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Soli pa solim
Šajā ceļvedī ir aprakstīts, kā sagatavoties
vannasistabas mēbeļu uzstādīšanai un kā mēbeles
un santehniku uzstādīt saviem spēkiem. Te ir sniegti
noderīgi padomi un dažādas idejas, kā arī aprakstītas
veicamās darbības un uzskaitīti nepieciešamie
darbarīki. Lai mēbeles samontētu pareizi, ieteicams
izmantot gan šo ceļvedi, gan mēbeļu montāžas
instrukciju.
Esam tavā rīcībā
IKEA vannasistabas mēbeles un piederumus ražo
tā, lai tos būtu pēc iespējas vieglāk salikt un uzstādīt
pašam, taču daži montāžas soļi ir mazliet sarežģīti un
var būt nepieciešamas speciālas iemaņas. Tieši tāpēc
piedāvājam arī plašu klāstu dažādu pakalpojumu, lai
sniegtu tev palīdzīgu roku, kad vien nepieciešams.
Kādam pietiks ar ideju vai padomu, bet cits labprāt visu
darāmo uzticētu mums. Lai vai kā, esam tavā rīcībā!
Par pakalpojumiem vairāk uzzināsi IKEA veikalā vai
tīmekļa vietnē www.IKEA.lv.
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Sagatavošanās
Pirms jauno vannasistabas mēbeļu uzstādīšanas rūpīgi
izlasi šo ceļvedi un sagatavo nepieciešamos
darbarīkus.
Rūpīgi pārbaudi, vai tev ir visas nepieciešamās
mēbeles un detaļas. Līdzšinējās vannasistabas
mēbeles izjauc tikai tad, kad esi pārliecināts, ka ir
piegādātas visas daļas. Pirms esošo vannasistabas
mēbeļu izjaušanas, atslēdz strāvas un ūdens padevi.
Uztici darbu speciālistiem
Lai uzzinātu, kas tev būs nepieciešams santehnikas
un elektroierīču pieslēgšanai vai telpas flīzēšanai,
ieteicams savlaicīgi sazināties ar attiecīgās jomas
speciālistiem. Ja ir jāmaina ūdens vai strāvas
pieslēgvietas, ieteicams to uzticēt profesionāļiem.
Tas ir svarīgi ne tikai drošības, bet arī mājokļa
apdrošināšanas dēļ.

Darbarīki un piederumi

Šeit ir apkopoti svarīgākie darbam nepieciešamie
darbarīki un citi piederumi.

Darbarīki

Mērlente

Regulējama
uzgriežņu atslēga

Hermētiķa pistole

Plakanais skrūvgriezis

Elektriskais skrūvgriezis / urbis

Krustveida
skrūvgriezis

Taisnleņķa lineāls

Līmeņrādis

Īlens

Zīmulis

Dimanta urbja uzgalis

Aizsargbrilles

Silikona hermētiķis.

Maskējošā līmlente, ko lieto, uzklājot
silikona hermētiķi.

Piederumi

Sienas materiālam atbilstošas skrūves
un dībeļi.
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Labs rezultāts sākas ar
labu sagatavošanos
Vannasistabas sagatavošana
Vispirms atslēdz elektrības un ūdens padevi. Pēc tam
atvieno izlietni no ūdensvada un sadzīves tehniku
no strāvas. Ar elektrību darbojies piesardzīgi! Ja
neesi pārliecināts par to, ko dari, uztici darāmo
profesionāļiem.
Līdzšinējo mēbeļu izjaukšana
Pirms esošo vannasistabas mēbeļu noņemšanas,
uzvelc darba cimdus un aizsargbrilles. Vispirms noņem
grīdas skapīšus un tikai pēc tam – sienas skapīšus. Ja
grīdas skapītis balsta izlietni, vispirms noņem izlietni.
Ja izlietne ir pielīmēta, var būt nepieciešams lauznis.
Pēc tam izņem skapīša atvilktnes, noņem durvis
un visbeidzot – noņem skapīti. Pēc tam būs vieglāk
noņemt sienas skapīšus.

Divreiz pārbaudi, vai ūdens caurules
atrodas vajadzīgajās vietās.
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Atbildīga atkritumu apsaimniekošana
Sazinies ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumu, lai uzzinātu, kā dabai drošā veidā nodot
atkritumos līdzšinējās vannasistabas mēbeles.
Telpas sagatavošana
Kad telpa ir atbrīvota, var gruntēt, krāsot un flīzēt
sienas un nomainīt grīdas segumu. Atceries, ka grīdas
segumu visvieglāk ir mainīt tieši šajā posmā, taču
atceries, liekot vietā jaunās mēbeles, aizsargāt jauno
grīdas segumu līdz brīdim.
Pirms jauno vannasistabas mēbeļu uzstādīšanas,
pārliecinies, ka telpa ir pilnīgi sagatavota, proti,
pārbaudi flīzes un to, vai caurules un elektrības rozetes
atrodas vajadzīgajā vietā. Lai nodrošinātu atbilstību
vietējiem noteikumiem santehnikas un elektrodrošības
jomā, var būt nepieciešama profesionāļu palīdzība.

Pārbaudi sienas! Sienām jāspēj noturēt vannasistabas
skapīšus un plauktu rāmjus, tāpēc ir svarīgi izvērtēt,
vai sienas ir piemērotas, lai pie tām stiprinātu
mēbeles un santehniku. Sienu stiprinājumi neietilpst
mēbeļu komplektācijā, jo tie jāizvēlas atkarībā no
sienas materiāla. Izmanto tikai sienai atbilstošus
stiprinājumus! Lai uzzinātu par sienai piemērotiem
stiprinājumiem, iesakām sazināties ar attiecīgās
jomas speciālistiem.

Atrodi grīdas augstāko vietu un atzīmē to uz sienas.
No tās vietas mēra vannasistabas mēbeļu darba
virsmas augstumu.
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Galveno mērījumu atzīmēšana

Lai vannasistabas mēbeles pieliktu pareizi un taisni, ir svarīgi vairāki izmēri un
to atzīmes uz sienas. Ir jānodrošina pietiekami daudz vietas, lai varētu pilnīgi
atvērt durvis un atvilktnes un lai tās neatsistos pret radiatoriem vai palodzēm.
Ja neesi pārliecināts, vai sienas spēs noturēt smagumu, pieliec skapītim kājas.
Piezīme! Izmēri norādīti atbilstoši ENHET mēbeļu sistēmas izmēriem.
Tos var pielāgot pēc vajadzības.

1. Izlietnes/balsta augstums: 235 mm.
2. Izlietnes skapīša augšmala: 835 mm.
3. Sienas skapīša apakšējās malas augstums: 1285 mm.
4. Sienas skapīša / augstā skapja augšējās malas augstums: 2035 mm.
5. Mēra no grīdas augstākās vietas.
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Pārbaude un montāžas
vietas sagatavošana
Vietas iekārtošana
Pirms skapīša montāžas, atbrīvo un iekārto drošu,
plašu darba vietu. Montāžu veic uz plakanas virsmas,
kur var nolikt skapīša detaļas. Pirms montāžas
pārliecinies, ka grīda ir aizsargāta, lai to nesabojātu.
Pārbaude
Divkārt pārbaudi, vai ir visas nepieciešamās mēbeļu
daļas. Sagrupē iepakojumus: piemēram, skapīšu daļas
vienuviet, bet izlietnes detaļas – citur. Pārliecinies,
ka tev ir visi nepieciešamie darbarīki un silikona
hermētiķis.
Pareizie stiprinājumi
Sienu veidi ir ļoti dažādi: koka, betona vai ar
apmetumu. Sienas stiprinājumi nav iekļauti mēbeļu
komplektācijā, jo tie ir jāizvēlas atkarībā no sienas
veida. Vairumā būvniecības un santehnikas preču
veikalu ir nopērkami piemērotākie stiprinājumi, un šo
veikalu speciālisti var palīdzēt izvēlēties tieši tavām
sienām atbilstošākos stiprinājumus.
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Skapīšu montāža
Lai darbs ritētu raitāk, ieteicams vispirms saliec
skapīšu rāmjus un noliec tos malā līdz brīdim, kad
tos stiprinās pie sienas. Skapīšus montē atbilstoši
montāžas norādījumiem. Atvilktnes, plauktus un
durvis pieliec tikai beigās.
Pārbaudi, vai vannasistabas sienas spēs noturēt
izlietnes skapīša svaru. Ja neesi pārliecināts par sienu
spēju noturēt smagumu, ieteicams skapītim pielikt
ENHET kājas.
Lai izmantotu atbilstošās skapīša kājas, vienmēr jāņem
vērā skapīša un/vai rāmja montāžas norādījumi.

Izlietnes skapīša uzstādīšana
Šajā posmā tev noderēs kāds palīgs. Pārliecinies, ka
tev pa rokai ir visi nepieciešamie darbarīki, silikona
hermētiķis un stiprinājumi.
Piezīme!
Sienas stiprinājumi nav iekļauti mēbeļu komplektācijā,
jo tie ir jāizvēlas atkarībā no sienas veida. Izvēlies
sava mājokļa sienām piemērotus stiprinājumus. Lai
uzzinātu par sienai piemērotiem stiprinājumiem,
iesakām sazināties ar attiecīgās jomas speciālistiem.

Atzīmē urbuma vietas. Pārliecinies, ka skapīša/rāmja
apakšējā mala ir vienā līnijā ar atzīmēto augstuma
līniju (235 mm). Turi skapīti/rāmi pie sienas, atzīmējot
stiprinājuma vietas. Pēc tam noņem skapīti/rāmi un
izurb caurumus atzīmētajās vietās.

Izurb caurumus un izmanto silikonu. Atzīmētajās
vietās izurb caurumus un ieliec tajos skrūves. Šajā
posmā vēl pilnībā nepievelc skrūves. Izmantojot
urbja uzgali ar dimanta pārklājumu, samazinās flīžu
saplīšanas iespējamība. Ja tāds uzgalis nav pieejams,
uz flīzes var pielīmēt maskējošo līmlenti, lai urbis
nepaslīdētu.

Pirms skrūvju pievilkšanas, urbuma vietas aizpilda ar
silikona hermētiķi. Šajā posmā skrūves vēl nepievelk
līdz galam.

Pārliecinies, ka montāžas sliede izlietnes skapīša
aizmugurē ir piestiprināta atbilstoši instrukcijai. Pēc
tam skapīti uzmanīgi uzkarina uz skrūvēm.

Ar līmeņrādi pārbaudi, vai izlietnes skapītis ir
pielikts taisni. Ja tas nav pilnīgi taisns, stiprinājumus
pieregulē pēc vajadzības. Kad skapītis ir taisns,
skrūves kārtīgi pievelk.

Veidojot konstrukciju no vairākiem blakus noliktiem
rāmjiem, tos sastiprina kopā ar skavām, kas ietilpst
rāmju komplektācijā.
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Sienas skapīšu un
augsto skapju / rāmju uzstādīšana
Šajā posmā tev noderēs kāds palīgs. Pārliecinies, ka
tev pa rokai ir visi nepieciešamie darbarīki, silikona
hermētiķis un stiprinājumi.
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Pārliecinies, ka vannasistabas sienas spēs noturēt
skapīšu/rāmju svaru. Ja neesi pārliecināts par to, vai
sienas spēs noturēt augsto skapju/rāmju smagumu,
iesakām mēbelēm pielikt ENHET kājas. Kājas izvēlas
atbilstoši montāžas instrukcijai.

Pēc izlietnes skapīša uzstādīšanas, no izlietnes
skapīša sānu malas uz augšu novelc vertikālu līniju.

Pieliec sienas skapīti tā, lai tā sānu mala sakristu ar
iepriekš atzīmēto sienas skapīša apakšējo līniju un
tikko novilkto vertikālo līniju. Kad skapītis ir taisns,
atzīmē skapīša stiprinājuma vietas.

Veic iepriekšējās lappuses 2. punktā aprakstītās
darbības un līdz pusei pievelc skrūves. Kad skapītis
ir pielikts un iztaisnots atbilstoši sienas skapīša
horizontālajai līnijai, pievelc skrūves līdz galam.

Izmantojot vairākus skapīšus, nākamo skapīti
nolīmeņo pēc pirmā skapīša. Pēc otrā skapīša
pielikšanas, abus sastiprina kopā ar skrūvēm, kas
ietilpst skapīša komplektācijā.

Pieliekot augsto skapīti, to nolīmeņo atbilstoši
sienas skapītim vai iepriekš atzīmētajai augstā
skapīša līnijai. Pēc tam, kad ir atzīmētas urbuma
vietas skapīša piestiprināšanai pie sienas, atkārto
iepriekš aprakstītās darbības: urbšana, hermetizācija
un skapīša vai rāmja pielikšana. Pirms skrūvju
pievilkšanas, pārliecinies, ka visas mēbeles ir taisnas.

Veidojot konstrukciju no vairākiem blakus noliktiem
rāmjiem, tos sastiprina kopā ar skavām, kas ietilpst
rāmju komplektācijā.

Izlietnes, sifona un
jaucējkrāna uzstādīšana
Pirms izlietnes un jaucējkrāna uzstādīšanas,
pārliecinies, ka ūdens pieslēgvietas detaļas (ūdens
pieslēgvietas un jaucējkrāna caurules) ir saderīgas.
Pēc tam atslēdz ūdens padevi.

Piezīme!
Uzstādot izlietni bez izlietnes skapīša, tas jādara
atbilstoši izlietnes montāžas norādījumiem.

Veicot uzstādīšanu, jāievēro vietējie nosacījumi
būvniecības un santehnikas jomā. Neskaidrību
gadījumā iesakām sazināties ar attiecīgās jomas
speciālistiem.

Apgriez izlietni ar apakšpusi uz augšu un pieliec
sifonu atbilstoši montāžas norādījumiem.

Pieliec jaucējkrānu atbilstoši montāžas instrukcijai.
Viegli piegriez jaucējkrāna stiprinājumus un noregulē
jaucējkrānu vajadzīgajā pozīcijā.

Izlietnes skapīša augšpusē malām uzklāj silikona
hermētiķi. Lai neizsmērētu silikonu, pirms tā
uzklāšanas, skapīša malām var uzlīmēt līmlenti.

Uzliec izlietni uz skapīša, noņem līmlenti un vismaz
3 stundas atstāj nožūt. Pēc tam spraugu starp izlietni
un sienu aizpilda ar silikonu.

Kad silikons ir sacietējis, izlietnei pieliec sifonu
un savieno visas jaucējkrāna caurules atbilstoši
montāžas instrukcijai.

Pēc tam var atgriezt galveno ūdens padeves vārstu.
Jaucējkrānam noņem snīpja filtru, atver krānu un
5 minūtes notecini ūdeni. Pārliecinies, ka cauruļu
savienojuma vietās un pie sifona nav ūdens
noplūdes. Pēc tam krānu aizver un snīpja filtru
pieskrūvē atpakaļ.
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Atvilktņu, durvju, spoguļu, rokturu
un apgaismojuma uzstādīšana

Izdomā, kur vēlies rokturus. Lai tos būtu vieglāk
pielikt, izmanto FIXA šablonu urbšanai.

Urbjot caurumus, urbšanas vietā (otrā pusē) noliec
koka gabalu, lai urbis ar to saskartos, caurdurot
virsmu. Tā var pasargāt urbuma vietas malas.
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Piestiprini durvis un ieliec atvilktnes atbilstoši
montāžas instrukcijai. Kad durvis un atvilktnes ir
vietā, tās var iztaisnot, pieregulējot eņģes.

Uzstādot apgaismojumu, ņem vērā, ka darbs ar
elektroinstalācijas jāveic atbilstoši kvalificētam
speciālistam.

Svarīgi sīkumi
Sapņu vannasistaba sākas ar ideju un labu plānu.
Vispirms padomā, ko tieši tu un tavi ģimenes locekļi
darīsiet šajā telpā, veic vajadzīgos remontdarbus
un uzstādi vannasistabas mēbeles un santehniku.
Pēc tam izvēlies sev vajadzīgos piederumus un
atrodi katrai lietai savu vietu. Liec lietā dažādus
piederumus, piemēram, ENHET grozāmo plauktu,
ENHET pakaramos vai SKATTÅN traukus, ko ir viegli
piestiprināt ENHET plaukta rāmim.

Ir pieejami arī citi dažādu veidu piederumi un
gaismekļi, lai varētu izvēlēties atbilstošāko savām
vēlmēm un interjera stilam. IKEA ir arī plašs
testilizstrādājumu piedāvājums dažādās krāsās. Ar
tiem ir viegli izveidot mājīgu interjeru un radīt omulīgu
gaisotni vannasistabā.
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Pakalpojumi
IKEA preces izgatavotas tā, lai tās būt ērti paņemt no plaukta,
aizvest mājās un salikt. Tu vari darīt pats, bet vari arī uzticēt darāmo
mums. Mūsu pakalpojumi atvieglos tavu ikdienu.
Piegāde

Ja vēlies, aizvedīsim tavus pirkumus līdz mājām vai darba vietai. Preču
piegāde ir maksas pakalpojums. Par to vairāk uzzināsi no veikala
darbiniekiem.

Montāža

Visiem nav jābūt mēbeļu montāžas speciālistiem, tāpēc mēbeļu salikšanu vari uzticēt mums. Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa par
meistara izsaukumu.

Uzstādīšana

Mēs saliksim mēbeles un uzstādīsim nepieciešamo sadzīves tehniku
tavā virtuvē. Montāžas cenai tiek pieskaitīta maksa par meistara
izsaukumu un sadzīves tehnikas uzstādīšanu.

Mērīšana

Mēs ātri un kvalitatīvi izmērīsim jebkuru vajadzīgo telpu tavās mājās vai
darba vietā. Mērīšana ir maksas pakalpojums. Par to vairāk uzzināsi no
veikala darbiniekiem.

Finanšu pakalpojumi

Par pirkumu vari maksāt pa daļām, izvēloties sev
piemērotāko atmaksas termiņu. Preču iegādi uz nomaksu nodrošina
SIA “AIZDEVUMS.LV”. Uz nomaksu var iegādāties preces vērtībā no 100 €
līdz 5000 €.

Uzzini vairāk IKEA.lv.
18.08.2020.

