
Farklı perde türleri, evinizde hem fonksiyonel hem de görsel bir amaca hizmet eder. Görsel 
olarak, evinizin tarzını güzelleştirebilir veya bir odanın boyutlarını değiştirebilir. Fonksiyonel 
olarak, perde ve stor perdeler ışığı engeller, kişisel gizlilik sağlar ve sesi emer. Aynı zamanda 
evinizin sıcaklığını arttırıp azaltmanıza yardımcı olur. Perde ve stor perdeler gölge oluşturarak 
mobilyaları korur, bitkiler ve hayvanlar için konforlu bir sıcaklık sağlar. Farklı perde 
türleri ile odanızda sıcak bir atmosfer yaratabilir ve odanızı sürekli değişen bir görünüme 
kavuşturabilirsiniz. Size sunduğumuz çözümlerle her zaman istediğiniz huzura ve konfora sahip 
olun.

SATIN ALMA KILAVUZU

Perde kullanımı
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BİLMEKTE FAYDA VAR

Asla tek ölçüde pencere yoktur. Pencereler farklı biçimlerde oluşturulur. Söz konusu perde olduğunda hepimizin farklı 
ihtiyaçları vardır. Sadece birkaç aşamada güzel ve basit bir çözüm oluşturmanın sırrı, pencerenizi doğru ölçmektir.

1. Pencerenizin genişliği 
Perde çubuğunun veya kornişin genişliğini belirler. 
Perdelerin pencerenizi düzgün bir şekilde örtmesi ve tam 
olarak açılabilmesi için her iki yana en az 15 cm ilave 
edin. Stor perde kullanacaksanız, pencere çerçevesiyle 
üst üste gelerek ışığı tamamen engelleyebilmesi için 
stor perdenin genişliğine birkaç cm eklemek fayda 
sağlayacaktır.

2. Perdelerinizin uzunluğu 
Pencere çerçevesinin üst kısmından perdenin bitmesini 
istediğiniz yere kadar ölçün. Bu ölçüme 15 cm ilave edin. 
Perde çubuğunu veya kornişi pencere çerçevesinden 
15 cm yukarı takın.

15 cm 15 cm

15
 c

m
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GİZLİLİK

Dışarının manzarasını izlemeyi sevsek de kimi zaman güneş 
ışığından korunmak ya da meraklı gözlerden uzaklaşmak 
isteriz. Perde ve stor perde kullanarak ışığı filtreleyebilir, 

gizlilik sağlayabilir ve televizyon ile bilgisayar ekranına 
gelen ışık yansımasını azaltabilirsiniz. Tüm bunları yaparken 
evinize güzel bir stil kazandırmanız da mümkün.

• Perde genel ışık düzeyini azaltırken dışarıdaki kişilerin 
odanın içini görmesini engelleyerek gizlilik sağlar. 

• Keten, kumaşa doğal bir doku kazandırıp sağlam ve sıkı 
bir his verir. 

• Pakete dahil olan bağlantı parçalarını kullanarak ray 
boyunu uzatabilirsiniz.

Bu örnekte kullanılan parçalar

VIDGA tekli korniş, 140 cm, beyaz 702.991.53 1 adet
VIDGA duvar bağlantı parçası, 12 cm, beyaz 702.991.48 2 adet
SKOGSKLÖVER stor perde, 140×195 cm, beyaz 203.144.67 1 adet 

FJÄDERKLINT perde, 2 kanat, 145×250 cm, 
beyaz/yeşil 503.690.95 1 adet 

• Halkalar, perdeleri doğrudan perde çubuğuna 
asabilmenizi sağlar. 

• Perdeler ışığı filtreler ve televizyon ile bilgisayar ekranına 
gelen ışık yansımasını azaltır. 

• Perde çubuğunun boyu ayarlanabilir.

Bu örnekte kullanılan parçalar

HUGAD perde çubuğu, 120-210 cm, beyaz 102.171.41 1 adet
BETYDLIG duvar/tavan desteği, beyaz 302.198.89 2 adet
SKOGSKLÖVER stor perde, 100×195 cm, gri 603.145.97 1 adet
MERETE perde, 2 kanat, 145×300 cm, mavi 403.211.03 1 adet

• Perdeler gün ışığının içeri girmesine izin verir, özel alanı 
korur, katmanlı pencere çözümü için idealdir. 

• Stor perde genel ışık düzeyini azaltırken dışarıdaki 
kişilerin odanın içini görmesini engelleyerek gizlilik sağlar. 

• Pencereniz genişse pakete dahil olan bağlantı vidalarını 
kullanarak iki ya da daha fazla perde çubuğu setini 
birbirine bağlayabilirsiniz.

Bu örnekte kullanılan parçalar

PORTION perde çubuğu seti, 210 cm, beyaz boyalı 903.010.32 1 adet
HOPPVALS stor perde, 100×155 cm, beyaz 702.906.28 1 adet
DAGRUN perde, 2 kanat, 145x300 cm, beyaz/gri 203.746.25 1 adet
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UYKU

Hayatımızın üçte birini uyuyarak geçiriyoruz. Bu 
nedenle iyi bir gece uykusu, kendimizi iyi ve dinlenmiş 
hissetmemiz açısından büyük önem taşıyor. Daha kolay 

• Karartma perdeler sayesinde uykunuz gece boyunca 
dışarıdan gelen ışıklarla bölünmez, geç saatlere kadar 
uyumak istediğinizde güneş ışığı sizi rahatsız etmez. 

• Perdeler perde çubuğu veya korniş ile birlikte 
kullanılabilir. 

• Pakete dahil olan bağlantı parçalarını kullanarak ray 
boyunu uzatabilirsiniz. Ray, demir testeresi ile kesilerek 
istenilen uzunluğa getirilebilir.

Bu örnekte kullanılan parçalar

MAJGULL karartma perde, 2 kanat,
145×250 cm, koyu mavi 703.410.34 1 adet

LEJONGAP perde, 2 kanat, 145×250 cm, bej 004.126.33 1 adet
VIDGA tekli korniş, 140 cm, beyaz 702.991.53 2 adet
VIDGA duvar bağlantı parçası, 12 cm, beyaz 702.991.48 2 adet

• Özel bir kaplamaya sahip olan karartmalı stor perde, ışığı 
hiçbir şekilde geçirmez. 

• Petek yapı içerisindeki hava, yalıtım katmanı oluşturarak 
ısıtma maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. 

• Ray, demir testeresi ile kesilerek istenilen uzunluğa 
getirilebilir.

• Tavan bağlantı parçasını kullanarak VIDGA kornişi vidalar 
görünmeyecek şekilde tavana monte edebilirsiniz.

Bu örnekte kullanılan parçalar

VIDGA tekli korniş, 140 cm, beyaz 702.991.53 1 adet
VIDGA tavan bağlantı parçası, beyaz 902.990.91 2 adet
HOPPVALS stor perde, 100×155 cm, gri 203.864.21 1 adet
MILDRID perde, 2 kanat, 145×250 cm 703.781.50 1 adet

• Özel bir kaplamaya sahip olan karartma stor perde, ışığı 
hiçbir şekilde geçirmez.

• Perde ekstraforu üzerinde perdeyi doğrudan perde 
çubuğuna asabilmenizi sağlayan gizli bölmeler vardır. 

• Ürün gamımızda yer alan farklı çubuk topuzlarını 
deneyerek perde çubuğunun görünümünü kolayca 
değiştirebilirsiniz. Çubuk topuzları ayrı satılır.

Bu örnekte kullanılan parçalar

HUGAD perde çubuğu, 120-210 cm, siyah 302.171.35 1 adet
TUPPLUR karartma stor perde, 100×195 cm, gri 602.284.01 1 adet 
ANNALOUISA perde, 2 kanat, 145×300 cm, beyaz 104.108.17 2 adet 

seçim yapabilmeniz için, sesi azaltıp ışığı engellemenize 
ve konforlu bir uyku ortamı oluşturmanıza yardımcı olacak 
kombinasyonları bir araya getirdik.
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ÇOK FONKSİYONEL

Gün içerisinde ışık düzeyinin yanı sıra pencerelere yönelik 
ihtiyaçlarımız da değişir. Bu çözümler sayesinde ışığı 
engelleyebilir, ışığın içeri girmesini sağlayabilir, odanızın 
sıcaklığını arttırıp azaltabilir, ekrana gelen ışık yansımasını 

• Karartma perdeler sayesinde uykunuz gece boyunca 
dışarıdan gelen ışıklarla bölünmez, geç saatlere kadar 
uyumak istediğinizde güneş ışığı sizi rahatsız etmez. 

• Keten perdeler ışığı geçirirken gizlilik de sağlar, 
bu nedenle katmanlı pencere çözümü şeklinde 
kullanılabilecek mükemmel bir seçenektir. 

• Pakete dahil olan bağlantı parçalarını kullanarak ray 
boyunu uzatabilirsiniz. Ray, demir testeresi ile kesilerek 
istenilen uzunluğa getirilebilir.

Bu örnekte kullanılan parçalar

VIDGA tekli korniş, 140 cm, beyaz 702.991.53 2 adet
VIDGA tavan bağlantı parçası, beyaz 902.990.91 2 adet
SKOGSKLÖVER stor perde, 100×195 cm, gri 603.145.97 1 adet

SANELA karartma perde, 2 kanat,
145×300 cm, koyu yeşil 004.140.95 1 adet

AINA beyaz 503.705.79 1 adet

• Özel bir kaplamaya sahip olan karartma stor perde, ışığı 
hiçbir şekilde geçirmez. 

• Perdeler gün ışığının içeri girmesine izin verir, özel alanı 
korur, katmanlı pencere çözümü için idealdir. 

• Pakete dahil olan bağlantı parçalarını kullanarak ray 
boyunu uzatabilirsiniz. Ray, demir testeresi ile kesilerek 
istenilen uzunluğa getirilebilir.

Bu örnekte kullanılan parçalar

VIDGA tekli korniş, 140 cm, beyaz 702.991.53 2 adet
VIDGA duvar bağlantı parçası, 12 cm, beyaz 702.991.48 2 adet
TUPPLUR karartma stor perde, 100×195 cm, beyaz 002.284.04 1 adet
LEJONGAP perde, 2 kanat, 145×250 cm, pembe 904.140.72 1 adet
PÄRLBLAD perde, 2 kanat, 145×250 cm, beyaz 803.128.99 1 adet

• Karartma perdeler sayesinde uykunuz gece boyunca 
dışarıdan gelen ışıklarla bölünmez, geç saatlere kadar 
uyumak istediğinizde güneş ışığı sizi rahatsız etmez. 

• Perdeler perde çubuğu veya korniş ile birlikte 
kullanılabilir. 

• Pakete dahil olan bağlantı parçalarını kullanarak ray 
boyunu uzatabilirsiniz. Ray, demir testeresi ile kesilerek 
istenilen uzunluğa getirilebilir.

Bu örnekte kullanılan parçalar

VIDGA tekli korniş, 140 cm, beyaz 702.991.53 2 adet
VIDGA duvar bağlantı parçası, 12 cm, beyaz 702.991.48 2 adet

MARJUN karartma perde, 2 kanat,
145×300 cm, mavi 004.140.62 1 adet

LEJONGAP perde, 2 kanat, 145×250 cm, beyaz  203.746.06 1 adet

önleyebilir, gizlilik sağlayabilir, dışarıyı izleyebilir veya daha 
konforlu bir ortam yaratabilirsiniz.
Farklı kumaş katmanları kışın soğuğa, yazın da sıcağa karşı 
yalıtım sağlar.
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VIDGA

VIDGA, ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize uygun katmanlı 
çözümler açısından iyi bir başlangıç noktasıdır. Kurulumu 
çok kolaydır, hem modern hem de klasik pencere 
çözümlerine uygun net çizgilere sahiptir.

VIDGA perde sistemleri ile her türlü perde asma olanağını 
keşfedebilirsiniz. Kullanımı ve kurulumu çok kolaydır.

140 cm boyundaki bir VIDGA tekli kornişi, tavana monte 
edebilirsiniz. Perdeleri VIDGA ray ve kanca kullanarak 
takabilirsiniz.

Bu örnekte kullanılan parçalar
VIDGA tavan bağlantı parçası, beyaz 902.990.91 2 adet
VIDGA tekli korniş, 140 cm, beyaz 702.991.53 1 adet
VIDGA ray/kanca, beyaz, 24 adet 702.607.68 1 paket

Oluşturduğunuz kombinasyonun* genişliğini iki katına çıkarmak isterseniz,  
aşağıdaki alışveriş listesini takip edebilirsiniz:

VIDGA tavan bağlantı parçası, beyaz 902.990.91 3 adet
VIDGA tekli korniş, 140 cm, beyaz 702.991.53 2 adet
VIDGA ray/kanca, beyaz, 24 adet 702.607.68 2 paket

TEK KAT

Duvara monte çözümlerde 6 cm veya 12 cm’lik duvar 
bağlantı parçalarını kullanabilirsiniz.

Her biri 140 cm boyundaki iki VIDGA tekli kornişi, 
uzun duvar bağlantı parçalarına paralel olarak monte 
edebilirsiniz. İki kat perde sayesinde gündüzleri tül 
perdeyi, geceleri ise kalın perdeyi kapatarak gece gündüz 
mahremiyet sağlayabilirsiniz.

Bu örnekte kullanılan parçalar
VIDGA duvar bağlantı parçası,  
12 cm, beyaz 702.991.48 2 adet
VIDGA tekli korniş, 140 cm, beyaz 702.991.53 2 adet
VIDGA ray/kanca, beyaz, 24 adet 702.607.68 2 paket

Oluşturduğunuz kombinasyonun* genişliğini iki katına çıkarmak isterseniz,  
aşağıdaki alışveriş listesini takip edebilirsiniz:

VIDGA duvar bağlantı parçası,  
12 cm, beyaz 702.991.48 3 adet
VIDGA tekli korniş, 140 cm, beyaz 702.991.53 4 adet
VIDGA ray/kanca, beyaz, 24 adet 702.607.68 4 paket

İKİ KAT
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VIDGA

GÜVENLİK
Pencereleriniz ne kadar güvenli?
Bu soruyu kendinize çok fazla sormuş olmasanız da 
camdan düşme ya da cam kırılması gibi riskleri aklınıza 
getirmişsinizdir. Gerçek şu ki, pencerenizin etrafındaki 
alan özellikle küçük çocuklar için bir tehdit oluşturabilir. İpli 
perde ve stor perdelerin çocuklar için boğulma tehlikesi 
oluşturduğunu biliyor muydunuz?

Çocuklar bizim için dünyanın en önemli varlıkları, bu 
nedenle evinizi daha güvenli hale getirmek için çok 
çalışıyoruz. Riskleri azaltmak bizim için asla yeterli değil. 
Biz bu riskleri tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu 
nedenle, boğulma riskini tamamen ortadan kaldıracak 
alternatif çözümler geliştirdik.

Çocukların iplere dolanmasını önlemek için stor 
perdelerimizdeki tüm ipleri çıkardık. Perdeleri ortadaki 
plastik aparatı tutup çekerek kolayca açıp kapatabilirsiniz. 
Yüksek pencerelerde, RIKTIG perde çekme çubuğunu 
tamamlayıcı olarak kullanabilirsiniz. Stor perdeler her türlü 
yüksekliğe göre ayarlanabilir.

Perdelerde herhangi bir ip olmadığı için çocuklar açısından 
son derece güvenlidir.

140 cm boyundaki bir VIDGA tekli kornişi, uzun duvar 
bağlantı parçalarına monte edebilirsiniz. Benzer şekilde, 
bir HUGAD perde çubuğunu VIDGA perde çubuğu tutucu 
kullanarak buna takabilirsiniz. İki kat perde sayesinde 
gündüzleri tül perdeyi, geceleri ise kalın perdeyi kapatarak 
gece gündüz mahremiyet sağlayabilirsiniz. Perde çubuğu 
sayesinde kuş gözü perdelerinizi asabilirsiniz.

Bu örnekte kullanılan parçalar
VIDGA duvar bağlantı parçası,  
12 cm, beyaz 702.991.48 2 adet
VIDGA perde çubuğu tutucu, beyaz 403.050.75 2 adet
HUGAD perde çubuğu, 120-210 cm, beyaz 102.171.41 1 adet
VIDGA tekli korniş, 140 cm, beyaz 702.991.53 1 adet
VIDGA ray/kanca, beyaz, 24 adet 702.607.68 1 paket
RAFFIG çubuk topuzu, beyaz. 502.171.82 1 paket

Oluşturduğunuz kombinasyonun* genişliğini iki katına çıkarmak isterseniz,  
aşağıdaki alışveriş listesini takip edin:

VIDGA duvar bağlantı parçası,  
12 cm, beyaz 702.991.48 3 adet
VIDGA perde çubuğu tutucu, beyaz 403.050.75 3 adet
HUGAD perde çubuğu, 210-385 cm, beyaz 302.171.40 1 adet
VIDGA tekli korniş, 140 cm, beyaz 702.991.53 2 adet
VIDGA ray/kanca, beyaz, 24 adet 702.607.68 2 paket

RAFFIG çubuk topuzu, beyaz. 502.171.82 1 paket



TÜM PARÇALAR

PERDE ÇUBUKLARI VE SİSTEMLERİ

HUGAD perde çubuğu, 120-210 cm.

Siyah 302.171.35
Beyaz 102.171.41

VIDGA tekli korniş.

140 cm 702.991.53

PORTION perde çubuğu seti.

210 cm 903.010.32

 

BETYDLIG duvar/tavan desteği.

Beyaz 302.198.89

VIDGA tavan bağlantı parçası, 7 mm, beyaz.

902.990.91

VIDGA duvar bağlantı parçası, beyaz.

6 cm 102.991.51
12 cm 702.991.48

VIDGA köşe parçası, tekli korniş, beyaz.

402.990.98

STOR PERDELER VE PERDELER

TUPPLUR karartmalı stor perde.

100×195 cm, gri 602.284.01
145×250 cm, beyaz 002.284.04

SKOGSKLÖVER stor perde, 100×195 cm.

Gri 603.145.97
Beyaz 203.144.67

HOPPVALS stor perde, beyaz.

100×195 cm 702.906.28

SANELA karartmalı perde, 2 kanat, 145×300 cm.

Gri 401.301.98
Altın-kahverengi 304.189.02
Koyu gri 404.140.22
Açık pembe 604.140.16
Koyu kırmızı 904.140.29
Koyu yeşil 004.140.95
Açık yeşil 204.189.07

Pencere çözümünüzü kendi seçtiğiniz perde ve  
stor perdelerle tamamlayın. 

Daha fazla perde ve stor perde için mağazamızı 
ziyaret edebilirsiniz.
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Özel Bilgilendirme:
IKEA Türkiye, işbu satın alma kılavuzunda yer alan tüm ürünleri satma garantisi vermediği 
gibi, IKEA Türkiye’nin satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etme zorunluluğu 
da bulunmamaktadır. IKEA Türkiye, satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etmek 
için her türlü çabayı gösterecektir ancak satın alma kılavuzunda yer alan ve satışı devam 
eden ürünler stoklarla sınırlıdır.
 
IKEA Türkiye gerekli gördüğü zamanlarda satın alma kılavuzunda yer alan ürünlerin, kalite 
ve görünümlerini değiştirmemesi kaydıyla özelliklerinde ve malzemelerinde değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar. Satın alma kılavuzu içinde IKEA Türkiye’nin kontrolü dışında 
oluşan baskı v.b. hatalardan dolayı IKEA Türkiye’ye hiçbir sorumluluk atfedilemez. IKEA 
Türkiye, söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Müşterilerimizin montaj kılavuzuna 
uygun olarak yaptığı montaj hataları sonucu meydana gelecek hasar ve zarardan IKEA 
Türkiye sorumlu değildir. 


