VONIOS KAMBARIO
ĮRENGIMO GIDAS

Žingsnis po žingsnio naujojo vonios
kambario link
Šioje brošiūroje rasite informacijos, kaip paruošti
ir naujai įrengti vonios kambarį. Pasiūlysime jums
įrengimo idėjų ir sprendimų, bei praktiškų patarimų,
pavyzdžiui, kokius įrankius naudoti.
Informacijos, kaip surinkti įsigytus baldus šioje
brošiūroje nėra, nes viską, ką reikia žinoti rasite prie
baldų pridėtose surinkimo instrukcijose.

Rekomenduojame sustatyti spinteles pagal jų montavimo tvarką. Tą būtų ypač patogu padaryti turint
prieš akis vonios kambario interjero planą. Jei dar
neturite, galite susikurti naudodami mūsų nemokamą
internetinę planavimo programą.
Išjunkite elektros bei vandens tiekimą ir išmontuokite
senuosius baldus.

Kreipkitės, jei prireiktų pagalbos
Kreipkitės į mus, jei iškilo klausimų ar reikia pagalbos
įsirengiant vonios kambarį – mielai padėsime.
Jei norite, kad baldų surinkimo ir montavimo darbus
atliktų mūsų meistrai, užsisakykite šias paslaugas.
Tuo tarpu patys galite paruošti vonios kambarį jų
atvykimui, pavyzdžiui, išmontuoti ir išnešti senus
baldus.

Kreipkitės į specialistus
Dėl santechnikos, elektros ar remonto darbų
rekomenduojame iš anksto kreiptis į specialistus.
Jei norėdami įsirengti naują vonios kambarį turite
perkelti vandens ar elektros tiekimo linijas, patikėkite
šį atsakingą darbą savo srities profesionalams, kad
būtų atliktas saugiai ir pagal taisykles. Pasidomėti
IKEA teikiamomis profesionaliomis paslaugomis ir jų
užsisakyti galite parduotuvės IKEA Pirkėjų aptarnavimo skyriuje.

Prieš pradėdami
Atidžiai perskaitykite „Vonios kambario įrengimo
gidą“ ir pasiruoškite įrankius, patikrinkite, ar visi
baldai, priedai ir detalės vietoje. Išmontuokite senus
baldus tik turėdami viską, ko prireiks vonios kambariui įrengti.
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Įrankiai ir kitos darbo priemonės
Jums reikės:

Įrankiai

Matavimo juosta
Hermetikų pistoletas

Plaktukas

Reguliuojamas
veržliaraktis

Siaurapjūklis

Plokščias
atsuktuvas

Elektrinis
suktuvas-grąžtas

Kampainis

Atsuktuvas
„Phillips“

Pieštukas

Deimantinis
grąžtelis

Gulsčiukas

Apsauginė
juostelė

Apsauginiai akiniai

Kitos darbo priemonės

Kaiščiai ir varžtai
(rinkitės pagal vonios
kambario sienų tipą)

Silikoninis hermetikas
(sanitarinis)

Apdailos juostelė,
skirta silikono žymėms
paslėpti
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Pasiruošimas yra sėkmės pagrindas
Nuo ko pradėti?
Prieš pradėdami darbus, išjunkite elektros ir vandens
tiekimą vonios kambaryje. Atjunkite praustuvą
ir buitinius prietaisus, jeigu jų yra. Būkite atsargūs
atlikdami elektros instaliacijos darbus ir kreipkitės į
kvalifikuotą elektriką, jei kyla abejonių.
Senų baldų išmontavimas
Dėvėkite darbo pirštines ir apsauginius akinius.
Pirmiausia išmontuokite grindines spinteles,
paskui – sienines, nes taip patogiau jas pasiekti.
Išmontuojant praustuvo spintelę, iš pradžių reikės
išimti patį praustuvą. Pasinaudokite laužtuvu, jei
išimti bus sudėtinga. Patogiausia spinteles išmontuoti
tokia tvarka: išimti stalčius ir (arba) lentynas, nuimti
dureles ir, galiausiai, rėmus.
Atsakingas atliekų šalinimas
Dėl informacijos, kaip saugiai pašalinti remonto
atliekas, senus baldus ir kitus nereikalingus vonios
kambario reikmenis, kreipkitės į atliekų tvarkymo
centro darbuotojus.
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Sienų ir grindų paruošimas
Svarbu, kad sienos ir grindys būtų lygios ir
tvarkingos, todėl išgabenus senus baldus, galima
užsiimti remontu: išlyginti ir nudažyti sienas,
priklijuoti plyteles, pakeisti grindų dangą.
Rekomenduojame naujas grindis kuo nors saugiai
užkloti, kol tęsite darbus.
Prieš montuodami baldus ir įrangą įsitikinkite,
kad vonios kambarys visiškai paruoštas. Atkreipkite
dėmesį į vamzdžių ir kištukinių lizdų išdėstymą – ar
viskas taip, kaip planavote? Jei reikia, kreipkitės į
profesionalų elektriką ir santechniką.

Patikrinkite ir pradėkite surinkinėti
Patikrinkite, ar turite viską, ko reikia
Įsitikinkite, ar įrankiai, hermetikas, baldai ir kiti reikmenys yra čia pat. Baldus surinksite greičiau ir lengviau, jei surūšiuosite pakuotes į atskiras grupes,
pavyzdžiui, „spintelių dalys“, „stalčiai“ ir pan. Taip bus
paprasta atskirti dalis ir nesusipainiosite.

Pradėkite nuo spintelių rėmų
Sienines spinteles pradėkite rinkti ir montuoti nuo
rėmų. Prie gaminio pridedamoje surinkimo instrukcijoje pamatysite tikslią eigą, tereikės jos laikytis.
Kol kas netvirtinkite rankenėlių, lentynų ir durelių –
palikite pabaigai.

Naudokite tinkamas tvirtinimo detales
Sienos gali būti iš gipso kartono, medinės ar
betoninės, todėl rinkitės atitinkamas tvirtinimo
detales. Jų galite įsigyti tiek parduotuvėje IKEA,
tiek specializuotose parduotuvėse.

Sumontuokite praustuvo spintelę
Surinkite ją pagal instrukcijas, pritvirtinkite spintelės
rėmą prie sienos ir įrenkite praustuvą. Stalčius,
rankenėles ir vidines detales montuokite paskutinius.
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Praustuvo spintelės tvirtinimas prie
sienos
Surinkus ir pritvirtinus grindines bei sienines spintelės
galima imtis praustuvo spintelės. Informacijos apie
matmenis ir tvirtinimo būdą rasite surinkimo instrukcijoje (pridedama prie prekės). Čia parodytos iliustracijos yra tik pavyzdys. Joms pasirinkome vonios kambario baldus GODMORGON.
Matavimas
Rekomenduojama praustuvą montuoti 90–96 cm
aukštyje. Kadangi praustuvų būna įvairių, naudojimo
instrukcijoje bus nurodyta tiksliau, kokiame
aukštyje geriausia tvirtinti praustuvo spintelę.
Apačioje parodyti dviejų skirtingo dydžio praustuvų
įrengimo aukščio matavimo pavyzdžiai, tačiau jūs
neprivalote į juos atsižvelgti.

Taigi išmatavę, kokiame aukštyje ir plotyje reikia
spintelės tvirtinimo angų, susikirtimo taškus
pažymėkite kryžiukais (+), kad prisimintumėte, kur
gręžti (pasinaudokite gulsčiuku, nes tikslumas labai
svarbus). Spintelės matmenys bus nurodyti surinkimo
instrukcijoje.

90 cm

90 cm
76 cm

Pavyzdys 1
Jei praustuvo kraštai žemi, tvirtinimo angas galima
gręžti aukščiau, pavyzdžiui, 76 cm aukštyje).

73,5 cm

Pavyzdys 2
Jei praustuvo kraštai aukšti, tvirtinimo angas reikėtų
gręžti truputį žemiau, pavyzdžiui, 73,5 cm aukštyje,
kad tilptų praustuvo dugnas.

96 cm

73,5 cm

Pavyzdys 3
Stalviršiniams praustuvams aukštais kraštais montuoti gręžkite tvirtinimo angas žemiau, pavyzdžiui,
73,5 cm aukštyje. Tokiu atveju praustuvas bus 96 cm
aukštyje.
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NAUDINGA ŽINOTI
Labai svarbu žinoti, ar
vonios kambario sienos
išlaikys spintelę su praustuvu. Jei abejojate, prisukite
spintelės kojas ir pastatykite
ją ant grindų.

Montavimas
Neskubėdami tiksliai išmatuokite spintelės tvirtinimo aukštį ir plotį. Jei reikia – pakvieskite ką nors į
pagalbą. Rekomenduojame bent du kartus patikrinti,
ar matuodami nesuklydote (žr. surinkimo instrukciją).
Tada pasiruoškite įrankius, silikoninį hermetiką ir
tvirtinimo detalių, kad būtų po ranka ir negaištumėte
laiko ieškodami.

NAUDINGA ŽINOTI
Reikia surasti aukščiausią grindų
vietą ir pažymėti ties ta vieta
sieną. Nuo šios žymos išmatuosite
tikslų vonios kambario baldų montavimo aukštį.

1. Pažymėkite gręžimo taškus
Pieštuku ant sienos pažymėkite spintelės aukščio
ir pločio (rasite surinkimo instrukcijoje) susikirtimo
taškus, kuriuose reikės gręžti tvirtinimo angas. Naudokite gulsčiuką, kad nesuklystumėte žymėdami.

2. Išgręžkite ir patepkite silikonu
Pažymėtose vietose išgręžkite tvirtinimo angas,
įleiskite į jas šiek tiek silikoninio hermetiko.
Tada įsukite varžtus ir (ar) kaiščius, kol kas jų
nepriverždami.

3. Pritvirtinkite praustuvo spintelę
Surinkite spintelės rėmą ir prisukite jį prie sienos
instrukcijoje nurodytomis tvirtinimo detalėmis. Šiam
darbui padaryti reikės dviejų ar trijų žmonių.

4. Pasitikrinkite
Naudokite gulsčiuką, kad nesuklystumėte tvirtindami.
Prisukite varžtus.
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Praustuvo, sifono ir vandens
maišytuvo montavimas
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1. Pritvirtinkite vandens maišytuvą
Pirmiausia, užsukite vandentiekio įvadą, kad
nepasipiltų vanduo. Tuomet pagal instrukcijas
pritvirtinkite vandens maišytuvą.

2. Naudokite silikoninį hermetiką
Ištepkite spintelės viršutinius kraštus silikoniniu
hermetiku, įstatykite praustuvą ir palikite per naktį,
kad silikonas sustingtų. Šiek tiek silikono galima įleisti
į tarpelį tarp sienos ir praustuvo bei tarp praustuvo ir
spintelės šoninių sienelių.

3. Pritvirtinkite praustuvo sifoną
Pagal instrukcijas ir pavirtintas statybų bei santechnikos darbų taisykles pritvirtinkite praustuvo sifoną.
Jei kyla abejonių kaip, kreipkitės į kvalifikuotą
santechniką.

4. Išbandykite vandens maišytuvą
Prijungę maišytuvo žarneles prie vamzdyno, atsukite
vandentiekio įvadą. Nuimkite maišytuvo filtrą
ir 5 minutes leiskite vandeniui bėgti. Tuo tarpu
patikrinkite, ar žarnelių jungtys bei sifonas yra
sandarūs, nepraleidžia vandens.

Paskutiniai potėpiai
Didžiausią darbą jau padarėte, liko tik įstatyti stalčius,
lentynas (taip pat žiūrėkite surinkimo instrukcijas) ir
prisukti spintelių rankenėles. Jei kyla klausimų, kaip
sutvarkyti vonios kambaryje laikytus daiktus ir ko
dar gali prireikti, kad jis būtų patogus, funkcionalus ir
jaukus – apsilankykite IKEA interneto svetainėje arba
atvykite pas mus. Parduotuvėje IKEA rasite gausybę

įkvepiančių vonios kambario interjero įrengimo idėjų
ir sprendimų, bei priemonių viskam įgyvendinti.
Pavyzdžiui, šviestuvų, veidrodžių, praktiškų daiktų
laikymo reikmenų ir įvairiausių priedų.

NAUDINGA ŽINOTI
Nepriveržkite žarnelių
jungčių per stipriai, nes
galite sugadinti žarneles
ir tarpiklius..
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Nauja pradžia

Štai ir viskas!
Galima atsitraukti ir tarsi iš šono pažvelgti į
atnaujintą vonios kambarį. Pasidžiaugti nuveiktu
darbu ir savimi, kad tiek daug padarėte patys.
Tinkamai prižiūrimi, IKEA baldai tarnaus jums labai
ilgai.
Vėdinimas ir drėgmė
Svarbu užtikrinti tinkamą vonios kambario vėdinimą
ir montuoti baldus toliau nuo vonios ar dušo kabinos.
Nors mūsų vonios kambario baldai specialiai sukurti
naudoti tokiomis sąlygomis, per didelė drėgmė ir nuolatinis vandens poveikis jiems nėra naudingi. Dėl to
rekomenduojame iš karto išvalyti aplietas vietas, kad
drėgmė neprasiskverbtų gilyn į baldą.
Vandens maišytuvo priežiūra
Vandens maišytuvą valykite vandeniu ir švelnia
valymo priemone sudrėkinta šluoste. Nenaudokite
šveičiamųjų valiklių, šveistukų, nukalkinimo
priemonių ir valiklių su rūgštimis ar spiritu. Taip
pat retkarčiais reikėtų išimti ir išvalyti apkalkėjusį
maišytuvo filtrą–aeratorių (įtaisytas maišytuvo
snapelyje). Kalkių apnašas puikiai šalina ir paviršiams
nekenkia actas. Jo likučius tiesiog nuplaukite
vandeniu.
Spintelių priežiūra
Spintelių dureles, vidų ir medinius paviršius valykite
vandeniu sudrėkinta šluoste, nusausinkite švaria
šluoste. Įsisenėjusias ar sunkiai pašalinamas dėmes
šalinkite specialiai tokiems baldams skirtais
valikliais. Nenaudokite valiklių su amoniaku ar spiritu,
taip pat balinimo ir šveitimo priemonių. Aplietas
vietas rekomenduojame iš karto išvalyti, kad drėgmė
neprasiskverbtų gilyn į baldą.
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Praustuvo priežiūra
Pasidomėkite, iš kokios medžiagos pagamintas jūsų
praustuvas ir pagal tai pasirinkite valymo priemones.
Tinkamai prižiūrimas jis atrodys tarsi naujas daugelį
metų.
Keraminiai praustuvai
Keraminį paviršių prižiūrėti labai paprasta, nes tinka
daugelis valymo priemonių (išskyrus valiklius su
rūgštimis ir stipriais šarmais). Mes rekomenduojame
keraminius praustuvus valyti vandeniu ir švelnia
valymo priemone sudrėkinta šluoste.
Smulkinto marmuro praustuvai
Tokiems praustuvams kenkia rūgštys, amoniakas,
šveitikliai, plaukų dažai ir chlorinas. Kasdien užtenka
naudoti švelnią valymo priemonę arba tik vandenį.
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IKEA prekės sukurtos taip, kad galėtumėte parsivežti ir surinkti jas patys.
Jei reikia pagalbos, pasinaudokite mūsų teikiamomis paslaugomis. Daugiau
informacijos apie paslaugas ir jų kainas teiraukitės IKEA parduotuvėje arba
apsilankykite interneto svetainėje www.IKEA.lt.

PREKIŲ PRISTATYMAS
Dauguma mūsų prekių supakuotos taip, kad galėtumėte
parsivežti jas patys. Jei reikia, galime pristatyti pirkinius į
jūsų namus ar biurą už papildomą mokestį. Paslaugos kainų
teiraukitės Pirkėjų aptarnavimo skyriuje.

BALDŲ SURINKIMAS
IKEA baldus paprasta surinkti patiems. Jei pageidausite,
už papildomą mokestį galėsime surinkti įsigytus baldus
jūsų namuose ar biure. Paslaugos kainos teiraukitės Pirkėjų
aptarnavimo skyriuje.

MONTAVIMO PASLAUGA
Mūsų kvalifkuoti meistrai atliks reikiamus darbus už labai
patrauklią kainą. Atliekami darbai: vonios kambario baldų
surinkimas; praustuvų, vandens maišytuvų ir sifonų montavimas
bei prijungimas; vonios kambario priedų montavimas; vonios
kambario šviestuvų montavimas.

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 €.
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