-/st 3 st
VIDGA gardinskena 3 spår, 140 cm, vit 202.991.55 100:-/st 2 st
VIDGA hållare för panelgardin, 60 cm, vit 802.991.57 60:-/st 6 st
VIDGA dragstav, 110 cm, vit 002.991.18 40:-/st 2 st

ETT LAGER

* Du kan bygga ännu bredare kombinationer och såga av skenan så att den passar dina mått.

Med få komponenter skapar vi lösningar för många 
människor – det är idén bakom VIDGA. På följande sidor 
hittar du några exempel som kan inspirera dig att bygga 
den fönsterlösning du alltid har drömt om.

1

2

Du kan byta till väggbeslag på 6 cm eller 12 cm om du vill 
ha en väggmonterad lösning.

Du kan byta till väggbeslag på 6 cm eller 12 cm om du vill 
ha en väggmonterad lösning.
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Så lång skena behöver du

< 140 cm 140–280 cm 280–420 cm
Häng upp gardiner med  
skena med 1 spår.

      Antal produkter

Gardiner, 1 par 1 paket (2 st) 2 paket (4 st) 3 paket (6 st)

Glid/krok 1 paket (24 st) 2 paket (48 st) 3 paket (72 st)

Om du vill ha veckade gardiner  
lägger du till RIKTIG gardinkrok

1 paket (20 st) 2 paket (40 st) 3 paket (60 st)

Häng upp gardiner med  
skena med 3 spår.

   Antal produkter

Panelgardin 3 st 6 st 9 st

Hållare för panelgardin 3 st 6 st 9 st

Dragstav 1 st 2 st 3 st

ANTAL GARDINER OCH TILLBEHÖR
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2. Höjden. 
Det här måttet bestämmer längden på dina gardiner eller 
panelgardiner. 

Mät från toppen av fönsterkarmen och till den längd som 
du vill att dina gardiner eller panelgardiner ska ha. 

En tumregel är att lägga till 15 cm . 
Montera gardinstången eller skenan 15 cm över fönster-
karmen. 

Lägg till några centimeter om gardinerna skulle krympa när 
du tvättar dem.

1. Bredden. 
Det här måttet bestämmer bredden på din gardinstång eller 
skena. 

Mät bredden på fönstret.  

Lägg till minst 15 cm på varje sida  så att gardinerna 
täcker fönstret ordentligt och kan öppnas helt. 

MÄTA FÖNSTRET

15 cm 15 cm

15
 c

m

Börja med att mäta upp ditt fönster. 
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4. En VIDGA gardinskena 1 spår, 140 cm, monterad i 
VIDGA väggbeslag 12 cm. Parallellt med skenan sitter en 
HUGAD gardinstång med VIDGA gardinstångshållare. När 
du använder två lager med gardiner får du insynsskydd 
både dag och natt. Dra för de skira gardinerna på dagen 
och yttergardinerna på natten. Om du väljer en gardinstång 
kan du hänga upp gardinerna med öljetter.

Inköpslista

VIDGA väggbeslag, 12 cm, vit 702.991.48 40:-/st 2 st
VIDGA gardinstångshållare, vit 403.050.75 30:-/st 2 st
HUGAD gardinstång, 120–210 cm, vit 102.171.41 40:-/st 1 st
VIDGA gardinskena 1 spår, 140 cm, vit 702.991.53 70:-/st 1 st
VIDGA glid/krok, 24 st, vit 702.607.68 30:-/st 1 st

Om du vill ha en kombination med dubbel bredd*  
kan du använda inköpslistan nedan.

VIDGA väggbeslag, 12 cm, vit 702.991.48 40:-/st 3 st
VIDGA gardinstångshållare, vit 403.050.75 30:-/st 3 st
HUGAD gardinstång, 210–385 cm, vit 302.171.40 60:-/st 1 st
VIDGA gardinskena 1 spår, 140 cm, vit 702.991.53 70:-/st 2 st
VIDGA glid/krok, 24 st, vit 702.607.68 30:-/st 2 st

KOMBINATIONER

* Du kan bygga ännu bredare kombinationer och såga av skenan så att den passar dina mått.

3. Två VIDGA gardinskenor 1 spår, 140 cm, monterade  
parallellt på VIDGA väggbeslag 12 cm. När du använder två 
lager med gardiner får du insynsskydd både dag och natt. 
Dra för de skira gardinerna på dagen och yttergardinerna  
på natten.

Inköpslista

VIDGA väggbeslag, 12 cm, vit 702.991.48 40:-/st 2 st
VIDGA gardinskena 1 spår, 140 cm, vit 702.991.53 70:-/st 2 st
VIDGA glid/krok, 24 st, vit 702.607.68 30:-/st 2 st

Om du vill ha en kombination med dubbel bredd*  
kan du använda inköpslistan nedan.

VIDGA väggbeslag, 12 cm, vit 702.991.48 40:-/st 3 st
VIDGA gardinskena 1 spår, 140 cm, vit 702.991.53 70:-/st 4 st
VIDGA glid/krok, 24 st, vit 702.607.68 30:-/st 4 st

FLERA LAGER

3

4



4

KOMBINATIONER

6. En VIDGA gardinskena 3 spår, 140 cm monterad i VIDGA 
väggbeslag 12 cm. Parallellt med skenan sitter en HUGAD 
gardinstång med VIDGA gardinstångshållare. Genom att 
använda panelgardiner och gardiner i olika lager kan du 
kombinera färger, mönster och material på ett personligt 
sätt. Om du väljer en gardinstång kan du hänga upp 
gardinerna med öljetter. 

Inköpslista
VIDGA väggbeslag, 12 cm, vit 702.991.48 40:-/st 2 st
VIDGA gardinstångshållare, vit 403.050.75 30:-/st 2 st
HUGAD gardinstång, 120–210 cm, vit 102.171.41 40:-/st 1 st
VIDGA gardinskena 3 spår, 140 cm, vit 202.991.55 100:-/st 1 st
VIDGA hållare för panelgardin, 60 cm, vit 802.991.57 60:-/st 3 st
VIDGA dragstav, 110 cm, vit 002.991.18 40:-/st 1 st

Om du vill ha en kombination med dubbel bredd*  
kan du använda inköpslistan nedan.

VIDGA väggbeslag, 12 cm, vit 702.991.48 40:-/st 3 st
VIDGA gardinstångshållare, vit 403.050.75 30:-/st 3 st
HUGAD gardinstång, 210–385 cm, vit 302.171.40 60:-/st 1 st
VIDGA gardinskena 3 spår, 140 cm, vit 202.991.55 100:-/st 2 st
VIDGA hållare för panelgardin, 60 cm, vit 802.991.57 60:-/st 6 st
VIDGA dragstav, 110 cm, vit 002.991.18 40:-/st 2 st

* Du kan bygga ännu bredare kombinationer och såga av skenan så att den passar dina mått.

5. En VIDGA gardinskena 3 spår och en gardinskena 1 spår, 
båda 140 cm långa, monterade parallellt i VIDGA väggbe-
slag 12 cm. Genom att använda panelgardiner och gardiner 
i olika lager kan du kombinera färger, mönster och material 
på ett personligt sätt.

Inköpslista

VIDGA väggbeslag, 12 cm, vit 702.991.48 40:-/st 2 st
VIDGA gardinskena 3 spår, 140 cm, vit 202.991.55 100:-/st 1 st
VIDGA gardinskena 1 spår, 140 cm, vit 702.991.53 70:-/st 1 st
VIDGA glid/krok, 24 st, vit 702.607.68 30:-/st 1 st
VIDGA hållare för panelgardin, 60 cm, vit 802.991.57 60:-/st 3 st
VIDGA dragstav, 110 cm, vit 002.991.18 40:-/st 1 st

Om du vill ha en kombination med dubbel bredd*  
kan du använda inköpslistan nedan.

VIDGA väggbeslag, 12 cm, vit 702.991.48 40:-/st 3 st
VIDGA gardinskena 3 spår, 140 cm, vit 202.991.55 100:-/st 2 st
VIDGA gardinskena 1 spår, 140 cm, vit 702.991.53 70:-/st 2 st
VIDGA glid/krok, 24 st, vit 702.607.68 30:-/st 2 st
VIDGA hållare för panelgardin, 60 cm, vit 802.991.57 60:-/st 6 st
VIDGA dragstav, 110 cm, vit 002.991.18 40:-/st 2 st

5

6
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Sätt upp en gardinstång och häng upp  
gardiner med öljetter. 

Sätt ihop skenorna i ett hörn.

DELAR OCH PRISER
VIDGA hörn, 1 spår. Spårlängd 12 cm.

Vit 402.990.98 50:-

DELAR OCH PRISER
VIDGA gardinstångshållare

Vit 403.050.75 30:-

HUGAD gardinstång, vit

120-210 cm 102.171.41 40:-
210–385 cm 302.171.40 60:-

Häng gardiner med glid och krok.

Häng paneler med hållare för  
panelgardin.

SÅ PLANERAR DU

DELAR OCH PRISER
VIDGA glid/krok, 24 st. En förpackning räcker till
2 gardinlängder.
Vit 702.607.68 30:-

RIKTIG gardinkrok. 20 st. En förpackning räcker till
2 gardinlängder.

Förzinkad 402.122.03 39:-

DELAR OCH PRISER
VIDGA hållare för panelgardin, 60 cm. En förpack-
ning per panelgardin.
Vit 802.991.57 60:-

VIDGA dragstav, 110 cm. Gör det enklare att flytta 
och arrangera panelgardinerna utan att smutsa ner 
dem.
Vit 002.991.18 40:-
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Börja med en skena med ett spår 
och två VIDGA väggbeslag 12 cm.

Lägg till en skena med ett spår.  
Du behöver inga extra väggbeslag.

Vill du ha en lösning med dubbla lager gardiner? Eller tre?  
Det kan du göra med VIDGA väggbeslag 12 cm.

SÅ PLANERAR DU

Skenor med ett spår fungerar bra med gardiner. Föredrar 
du panelgardiner? Då bör du välja skenor med tre spår.

Så lätt är det att planera ditt VIDGA gardinsystem,  
oavsett hur breda dina fönster är eller hur många  
lager gardiner du vill ha!

DELAR OCH PRISER
VIDGA takbeslag

Vit 902.990.91 30:-

VIDGA väggbeslag, 12 cm.

Vit 702.991.48 40:-

VIDGA väggbeslag, 6 cm.

Vit 102.991.51 30:-

VIDGA gardinskena 1 spår, 140 cm.

Vit 702.991.53 70:-

VIDGA gardinskena 3 spår, 140 cm.

Vit 202.991.55 100:-
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7. Två skenor med 1 spår, 140 cm långa, ihopkopplade i ett 
hörn med en hörndel och monterade i taket. Nu kan du dra 
för eller från dina gardiner även i hörnen. Samma produkter 
fungerar i båda situationerna.

Inköpslista

VIDGA takbeslag, vit 902.990.91 30:-/st 4 st
VIDGA gardinskena 1 spår, 140 cm, vit 702.991.53 70:-/st 2 st
VIDGA hörn 1 spår, vit 402.990.98 50:-/st 1 st
VIDGA glid/krok, 24 st, vit 702.607.68 30:-/st 2 st

KOMBINATIONER

8. En VIDGA gardinskena 1 spår 140 cm, monterad i VIDGA 
väggbelag 12 cm. Med en hörndel på varje sida kan du dra 
för gardinerna hela vägen om du vill stänga ute ljuset helt.

Inköpslista

VIDGA väggbeslag, 12 cm, vit 702.991.48 40:-/st 2 st
VIDGA gardinskena 1 spår, 140 cm, vit 702.991.53 70:-/st 1 st
VIDGA hörn 1 spår, vit 402.990.98 50:-/st 2 st
VIDGA glid/krok, 24 st, vit 702.607.68 30:-/st 1 st 

Om du vill ha en kombination med dubbel bredd* 
kan du använda inköpslistan nedan.

VIDGA väggbeslag, 12 cm, vit 702.991.48 40:-/st 3 st
VIDGA gardinskena 1 spår, 140 cm, vit 702.991.53 70:-/st 2 st
VIDGA hörn 1 spår, vit 402.990.98 50:-/st 2 st
VIDGA glid/krok, 24 st, vit 702.607.68 30:-/st 2 st

HÖRNLÖSNING

* Du kan bygga ännu bredare kombinationer och såga av skenan så att den passar dina mått.

7

8

Hörn på insidan. Du kan byta till väggbeslag på 6 cm eller 
12 cm om du vill ha en väggmonterad lösning. 

Hörn på utsidan. Du kan byta till väggbeslag på 6 cm om 
du vill ha en väggmonterad lösning. 
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KOMBINATIONER

9. Tre VIDGA gardinskenor 1 spår, 140 cm, har satts ihop 
och monterats i taket. Gardiner runt sängen skapar en 
mysig och avskild vrå.

Inköpslista

VIDGA takbeslag, vit 902.990.91 30:-/st 5 st
VIDGA gardinskena 1 spår, 140 cm, vit 702.991.53 70:-/st 3 st
VIDGA hörn 1 spår, vit 402.990.98 50:-/st 1 st
VIDGA glid/krok, 24 st, vit 702.607.68 30:-/st 2 st

* Du kan bygga ännu bredare kombinationer och såga av skenan så att den passar dina mått.

9
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Det är lätt att planera och förstå sig på VIDGA.  
Du börjar med en skena och två beslag. 

SÅ PLANERAR DU

Med VIDGA takbeslag kan du montera skenan  
i taket. Perfekt om du vill hänga gardinerna så  
att de inte slår i fönsterbrädan. 

Med VIDGA väggbeslag 6 cm kan du hänga  
gardinerna tätt mot väggen så att det inte  
kommer in ljus från sidorna.

VIDGA väggbeslag 12 cm har plats för parallella 
gardinskenor så att du kan hänga gardiner i flera 
lager.

Skenor med ett spår fungerar bra med gardiner. Föredrar 
du panelgardiner? Då bör du välja skenor med tre spår.

Är ditt fönster bredare? Då har vi lösningen för dig.

Börja med en skena och två 
beslag.

Lägg till en skena och ett beslag (samma som 
tidigare).

Är den inte lång nog? Lägg till ännu en skena och 
ytterligare ett beslag (samma som tidigare).

Du kan även kapa skenan efter dina mått om bredden på 
ditt fönster inte matchar skenorna.


