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Jauna virtuve 4 soļos

IZMĒRI IZPLĀNO

PASŪTI UZSTĀDI

Šajā brošūrā uzzināsi, kā izmērīt telpu un izplānot, pasūtīt un uzstādīt 
IKEA virtuves iekārtu. Tālāk aprakstīts, kas tev nepieciešams un kā 
rīkoties.  
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Viss nepieciešamais. 
Gaidīsim tevi IKEA veikalā.

IKEA TIEŠSAISTĒ

BROŠŪRU UN CITUS MATERIĀLUS VAR PAŅEMT IKEA VEIKALĀ VAI LEJUPIELĀDĒT IKEA.LV

METOD virtuves ceļvedī 
var apskatīt visus mūsu 
piedāvātos skapīšus, 
fasādes, mēbeļu iekšējās 
detaļas un rokturus.

Sadzīves tehnikas ceļvedī 
izvēlies iekārtas, kas 
vislabāk atbilst tavām 
vajadzībām.

Darba virsmu, izlietņu 
un jaucējkrānu ceļvedī 
ir informācija par 
svarīgākajām virtuves 
iekārtas detaļām.

Mūsu uzstādīšanas 
rokasgrāmatā atradīsi 
informāciju par to, kā 
pareizi uzstādīt savu 
virtuves iekārtu.

Mūsu plānošanas 
rokasgrāmata noder, 
lai izmērītu, izplānotu, 
pasūtītu un uzstādītu 
IKEA virtuves iekārtu. 
Rokasgrāmatā atradīsi 
padomus un ieteikumus, 
kā izplānot savu jauno 
virtuvi.

Mūsu brošūra „Virtuves” ir iespēja 
smelties iedvesmu un idejas virtuves 
iekārtojumam. 
Brošūrā redzamas dažas iespējamās 
METOD mēbeļu kombinācijas, kā arī 
apskatāma SUNNERSTA minivirtuve un 
KNOXHULT virtuves mēbeļu kolekcija 
par īpaši pieejamu cenu. 
Turpat var uzzināt, kādus pakalpojumus 
mēs piedāvājam, lai tu varētu iegūt 
savu sapņu virtuvi pēc iespējas 
vienkāršāk ‒ mēs palīdzēsim īstenot 
tavu ieceri!

Uzstādīšanas 
rokasgrāmata

Plānošanas 
rokasgrāmataBrošūra “Virtuves”

IZVEIDO JAUNU VIRTUVI AR IKEA PLĀNOTĀJU

Ievadi telpas izmērus IKEA plānotājā un radi, maini un eksperimentē, izveidojot 
trīsdimensionālu virtuves attēlu. Saiti uz plānotāju atradīsi virtuves iekārtu 
un sadzīves tehnikas sadaļā IKEA tīmekļa vietnē. Pirmoreiz atverot plānotāju, 
būs jāinstalē spraudnis. Lai sāktu darbu, seko norādījumiem lapā „Izplāno 
savu virtuvi”. Ja nepieciešama palīdzība, dodies uz IKEA veikalu un jautā mūsu 
virtuves mēbeļu speciālistiem.

IKEA plānotāju atradīsi IKEA.lv tīmekļa vietnē.

Ceļveži pircējiem



1 Izmērīt virtuvi ir diezgan vienkārši, taču ļoti svarīgi, jo no tā būs atkarīga 
plānojuma precizitāte . Nesteidzies un mēri rūpīgi. Esam papildinājuši 
šo ceļvedi ar milimetru papīra lapu, kur pierakstīt visus izmērus. Tālāk 
aprakstīts, kā rīkoties. 

Atzīmē visus izvirzījumus, piemēram, radiatorus, 
ventilācijas šahtas un caurules. 

Atzīmē noteku un ūdens pievadu. Ja esi iecerējis tos 
pārvietot, atzīmē arī jauno atrašanās vietu.

Izmēri un atzīmē esošās elektrības rozetes un 
slēdžus. Atzīmē, kur gribētu, lai tie atrodas.

Izmēri attālumu no grīdas līdz griestiem, attālumu 
starp sienām un attālumu no stūriem līdz durvīm.

Izmēri logus un logu attālumu no grīdas, griestiem 
un telpas stūriem. Tāpat rīkojies ar durvīm.

MĒRĪŠANA
Teju ikvienā virtuvē ir kāds neparocīgs stūris. Bet lielākoties to 
ir iespējams atrisināt. Ja šķiet, ka mērīšanā derētu palīdzība, 
sazinies ar tuvāko IKEA veikalu.

IZMĒRI
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Manas virtuves izmēri

Mēri milimetros. Tad jaunā virtuves iekārta precīzi derēs telpai. 



2 Šajā solī tavi sapņi un idejas iegūs konkrētas aprises. Ir jāizšķiras par 
daudziem svarīgiem jautājumiem, piemēram, kur novietot ledusskapi un 
cik daudzas atvilktnes būs nepieciešamas. Esam izveidojuši papildu rīkus, 
lai būtu vieglāk izlemt. Bet, ja vēlies saņemt speciālista padomu, veikala 
darbinieki labprāt tev palīdzēs.

Apdomā, ko tu mēdz darīt virtuvē un kas tev šķiet 
ērti. Ņem vērā gan to, kas tev patīk esošajā virtuvē, 
gan to, ko mīļuprāt mainītu. Var izveidot sarakstu, 
kurā atzīmēt paturamās un maināmās lietas.

Vairumā gadījumu ir prātīgi sadalīt virtuvi darba 
zonās. Tādas ir trīs ‒ produktu glabāšanas zona 
(ledusskapis, saldētava, pieliekamais), mazgāšanas 
zona (izlietne, trauku mazgājamā mašīna) un ēdiena 
gatavošanas zona (plīts, darba virsma). Zonējums 
nodrošina virtuves plānojuma praktiskumu.

Darba zonu izvietojumu un attālumu starp tām bieži 
vien dēvē par darba trijstūri. Pārdomāti izplānots 
darba trijstūris nodrošina ātru un vieglu pāreju no 
viena virtuves darba uz nākamo.

Galvenais ir izveidot tādu virtuvi, kas derētu tieši 
tev. Radi iekārtu, kas iederas tavā mājoklī un atbilst 
tavam dzīvesveidam. Galu galā – tā ir tava virtuve.

Vienā rindā izkārtota virtuves iekārta 
ir piemērota nelielām, šaurām telpām. 
Tā ir vienkārša, un ar pievilcīgi 
askētisku fasādi.

Virtuves sala nodrošinā vairāk vietas 
glabāšanai un gatavošanai, turklāt 
ir lieliska iespēja būt kopā ar citiem 
cilvēkiem. Salu ieteicams novietot 120 
cm attālumā no skapīšiem.

Stūra virtuves iekārta ļaujp raktiski 
izmantot pieejamo vietu. Tā noder arī 
tad, ja vēlies virtuvē izveidot nelielu 
ēdamzonu vai ielikt virtuves salu.

Virtuves iekārta divās rindās lieliski 
der vairākiem pavāriem vienlaikus ‒ 
šādi iekārtotā virtuvē ir daudz vietas 
ēdiena gatavošanai un produktu 
glabāšanai.  

Ja virtuve ir plaša, tajā iederēsies 
U formas virtuves iekārta. Tā ir ļoti 
ietilpīga un ļauj glabāt daudz mantu.

IZPLĀNO

PLĀNOŠANA
Ja vēlies saņemt speciālista padomu, 
veikala darbinieki labprāt tev 
palīdzēs.



Ieplāno vietu, kur nolikt karstos 
katlus un pannas no plīts.

Glabā virtuves piederumus, 
katlus un pannas pie plīts. Tad 
vajadzīgais vienmēr būs pie 
rokas. 

Ja plīts un cepeškrāsns nav 
vienuviet, gatavošana ir 
efektīvāka, īpaši, ja virtuvē 
darbojas vairāk par vienu 
pavāru. Augstāk novietota 
cepeškrāsns ir ērta, jo nav 
jāpieliecas, lai to aizsniegtu.

Lai tvaika nosūcējs būtu 
drošs un funkcionāls, stiprini 
to ieteicamajā augstumā virs 
plīts. Ja radušies jautājumi, 
vaicā veikala darbiniekiem. 

Parūpējies, lai attālums starp 
skapīšu rindām būtu pietiekami 
liels vienlaicīgai pretējo pušu 
skapīšu atvēršanai. 

120 cm

Piestiprini virtuves salu ar 
balsta kronšteiniem. Piestiprini 
to gan pie grīdas, gan pie 
skapīšiem. 

Ērtākā vieta ēdiena 
sagatavošanai ir darba virsma 
starp plīti un izlietni. 

Padomā, cik augstu likt sienas 
skapīšus. Tiem nevajadzētu 
aizsegt skatu uz darba virsmu.

Ko ir svarīgi atcerēties,
plānojot virtuvi?

Trauku mazgājamo mašīnu 
liec tuvu izlietnei un trauku 
žāvētājam, lai būtu vieglāk 
ielikt un izņemt vajadzīgo, 
kā arī izvairītos no ūdens 
izlaistīšanas uz grīdas.

Ir viegli atrast nepieciešamo, ja 
produkti un piederumi atrodas 
pilnīgi izvelkamās atvilktnēs un 
plauktos. Viss ir labi saskatāms 
un viegli paņemams. 

50 cm

Ir jauki mazgāt traukus, 
skatoties ārā pa logu. Tomēr, 
ja logs ir verams uz iekšpusi, 
jaucējkrāns var traucēt.

Ja izlietne atrodas pie pašas 
sienas vai skapīšu rindas galā, 
tas apgrūtina darbu, jo iero-
bežo kustību brīvību.

Ja sadzīves tehnika, piemēram, 
cepeškrāsns, trauku 
mazgājamā mašīna vai tvaika 
nosūcējs atrodas stūrī, tas var 
traucēt pilnībā atvērt skapīšu 
durtiņas.

Ja virsmas garums pārsniedz 
skapīšu platumu par 25 cm 
vai mazāk, papildu balsti nav 
nepieciešami.

Ja plīts atrodas pie sienas, tas 
apgrūtina darbu, jo ierobežo 
kustību brīvību, turklāt sienas 
var bojāt siltums un ēdiena 
radītie traipi.

Starp skapīti un sienu liec 5 cm 
platu dekoratīvo līsti, lai durvis 
un atvilktnes būtu iespējams 
atvērt pilnībā. Īpaši svarīgi 
tas ir gadījumos, kad izmanto 
izvelkamus stieples grozus, un 
siena nav pilnīgi taisna. 

80 cm



Izveido jaunu virtuvi

Ievadi telpas izmērus
Izmanto iepriekš uz milimetru papīra atzīmētos izmērus, lai 
atveidotu telpu plānotājā. Telpas plānojumu var izvēlēties kreisajā 
pusē redzamajā izvēlnē; plānojumu iespējams izmainīt, pievienojot 
armatūru, durvis un logus. Izvēlies visu vajadzīgo un, kad esi 
pabeidzis, nospied pogu „Piemērot”. 

Izvēlies kategoriju
Iesākumā spied uz „Skapīšu kombinācijas” vai „Virtuve” kreisajā pusē 
redzamajā izvēlnē. Tur vari izraudzīties kategoriju, ar kuru vēlies 
strādāt. Lapas apakšdaļā esošajā izvēlnē vari izvēlēties no daudzām 
attiecīgās kategorijas precēm. Viens klikšķis, un mēbele jau būs 
ielikta telpā.

Sāc darbu
Sāc darbu šeit, nospiežot pogu „Izveidot profilu vai pierakstīties”. 
Lai varētu saglabāt izveidoto skici un to atgūt katru reizi, kad 
lietosi IKEA plānotāju, nepieciešams izveidot profilu. Tas būs 
vajadzīgs arī vēlāk, kad būsi gatavs veikt pasūtījumu IKEA veikalā. 

Pirms darba uzsākšanas iesakām veltīt 5‒10 minūtes, 
lai izlasītu palīdzības sadaļu. Tajā iekļauti noderīgi 
padomi plānotāja izmantošanā.

Izvēlies kate-
goriju

Izvēlies preci

Izmanto IKEA plānotāju. Ievadi telpas izmērus un radi un 
eksperimentē, izveidojot trīsdimensionālu virtuves skici. 
Saiti uz plānotāju var atrast virtuves iekārtu un sadzīves 
tehnikas sadaļā IKEA tīmekļa vietnē. Uzsākot darbu 
pirmoreiz, būs nepieciešams instalēt spraudni. 
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ar IKEA plānotāju

Atrodi savu risinājumu
Labajā pusē redzamā izvēlne domāta tam, lai pielāgotu apakšējā 
izvēlnē izvēlēto preci savām vajadzībām. Šajā izvēlnē vari mainīt, 
piemēram, preces krāsu vai materiālu, un pievienot papildu 
elementus, teiksim, rokturus.

Pēdējie sīkumi
Izvēlies sienu krāsu un interjera priekšmetus. Izvēlies tos sadaļā 
„Telpas plānojums” kreisās puses izvēlnē.

Lietotājvārds

Parole

Iegaumē savu lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu IKEA 
plānotājam. Tas būs nepieciešams, lai atgūtu izveidoto 
dizainu un paņemtu to līdzi uz veikalu.

Izdrukā savu skici ar
preču sarakstu un cenu
Kad esi pabeidzis skici, vari izvēlēties izdrukāt tobrīd redzamo 
virtuves skatu, vai arī vairākus skatus uz tavu dizainu. Vari 
izdrukāt arī sarakstu ar izvēlētajām precēm un cenu. Vienkārši 
klikšķini uz printera ikonas.

Izplāno virtuvi Atrodi savu risinājumu

Lai sāktu darbu, rīkojies tā, kā aprakstīts lapā „Izplāno 
savu virtuvi”. 

Ja noderētu palīdzība, dodies uz tuvāko IKEA veikalu un 
saņem padomu no mūsu virtuves iekārtu speciālistiem.
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3
Kontrolsaraksts

Tev vajadzēs:
□ virtuves izmērus
□ IKEA plānotāja pieejas datus

Neaizmirsti par:
□ skapīšiem, atvilktnēm un fasādi
□ durtiņām un rokturiem
□ darba virsmām
□ izlietnēm
□ jaucējkrāniem
□ cepeškrāsni
□ mikroviļņu krāsni
□ plīti
□ tvaika nosūcēju
□ ledusskapi
□ trauku mazgājamā mašīna

Atceries, ka piedāvājam
arī šādus pakalpojumus:
□ Mērīšana
□ Uzstādīšana
□ Pasūtījuma sagatavošana  
 ar piegādi
□ Piegāde

PASŪTĪJUMA SAGATAVOŠANA AR 
PIEGĀDI
Pasūtījuma sagatavošana ar piegādi ir iespēja atstāt lielu daļu darba mūsu 
ziņā. Mēs sakomplektēsim pasūtīto virtuves iekārtu un piegādāsim to tev 
mājās vai darba vietā. 

PIEGĀDE
Mūsu virtuves iekārtas ir veidotas un iepakotas tā, lai tu varētu tās aizvest 
mājās pats. Taču vari arī uzticēt piegādi mums un saņemt preces mājās vai 
darba vietā. Piegādes cena ir atkarīga no attāluma līdz veikalam. Piegādes 
datumu varēsi izvēlēties pēc pirkuma pabeigšanas.

FINANŠU PAKALPOJUMI
Piedāvājam iespēju iegādāties preces uz nomaksu, lai mājokļa labiekār-
tošanu varētu sākt jau tūlīt, nemaksājot pilnu summu. Preču iegādi uz 
nomaksu nodrošina SIA “AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu var iegādāties preces 
vērtībā no 70 € līdz 5000 €. Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas 
atmaksāt aizdevumu.

Kad esi apmierināts ar izveidoto plānojumu, dodies uz IKEA veikalu 
pie mūsu virtuves iekārtu speciālistiem. Viņi kopā ar tevi apskatīs skici 
un atbildēs uz neskaidrajiem jautājumiem. Kad viss būs gatavs, varēsi 
pasūtīt virtuvi. Varam piedāvāt piegādi un citus pakalpojumus.

PASŪTI
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UZSTĀDĪŠANA
Izvēloties profesionālu virtuves iekārtas uzstādīšanu, var ietaupīt laiku, 
īpaši, ja jāpaveic kāds no grūtākajiem darbiem – jāierīko elektroinstalācija, 
jāuzstāda sadzīves tehnika vai jāveic galdniecības darbi. Iespējams izvēlēties 
pilnīgu vai daļēju virtuves iekārtas uzstādīšanu.

Uzstādīšanas rokasgrāmatā 
uzzināsi, kā pareizi uzstādīt virtuvi. 

VIRTUVES IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANĀ IEKĻAUTA:

●  visu skapīšu montāža

●  darba virsmas uzstādīšana un atveru izgriešana izlietnei un plīts virsmai

●  izlietnes, jaucējkrāna un sifona uzstādīšana un ievietošana

●  IKEA sadzīves tehnikas uzstādīšana un pievienošana

●  IKEA darba virsmas apgaismojuma uzstādīšana

●  nosegplākšņu, rokturu un iekšējo detaļu uzstādīšana (plaukti, grozi utt.)

●  Visu iepakojumu izvešana (izņemot gadījumus, kad pircējs vēlas tos paturēt)

●  uzstādīšanas garantija, kas nodrošina labu veiktā darba kvalitāti

Vairāk var uzzināt IKEA veikalā. 

IKEA virtuves iekārtas ir veidotas tā, lai tu varētu tās uzstādīt pats, 
tomēr, ja tu tā vēlētos, mēs ar prieku palīdzēsim. Paņem mūsu 
uzstādīšanas ceļvedi – tajā soli pa solim izskaidrots, kā izdarīt visu 
pašam. Vai arī izpēti mūsu dažādos uzstādīšanas pakalpojumus. Visus 
darbus veic prasmīgi, sertificēti speciālisti.

UZSTĀDI

KITCHEN 
INSTALLATION GUIDE

11


