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Žingsnis po žingsnio naujos 
virtuvės link
Šioje brošiūroje rasite informacijos, kaip paruošti 
virtuvės patalpą, surinkti ir sumontuoti naujus baldus, 
įrengti buitinę techniką, plautuvę bei kitas svarbias 
virtuvės komplekto dalis: stalčius, lentynas, rankenas 
ir kt. 

Galite viską daryti patys, bet neprivalote
IKEA virtuvės baldai projektuojami taip, kad kiekvienas 
galėtų juos surinkti ir pritvirtinti pats. Tačiau prireikus, 
bet kada galite užsisakyti IKEA teikiamas matavimo, 
baldų surinkimo ar montavimo paslaugas. Kol mūsų 
meistrai rūpinsis virtuvės įrengimu, jūs galėsite skirti 
daugiau laiko kitiems svarbiems dalykams. Informaci-
jos apie IKEA teikiamas paslaugas ir jų įkainius rasite 
interneto svetainėje www.IKEA.lt bei parduotuvėje. 

Prieš pradėdami
Prieš pradėdami, perskaitykite brošiūrą iki galo, 
apžvelkite būsimų veiksmų etapus ir eigą, kad 
galėtumėte veiksmingai organizuoti darbą ir pasirūpinti 
visais reikalingais įrankiais bei tvirtinimo detalėmis. 

Užsisakiusiems prekių pristatymo paslaugą: IKEA 
darbuotojams atvežus prekes, iš karto patikrinkite, ar 
gavote pilną užsakymą, t. y. kad netrūksta nė vienos 
prekės ar dalių. 

Virtuvės patalpa turėtų būti paruošta – išmontuokite ir 
išneškite senus baldus bei buitinę techniką.

Virtuvės baldus ir stalviršius laikykite patalpoje, kurioje 
yra kambario temperatūra ir normalus drėgmės lygis. 
Patarimas – surinkite ir išdėliokite spinteles tokia tvar-
ka, kokia jos turi būti tvirtinamos. Kad būtų lengviau, 
galima pasinaudoti prekių sąrašu arba virtuvės planu, 
sudarytu naudojantis nemokama virtuvių planavimo 
programa.

Atminkite, kad išnešus senus virtuvės baldus ir įrangą, 
reikia atjungti elektros, vandens ir dujų tiekimą. Šiuos 
darbus rekomenduojama patikėti specialistams, kad 
būtų atlikti tinkamai, saugiai.

Virtuvės baldus pristačiusių IKEA darbuotojų akivaizdoje 
patikrinkite, ar gavote visas prekes ir dalis. Aptikus trūkumų, 
apie juos reikėtų pranešti iš karto.
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NAUDINGA ŽINOTI
Jūsų virtuvės sienos yra iš gipso kartono, medinės 
ar betoninės? Atsižvelkite į tai rinkdamiesi baldų 
tvirtinimo detales. Jei kyla abejonių, kokių tvirtini-
mo detalių reikia, pasikonsultuokite su specializuotų 
parduotuvių darbuotojais. 

Darbo priemonės

Kokių įrankių reikės priklauso nuo to, kokius darbus 
ketinate daryti patys. Įsigytų baldų surinkimo 
instrukcijose bus nurodyti visi reikalingi įrankiai.
Patarimas: naudodamiesi grąžtu ir kitais elektriniais 
darbo įrankiais, dėvėkite apsauginius akinius.

Pjūklas su 
kreipikliu

Smulkiadantis pjūklas

Matavimo juostaSpaustuvai

Elektrinis suktuvas-grąžtas Pjūklelis Diskinis pjūklas

Spiritinis gulsčiukas

Yla Kampainis Pieštukas Guminis 
plaktukas

PlaktukasKryžminis
atsuktuvas

Plokščias 
atsuktuvas

Angų pjovimo antgalis 
(35 mm), vandens 
maišytuvo tvirtinimo 
angai plautuvėje 
išpjauti.



4

Virtuvės patalpos paruošimas

Senus baldus ir buitinę techniką reikia išrinkti ir 
išgabenti, kad virtuvė liktų visiškai tuščia. 
Virtuvės sienos ir grindys turėtų būti lygios, o 
sienos tvarkingos ir užtektinai tvirtos, kad išlaikytų 
baldų svorį. Dabar tinkamiausias laikas remontuoti: 
klijuoti plyteles, keisti grindų dangą ir pan. 

Pažymėkite spintelių tvirtinimo vietas
Pieštuku nubrėžkite spintelių tvirtinimo schemą 
ant sienų, sutartiniais ženklais pasižymėdami 
elektros lizdų, vandens ir dujų jungčių bei 
ventiliacijos angų vietas. Pažymėkite ir tvirtinimo 
skersinių montavimo taškus.

Atminkite, kad sienų kampai turi būti taisyklingi, o grindys lygios. Kampus galima išmatuoti 
kampainiu, o sienų ir grindų lygumą – gulsčiuku. Būtina atsižvelgti, kurioje vietoje grindys yra 
aukščiausios, o kampai nėra statūs (ne 90 )̊.

Reikėtų įsitikinti, ar sienos išlaikys tvirti-
nimo profilius su spintelėmis. Priklausomai 
nuo sienų tipo, rekomenduojama prisukti 
tvirtinimo profilius prie atraminių sijų (šiuo 
atveju praverstų elektroninis sijų ieškiklis) 
arba įsukti į sieninius kaiščius. 

Tarp aukščiausios grindų 
vietos ir apatinio tvirtinimo 
profilio reikia palikti 82 cm 
tarpą.

Dar kartą patikrinkite, ar vandentiekio įvadas tikrai 
yra reikalingoje vietoje, kaip ir buvo numatyta 
virtuvės plane.
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55 cm

60 cm

60 cm

82 cm

60 cm

Tvirtinimo profiliai

IKEA virtuvinės spintelės kabinamos ant 
tvirtinimo profilių, nes taip lengviau visas 
spinteles pritvirtinti tame pačiame aukštyje ir 
lygiai. Šiuo atveju svarbiausia tinkamai prisukti 
pačius profilius. Naudokite tik pagal sienų tipą 
parinktas tvirtinimo detales.

Tinkamas tvirtinimo aukštis
Apatinių spintelių tvirtinimo profilius prisukite 
prie sienos 82 cm virš aukščiausio grindų taško 
(matuojant iki tvirtinimo profilio vidurio). Viršutinių 
spintelių tvirtinimo profilius prisukite prie sienos 
tokiame aukštyje, kad tarp stalviršio ir viršutinių 
spintelių dugno būtų 60 cm tarpas.

Pirmiausia prisukite apatinius tvirtinimo 
profilius, paskui – viršutinius. Prieš tai 
įsitikinkite, kad tinkamai išmatavote tvirti-
nimo aukštį ir pasižymėjote gręžimo taškus.

Ar tiesiai prisukote tvirtinimo profilį, kai 
sienos nėra lygios, sužinosite išmatavę 
atstumą tarp profilio ir sienos.

Taip pat patikrinkite gulsčiuku.

Spintelių montavimo planas jau ant 
sienų, tvirtinimo profiliai prisukti – 
metas pertraukėlei! Pasiruošimo darbai 
padaryti.

Jei virtuvėje ketina įtaisyti 
indaplovę, nepamirškite 
išmatuoti ir pažymėti jai skirtos 
vietos tarp apatinių spintelių.
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Spintelių pritvirtinimas

Kalbant apie spintelių tvirtinimą, daugeliu atvejų 
patogiausia iš pradžių pritvirtinti kabinamąsias 
spinteles, nes nėra kliūčių prieiti prie sienos. 
Išimtis, kai virtuvėje įrengiama eilė spintelių 
su aukšta spintele viename gale. Tokiu atveju 
rekomenduojama pirmiausia pritvirtinti aukštą 
spintelę.

Prieš montuodami spinteles, pažymėkite vanden-
tiekio ir kitų įvadų (elektros, dujų ir pan.) vietas. 
Jei reikės, pjūkleliu galėsite išpjauti jiems skirtų 
angų spintelėse. Pažymėti įvadų vietas ir paruošti 
spinteles reikia prieš montuojant. Atminkite, kad 
nuo to, kokių ir kuriose spintelėse išpjausite angų, 
priklausys ir stalčių kiekis virtuvėje.  

Surinkite spinteles pagal surinkimo instrukci-
jas. Kol kas surinkite tik rėmus – stalčius, 
duris ir vidines detales įtaisysite vėliau.

Pradėkite montuoti nuo kampinių spintelių. 
Jei kampinėje spintelėje turi būti įrengta 
sukamoji lentyna, ją galite pritvirtinti iškart.

Įsitikinkite, kad pastatomoji spintelė 
nekliudo pasiekti vandentiekio įvado. 

Pirmiausia – kampinės kabinamosios spintelės. 
Prisukite jas varžtais. Tada sukabinkite likusias 
spinteles pritvirtindami jas rinkinyje esančiais 
varžtais. Patikrinkite, ar lygiai pakabinote. Jei 
ne, pakoreguokite spintelių padėtį ir tik tada 
įsukite varžtus iki galo, kad neklibėtų.

Patikrinkite, ar spintelės yra viename 
aukštyje. Aukštį galima koreguoti 
reguliuojant kojeles.

Visas pastatomąsias spinteles surinkite 
pagal jų surinkimo instrukcijas. Pritvirtinkite 
baldų kojas, jei reikia.

Dvi spinteles jungiančios kojos gali tapti puikia atrama montuojant. Nepamirškite, kad reikia 
naudoti distancinį žiedą, esantį rinkinyje su baldų kojomis.

Montuojant aukštą spintelę, pirmiausia reikia 
pritvirtinti dengiamąją plokštę.
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Apdailos juostos 
tarpams uždengti

Apdailos juostos taip pat naudojamos 
tarpams tarp spintelių ir sienų uždengti, 
kad virtuvės baldų komplektas atrodytų 
vientisas, būtų patogu atidaryti duris ir 
stalčius. Jos ypač pravers, jei virtuvės 
sienos nėra visiškai lygios. 

Jei siena nėra lygi, apdailos juostą reikės nupjauti taip, kad atkartotų sienos reljefą. Taigi jums 
reikės: apdailos juostos, matavimo juostos, nedidelio medinio tašo (apytiksliai 2,5–3,5 cm storio) 
ir pieštuko. Apdailos juostą patrumpinkite iki spintelės aukščio. Vieną juostos kraštą pridėkite 
prie sienos. Paimkite medinį tašą ir taip pat pridėkite jį prie sienos. Paimkite pieštuką ir priglaudę 
jį prie medinio tašo brėžkite liniją per apdailos juostą nuo viršaus iki pat apačios, neatitraukdami 
pieštuko. Ant apdailos juostos nubrėžta linija turėtų atkartoti sienos reljefą. Išpjaukite apdailos 
juostą pagal šią liniją, o nupjovę pridėkite ją prie sienos – apdailos juosta turėtų idealiai tikti. 
Dabar reikia pasiaurinti apdailos juostą iš kitos pusės, kad tilptų į tarpą. Taigi vis dar laikydami ją 
priglaustą prie sienos, pagal tarpo plotį pieštuku viršuje bei apačioje pažymėkite pjovimo žymes 
ir nubrėžkite jungiamąją liniją per visą apdailos juostos ilgį, kad nupjautumėte tiesiai.

Gulsčiuku patikrinkite sienos tiesumą. Jei siena 
lygi, išmatuokite tarpą tarp jos ir spintelės. 
Pagal gautus matmenis pasižymėkite, kokio 
pločio apdailos juostos reikės.

Apdailos juostą reikės pritvirtinti varžtais, 
kad tinkamai laikytųsi. Pirmiausia prie 
sienos pritvirtinkite laikančiąją juostelę, 
tada spintelėje išgręžkite angų varžtams. 
Įstatykite apdailos juostą į tarpą ir per 
išgręžtas angas įsukite į ją varžtų. Galiausiai, 
ištepkite kraštus silikonu, kad būtų sandaru. 
Šitaip galite uždengti visus tarpus, kurie 
nereikalingi.

Jei virtuvėje ketinate įrengti aukštą spintelę, 
ją reikia pritvirtinti paskutinę, t. y. pakore-
guokite jos padėtį ir priveržkite varžtais tik 
po to, kai įrengsite visas kitas spinteles.

NAUDINGA ŽINOTI
Virtuvės salą būtina pritvirtinti prie 
grindų. Tą galima padaryti įsigijus kojų 
UTBY arba grindinį rėmą. Grindinis rėmas 
yra skirtas tvirtinti prie grindų ir spintelių. 
Montuokite atsargiai, jei virtuvėje 
įrengtos šildomosios grindys arba mon-
tavimo vieta yra kaip tik virš vandentiekio 
vamzdžių, jungčių ir pan. 
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Stalviršio, plautuvės, šviestuvų ir 
buitinės technikos įrengimas
Kai visos virtuvinės spintelės pritvirtintos, pats 
metas imtis stalviršio, plautuvės, šviestuvų ir 
buitinės technikos. Prieš pritvirtinant stalviršį 
reikia įsitikinti, kad jis tinkamo dydžio. 
Informacijos kaip montuoti plautuvę ir kaitlentę 
rasite šių prekių surinkimo instrukcijose. 

Pritvirtinus stalviršį, galima įrengti plautuvę 
su vandens maišytuvu, šviestuvus ir buitinę 
techniką. Elektros instaliacijos, vandens ir dujų 
įvadų paruošimo darbus reikėtų patikėti 
specialistams, kad būtų atlikti tinkamai ir saugiai. 

Visus elektros instaliacijos darbus turi atlikti 
kvalifikuotas elektrikas. 

Stalviršiui patrumpinti pasinaudokite 
spaustukais ir diskiniu pjūklu. Bus patogiau 
užkėlus jį ant ožio malkoms pjauti.

Tam, kad stalviršiui nepakenktų drėgmė, 
angos kraštus ištepkite poliuretaniniu 
hermetiku.

Įmontuokite šviestuvus ir buitinę techniką.

Įleiskite plautuvę į stalviršyje paruoštą 
angą, kaip nurodyta plautuvės montavimo 
instrukcijoje.

Išmatuokite stalviršį dar kartą ir 
patrumpinkite, jei reikia.

Pažymėkite plautuvės tvirtinimo vietą 
stalviršyje: padėkite stalviršį ant spintelių 
ir jo vidinėje pusėje pažymėkite spintelės, 
į kurią įleisite plautuvę, viršutinės dalies 
kontūrus. Pažymėję, apverskite stalviršį ir 
ant popierinės lipniosios juostos pieštuku 
apibrėžkite plautuvės kontūrus.

Pritvirtinkite stalviršį, kaip nurodyta jo 
montavimo instrukcijoje.

Pjūkleliu išpjaukite angą plautuvei. Pata-
rimas: prieš pjaunant, kontūro kampuose 
galima išgręžti po skylę, kad būtų lengviau 
išpjauti lygiai.
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Laikikliai yra skirti virtuvės saloms pritvirtinti prie grindų. 
Virtuvės sala gali būti tik su kojomis arba papildyta apatinėmis 
apdailos juostomis, kad nesimatytų tarpo tarp baldų ir grindų.

Virtuvės salą sudarančios spintelės jungiamos viena su kita 
nugarėlėmis, naudojant tvirtinimo detales iš specialiai tam skirto 
tvirtinimo dalių rinkinio. Šiame rinkinyje taip pat yra dengiamųjų 
plokščių tvirtinimo detalių. Dengiamoji plokštė reikalinga virtuvės salos 
nugarėlei apdailinti.

Paruoškite montavimo vietą kaitlentei 
taip, kaip ir plautuvei. Įmontuokite pagal 
kaitlentės montavimo instrukcijas.

Įrenkite gartraukį. IKEA gartraukį galima įrengti dviem būdais: į išorę išvestu ortakiu, kad veiktų 
ištraukimo režimu, arba su medžio anglies filtru, kad veiktų recirkuliacijos režimu. Abu šie būdai 
yra aprašyti gartraukio montavimo instrukcijoje, kurią gausite kartu su įsigyta preke.  
Tvirtinkite gartraukį pagal instrukcijas, laikydamiesi visų nurodymų ir matmenų. 
Tik taip jį pritvirtinsite tinkamai ir saugiai.

NAUDINGA ŽINOTI: 
Po stalviršiu virš indaplovės reikia 
pritvirtinti apsauginę užtvarą nuo garų 
ir drėgmės. Visos IKEA indaplovės 
parduodamos su tam skirta apsaugine 
plokštele. Įrengiant kito gamintojo 
indaplovę, rekomenduojame įsigyti 
apsaugą nuo garų FIXA. 
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Lentynų, stalčių, durų ir 
rankenų pritvirtinimas
Virtuvės baldų komplektas beveik surinktas. 
Dabar pritvirtinkite stalčių bėgelius ir įstatykite 
stalčius. Atminkite, kad vidinių stalčių bėgeliai yra 
tvirtinami kitaip nei standartinių stalčių bėgeliai.

Iš pradžių pritvirtinkite standartinių stalčių 
bėgelius, tada – vidinių. Paskui įstatykite stalčius 
ir (arba) vielinius krepšius, prisukite rankenas.

Pritvirtinkite stalčių bėgelius ir įstatykite 
stalčius. Atminkite, kad vidinių stalčių 
bėgeliai yra tvirtinami kitaip nei standartinių 
stalčių bėgeliai (žr. montavimo instrukciją).

Pritvirtinkite durų lankstus. 

Iš pradžių pritvirtinkite standartinių stalčių 
bėgelius, tada – vidinių. Vidiniams stalčių 
bėgeliams pritvirtinti spintelėse yra išgręžta 
eilė angų.

Surinkite stalčius pagal instrukcijas.

Įstatykite stalčius ir pritvirtinkite duris. Sukdami lankstų varžtus sureguliuokite 
duris, kad būtų tinkamame aukštyje.

Pritvirtinkite apatines apdailos juostas, kaip 
nurodyta jų surinkimo instrukcijose.

Vėdinimo groteles įtaisykite tarp dviejų 
apdailos juostos dalių.
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Sveikiname įsirengus naują virtuvę!

Spintelių priežiūra
Duris, spintelių vidų ir medinius paviršius valykite 
minkštu drėgnu skudurėliu. Naudokite tik tokiems 
paviršiams skirtas valymo priemones. 
Nerekomenduojame naudoti valiklių, kurių 
sudėtyje yra alkoholio, taip pat baliklių ir 
šveitiklių. Valymo priemonės likučius nuskalaukite 
vandeniu, paviršių nusausinkite švaria sausa 
šluoste.

Kad plautuvė spindėtų
Po kiekvieno naudojimo išvalykite plautuvę 
drėgna šluoste arba kempine. Jei reikia 
užlašinkite truputį ploviklio. Praplaukite 
vandeniu ir nusausinkite sausa šluoste. 

Nenaudokite šveičiamųjų valiklių, šveitimo 
kempinėlių bei aštrių daiktų, galinčių subraižyti 
nerūdijančio plieno paviršių. Plautuvės spalva 
gali pakisti, likti rūdžių dėmių, jei paliksite joje 
geležinių daiktų, kai drėgna. Pavyzdžiui, metalinę 
šveitimo kempinėlę, vinių, žvyro ir kt.

Stalviršiai
Apipiltą stalviršį reikėtų iš karto išvalyti. 
Švarai palaikyti užtenka vandens ir trupučio 
švelnaus ploviklio. Stenkitės nepalikti stalviršio 
drėgno. Medinius ir medžio masyvu dengtus 
stalviršius retkarčiais padenkite medienai skirta 
alyva BEHANDLA. Ji apsaugos medinį paviršių 
nuo ilgalaikių dėmių atsiradimo, vandens 
prasiskverbimo, neleis jam išdžiūti ir suskeldėti. 

ŠTAI IR VISKAS!
Atėjo laikas pasimėgauti savo darbo 
rezultatais ir puikiąja virtuve. Truputis 
priežiūros ir ji tarnaus jums ilgus metus, 
džiugindama kiekvieną dieną.



Viską galite daryti 
patys, bet neprivalote
Kartais tereikia trupučio pagalbos, kad svajonė taptų realybe. Todėl siūlome šias 
paslaugas, o jūs rinkitės, kiek ir kokios pagalbos reikia: tik atvežti baldus, o gal 
juos surinkti, pritvirtinti, įmontuoti buitinę techniką ar įrengti plautuves ir vandens 
maišytuvus. Žinoma, kuo daugiau padarysite patys, tuo daugiau sutaupysite. 
O kuo daugiau darysime mes, tuo daugiau laiko jums liks tiesiog džiaugtis naujais 
virtuvės baldais. 

MATAVIMO PASLAUGA
Jei profesionalais pasitikite labiau, galite iškviesti vieną jų į namus, 
kad išmatuotų jūsų virtuvę ir įvestų šią informaciją į IKEA virtuvės 
planavimo programą.

VIRTUVĖS PLANAVIMO PROGRAMA
Pasinaudokite nemokama virtuvės planavimo programa      
namuose arba IKEA parduotuvėje.

PREKIŲ PRISTATYMO PASLAUGA
Dauguma mūsų prekių supakuotos taip, kad galėtumėte 
parsivežti jas patys. jei pageidaujate, pristatysime pirkinius į 
jūsų namus arba biurą už papildomą mokestį.

MONTAVIMO PASLAUGA
Mūsų kvalifikuoti montavimo meistrai užtikrina, kad jūsų 
virtuvė bus įrengta greitai ir kokybiškai: sumontuoti virtuvės 
baldai, įrengtos plautuvės ir vandens maišytuvai, prijungta 
buitinė technika.

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI
Parduotuvėje IKEA pirkimo išsimokėtinai paslaugas teikia 
„General Financing“. Išsimokėtinai atsiskaityti galite už 
parduotuvėje IKEA esančias prekes, kurių vertė siekia nuo   
50 € iki 15 000 €.

Išsamesnės informacijos apie paslaugas ir paslaugų kainų 
teiraukitės parduotuvėje arba ieškokite interneto svetainėje 
www.IKEA.lt.
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