
MONTAVIMO 
GIDAS

Šiame gide rasite naudingų patarimų 
ir aprašymų, kurie padės žingsnis po 
žingsnio sumontuoti virtuvę patiems. 

Naujos 
IKEA virtuvės 
montavimas



Žingsnis po žingsnio

Virtuvės baldus pristačiusių IKEA’os 
darbuotojų akivaizdoje patikrinkite, ar gavote 
viską, ką užsakėte. Aptikus trūkumų, apie 
juos reikėtų pranešti iš karto.

Kaip tinkamai sumontuoti IKEA virtuvę?
Ši brošiūra padės jums surinkti ir sumontuoti 
virtuvę patiems. Joje rasite aiškiai aprašytus 
žingsnius, naudingų patarimų bei idėjų. Norėdami 
tinkamai sumontuoti savo virtuvę, vadovaukitės 
čia pateikta informacija ir baldų surinkimo 
instrukcijomis.

Prieš pradedant
Prieš imdamiesi darbo, peržiūrėkite brošiūroje 
aprašytus virtuvės montavimo etapus ir sužinokite, 
kokių įrankių reikės. 

Įsitikinkite, kad gavote visą virtuvės komplektą – 
turimas dalis ir pakuotes palyginkite su jų sąrašu 
užsakymo lape bei važtaraštyje. Senus virtuvės 
baldus išmontuokite tik tada, kai turėsite visas 
naujosios virtuvės dalis ir buitinę techniką.
Virtuvės komplekto dalis ir stalviršį laikykite 
uždaroje sausoje patalpoje, kambario 
temperatūroje. 

Naudinga iš anksto susistatyti spinteles tokia 
tvarka, kaip jas pritvirtinsite. Kad būtų lengviau, 
vadovaukitės prekių sąrašu ir IKEA namų 
planavimo programos planu. 
Prieš išmontuodami senus virtuvės baldus, 
įsitikinkite, kad elektros, dujų ir vandens tiekimas 
išjungtas. Pasirūpinkite, kad šį darbą atliktų 
kvalifikuotas specialistas.

Viską galite daryti patys, bet neprivalote
Mūsų virtuvės baldai kuriami taip, kad būtų kuo 
paprasčiau juos sumontuoti patiems, bet prireikus 
pagalbos visada padėsime. Siūlome platų paslaugų 
pasirinkimą nuo planavimo ir pristatymo iki visos 
virtuvės montavimo. Daugiau informacijos rasite 
paskutiniame šios brošiūros puslapyje, svetainėje 
www.IKEA.lt bei prekybos vietose.



Įrankiai, kurių reikės

Žemiau pateikiame sąrašą pagrindinių įrankių, kurių 
gali prireikti montuojant. Kada kurį įrankį naudoti, 
matysite atitinkamose surinkimo instrukcijose. 
Naudojantis elektriniais įrankiais, patariame dėvėti 
apsauginius akinius.

Naudinga žinoti
Jūsų virtuvės sienos iš gipso kartono, medinės ar 
betoninės? Skirtingoms sienoms tinka skirtingos 
tvirtinimo detalės, todėl į mūsų spintelių komplektą 
jos neįeina. Tvirtinimo detalių, pritaikytų būtent jūsų 
sienoms, galite rasti daugumoje specializuotų ar namų 
apyvokos prekių parduotuvių.

Lovelis kampams ir  
pjūklas

Rankinis pjūklas smulkiais  
dantimis

Matavimo juosta

G formos spaustuvas

Elektrinis suktuvas / 
grąžtas

Siaurapjūklis 

Diskinis pjūklas

Spiritinis gulsčiukas

Yla

Kampainis

Pieštukas

Guminis  
plaktukas

PlaktukasKryžminis  
atsuktuvas

Plokščias 
atsuktuvas

Žiedinis pjūklas –  
išgręžti angą plautuvėje 
vandens maišytuvui (35 mm).

FIXA 2 vnt. įrankių rinkinys.
285.121.00 11,99 €



Paruoškite patalpą

Išmontavę senus virtuvės baldus, paruoškite 
patalpą naujiesiems: išlyginkite sienas ir grindis, 
įsitikinkite, kad sienos pakankamai tvirtos, kad 
išlaikytų naujų baldų svorį. Dabar pats laikas 
gruntuoti ar perdažyti virtuvės sienas, klijuoti 
plyteles ar keisti grindų dangą. 

Pasižymėkite spintelių tvirtinimo vietas
Nusipieškite būsimos virtuvės schemą tiesiai 
ant sienos. Įsitikinkite, kad visi baldų matmenys 
atitinka planą, o elektros, vandens, dujų įvadai ir 
vėdinimo angos yra reikiamose vietose. Taip pat 
pasižymėkite, kur kabinsite sieninius tvirtinimo 
profilius.

Įsitikinkite, kad visi kampai jūsų virtuvėje 
yra statūs, o sienos ir grindys lygios. 
Matuodami kampus, naudokite kampainį, 
o sienoms ir grindims – gulsčiuką. 

Pasižymėkite aukščiausią grindų vietą ir 
visus nestačius (mažesnius arba dides-
nius nei 90 laipsnių) kampus.

Patikrinkite, ar jūsų sienos pakankamai 
tvirtos, kad išlaikytų sieninius tvirtinimo 
profilius ir naujuosius virtuvės baldus. 
Priklausomai nuo sienų tipo, tvirtinimo 
profilius geriausia tvirtinti prie atraminių 
sijų. Šiuo atveju pravers elektroninis sijų 
ieškiklis.

Įsitikinkite, kad 
santechninės  
jungtys yra ten, 
kur ir planavote.

Tarp aukščiausios grindų vietos ir  
apatinio tvirtinimo profilio palikite 
82 cm tarpą.
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Pritvirtinkite sieninius profilius

Kad būtų lengviau montuoti ir sulygiuoti, spinteles 
galite kabinti tiesiai ant sieninių tvirtinimo profilių. 
Įsitikinkite, kad tvirtinimo profiliai prisukti tiesiai ir 
specialiai jūsų sienoms pritaikytais varžtais. 

Pritvirtinkite sieninius profilius; pradėkite 
nuo apatinių. Prieš sukdami varžtus, 
įsitikinkite, kad sienoje parinkote 
tvirtinimui tinkamus taškus ir profilis 
kabės tiesiai.

Jei jūsų sienos nelygios, tarp tvirtinimo 
profilio ir sienos naudokite intarpus, kad 
profilis kabėtų tiesiai.

Gulsčiuku patikrinkite, ar visus profilius 
pritvirtinote tiesiai.

Virtuvės aukštis – 208 cm

82 cm

202 cmSieninės spintelės 
aukštis – 60 cm

Grindinės 
spintelės aukštis – 
80 cm

Cokolio aukštis – 
8 cm
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Pritvirtinkite profilius tinkamame aukštyje 
Tarp grindinės spintelės profilio (A) apatinės dalies ir aukščiausio grindų taško (B) turi likti  
82 cm tarpas. Jei jūsų virtuvė yra 208 cm aukščio, tarp grindinės spintelės profilio apatinės dalies 
ir sieninės / aukštos spintelės profilio apatinės dalies palikite 120 cm tarpą (jei jūsų virtuvė yra 
228 cm ar 248 cm aukščio, atitinkamai padidinkite šį atstumą iki 140 cm ar 160 cm).

B

A



Pritvirtinkite spinteles

Daugumoje virtuvių patogiau iš pradžių 
sumontuoti sienines spinteles. Taip galėsite laisvai 
judėti, netrukdomi grindinių spintelių. Išimtis, 
jeigu įsirenginėjate žemą virtuvę tik su viena 
aukšta spintele. Šiuo atveju montavimo darbus 
turėtumėte pradėti būtent nuo jos.

Kai kurie spintelių rėmai turi iš anksto paruoštas 
angas santechninėms jungtims, tačiau prireikus 
galite išpjauti jas pjūkleliu. Padarykite tai, prieš 
tvirtindami spintelės rėmą numatytoje vietoje. 
Pjaudami angas, būkite atidūs, nes nuo to gali 
priklausyti stalčių spintelėse skaičius. 

Surinkite sieninių spintelių rėmus, 
kaip nurodyta surinkimo instrukcijose. 
Stalčius, duris ir vidinius elementus  
pritvirtinsite vėliau.

Pirmiausia ant profilio pritvirtinkite 
kampinę spintelę. Jei planuojate joje 
įrengti sukamąją lentyną, dabar 
pritvirtinkite ir ją.

Įsitikinkite, kad ties santechninėmis  
jungtimis pastatėte atitinkamą spintelę 
su angomis.

Pirmiausia pakabinkite kampinę spintelę 
ir priveržkite varžtus. Pakabinę likusias 
spinteles, jų varžtus priveržkite tik tada, 
kai grindinės spintelės bus savo vietose, 
o abi spintelių eilės sulygiuotos.

Patikrinkite, ar visos spintelės 
sulygiuotos. Jų aukštį galite keisti 
reguliuodami kojeles.

Surinkite visas grindines spinteles pagal 
jų surinkimo instrukcijas. Kur reikia, 
pritvirtinkite kojeles. 

Dvi spinteles jungiančios kojos gali tapti puikia atrama montuojant. Kartu naudokite 
komplekte esančius kojelių žiedus.

Jei statote aukštą spintelę, pirmiausia 
pritvirtinkite dengiamąją plokštę.
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Pridėkite naujai atpjautą apdailos juostos 
kraštą prie sienos (jis turėtų tobulai 
priglusti). Abiejuose juostos galuose 
pažymėkite, kur prasideda spintelė. 
Sujunkite abu taškus tiesia linija ir 
nupjaukite. 

Pamatuokite sieną gulsčiuku ir 
įsitikinkite, kad ji lygi. Jei siena lygi, 
išmatuokite atstumą nuo sienos iki 
spintelės ir pasižymėkite jį abiejuose  
apdailos juostos galuose.

Norėdami tinkamai pritvirtinti apdailos 
juostą, iš pradžių prie sienos prisukite 
atraminę juostelę. Spintelėje išgręžkite 
skyles varžtams, kuriais tvirtinsite 
apdailos juostą. Įstatykite ją į reikiamą 
vietą ir priveržkite varžtus išgręžtose 
skylėse. Pritvirtinę visas apdailos 
juostas, dėl sandarumo siūles užpildykite 
silikonu.

Apdailos juostos  
tarpams uždengti
Kad virtuvė atrodytų vientisa, 
tarp sienų ir spintelių įterpkite 
apdailos juostas: liks daugiau 
erdvės patogiai darinėti kraštinių 
spintelių duris bei stalčius. Be 
to, labai pravers, jei jūsų sienos 
nelygios. 

Jei statote aukštą spintelę, ją pritvirtinkite paskutinę: sulygiuokite ir 
priveržkite varžtus tik tada, kai būsite pritvirtinę kitas spinteles.
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Jei jūsų siena nėra lygi, nupjaukite 
apdailos juostą pagal sienos formą. 
Tam jums reikės matavimo juostos, 
nedidelio, maždaug 2,5–3,5 cm pločio, 
medinio tąšelio ir pieštuko. Išmatuokite 
spintelės aukštį ir atpjaukite tokio 
paties ilgio apdailos juostą. Kraštu 
priglauskite ją prie sienos. Prie tos 
pačios sienos priglauskite medinį tąšelį 
su pieštuku ir braukite žemyn, pieštukui 
slystant apdailos juostos paviršiumi. 
Taip pažymėsite sienos nelygumus ant 
apdailos juostos ir galėsite ją nupjauti 
pagal nubrėžtą liniją. 



Visus elektros instaliacijos darbus turi 
atlikti kvalifikuotas elektrikas.

Kad būtų patogiau nupjauti stalviršį 
stačiu kampu, naudokite diskinį pjūklą ir 
G formos spaustuvą. Taip pat praverstų 
ožys (varsotas) arba pagalbininkas, kuris 
palaikys pjaunamą stalviršio dalį, kad ši 
krisdama nepažeistų paviršiaus.

Kad į stalviršį nesiskverbtų drėgmė,  
atpjautus kraštus padenkite  
poliuretaniniu hermetiku.

Įrenkite apšvietimą ir sumontuokite 
buitinę techniką. Jei gręšite skyles, ant 
paviršiaus uždėkite medžio gabalėlį, 
kad apsaugotumėte gręžiamą vietą nuo 
ištrupėjimo.

Įstatykite plautuvę į stalviršyje išpjautą 
angą, vadovaudamiesi surinkimo 
instrukcijomis.

Išmatuokite stalviršį. Jei pirkote 
standartinį, sutrumpinkite iki reikiamo 
ilgio. Paviršius nesuskeldės, jei 
naudodami diskinį pjūklą ar siaurapjūklį, 
stalviršį laikysite gerąja puse žemyn, o 
naudodami rankinį pjūklą – gerąja puse 
aukštyn.

Padėję stalviršį į vietą, pažymėkite, kur 
bus plautuvė. Ant blogosios stalviršio 
pusės apibrėžkite po juo esančioje 
spintelėje paliktą plautuvės angą. 
Apverskite stalviršį ir ant popierinės 
lipniosios juostos pieštuku pažymėkite 
plautuvės kontūrus.

Pritvirtinkite stalviršį pagal surinkimo 
instrukcijas.

Angą plautuvei išpjaukite siaurapjūkliu. 
Kad būtų patogiau pradėti ir lengviau 
išpjauti lygiai, vidiniuose brėžinio 
kampuose išgręžkite po skylę.

Sumontuokite stalviršį, plautuvę, 
šviestuvus ir buitinę techniką.

Pakabinę spintelių rėmus, galite imtis stalviršio, 
plautuvės, apšvietimo ir buitinės technikos. Prieš 
pritvirtindami stalviršį, įsitikinkite, kad jis reikiamo 
dydžio. Be to, dabar tinkamas laikas paruošti 
stalviršyje vietą plautuvei ar kaitlentei. Svarbu! 
Prireikus pagalbos, vadovaukitės surinkimo 
instrukcijomis.

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. 
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Paruoškite stalviršyje vietą kaitlentei 
taip, kaip ir plautuvei. Prireikus pagalbos, 
vadovaukitės kaitlentės montavimo 
instrukcijomis.

Prijunkite gartraukį. IKEA gartraukius 
galima prijungti dviem būdais: prie 
vamzdžio, traukiančio garus į išorę, 
arba recirkuliacijos režimu, naudojant 
anglies filtrą. Kiekvieno iš jų montavimo 
instrukcijas rasite įsigyto gartraukio 
pakuotėje.

Angą gartraukio vamzdžiui galite išpjauti 
arba galinėje, arba viršutinėje spintelės 
plokštėje. Vadovaukitės surinkimo 
instrukcijomis. Saugumo ir kokybės 
sumetimais tiksliai laikykitės gartraukio 
instrukcijose nurodytų matmenų.

Virtuvinė sala
Jei planuojate turėti virtuvinę salą, siūlome patikimus atraminius 
laikiklius, kuriais galėsite pritvirtinti salą prie grindų. Kojeles ir apdailos 
juostas tuomet reikės tvirtinti aplink išorinį salos perimetrą. 

Įrenginėdami virtuvinę salą, naudokite montavimo rinkinį METOD. 
Jis naudojamas, kai reikia sujungti spinteles tarpusavyje galinėmis 
plokštėmis arba tvirtinant dengiamąją plokštę prie galinės spintelės 
dalies.

Jei reikia pagalbos montuojant salą, apsilankykite prekybos vietoje. 
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METOD virtuvės salos montavimo rinkinys. 
202.984.10  7 € 



Kai spintelių rėmai, stalviršiai ir buitinė technika 
jau savo vietose, spintelėse pritvirtinkite stalčių 
bėgelius. Neužmirškite, kad vidinių ir standartinių 
stalčių bėgeliai tvirtinami skirtingai. Pritvirtinę juos, 
įstatykite stalčius. Tada imkitės durų ir lentynų. 

Galiausiai prisukite rankenėles ir pritvirtinkite kitas 
vidines dalis (pavyzdžiui, vielinius krepšius). 
Svarbu! Prireikus pagalbos visada vadovaukitės 
surinkimo instrukcijomis.

Prisukite stalčių bėgelius. Pradėkite nuo 
išorinių stalčių. Jų bėgeliai tvirtinami prie 
kraštinių skylučių spintelės viduje.

Pritvirtinkite durų lankstus.

Pritvirtinę išorinių stalčių bėgelius, 
imkitės vidinių. Vidinių stalčių bėgeliai 
tvirtinami prie vidurinių skylučių 
spintelės viduje. 

Surinkite duris ir stalčius.

Įstatykite stalčius ir pritvirtinkite duris. Sulygiuokite duris horizontaliai ir 
vertikaliai, reguliuodami lanksto 
plokštelėje esančius varžtus.

Jei turite apdailos juostas, dabar pats 
laikas jas pritvirtinti. Prireikus pagalbos, 
vadovaukitės surinkimo instrukcijomis.

Tvirtindami vėdinimo groteles, įtaisykite 
jas tarp dviejų apdailos juostų.

Pritvirtinkite lentynas, 
stalčius, duris ir rankenėles.
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Prižiūrėkite spinteles
Spintelių duris, vidų bei medinius paviršius valykite 
drėgna minkšto audinio šluoste. Naudokite tik 
šioms medžiagoms pritaikytas valymo priemones. 
Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra amoniako 
ar alkoholio, taip pat baliklių ir šveitiklių. Nuplovę 
švariu vandeniu, nusausinkite paviršius sausa 
šluoste. Išlieję skysčius, iš karto nuvalykite.

Išsaugokite plautuvės spindesį
Po kiekvieno naudojimo išvalykite plautuvę šluoste, 
drėgna kempinėle ir, jeigu reikia, valikliu be 
abrazyvinių dalelių. Jos vidų perplaukite vandeniu 
ir nusausinkite šluoste. Venkite šveičiamųjų 
miltelių, plieno vilnos kempinėlių ir sunkių daiktų, 
galinčių subraižyti nerūdijančio plieno paviršių. Jei 
ant drėgno paviršiaus paliksite geležies turinčią 
kempinėlę, vinių ar žvyro, jis gali pakeisti spalvą. 
Paviršiaus spalvos pokyčius sukelia kitų medžiagų 
priemaišos.

Kad stalviršiai tarnautų ilgiau
Stalviršiai ilgai atrodys lyg nauji, jei išlietus 
skysčius iš karto sušluostysite, dėmes išvalysite 
vandeniu ir švelniomis valymo priemonėmis. 
Baigę naudoti stalviršį, įsitikinkite, kad jis sausas. 
Mediniams ir masyvinės medienos stalviršiams 
naudokite vidaus baldų medienos alyvą 
BEHANDLA. Ji apsaugo paviršių nuo žymių, dėmių 
ir įtrūkimų bei neleidžia prasiskverbti drėgmei.

Sveiki atvykę į savo naująją 
virtuvę!

Štai ir viskas!
Dabar galite atsitiesti ir apžiūrėti savo naująją virtuvę. 
Neužmirškite pagirti savęs – juk viską surinkę ir sumontavę 
patys, sutaupėte tiek pinigų! Šiek tiek dėmesio ir priežiūros, ir 
jūsų IKEA virtuvė dar daug metų atrodys lyg nauja.
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Viską galite daryti patys, tačiau neprivalote. Platus mūsų siūlomų paslaugų spektras leidžia 
nuspręsti, kuriuos darbus norite daryti patys, o kuriuos mieliau paliktumėte mums. Toliau 
pateikiame visas mūsų siūlomas paslaugas bei jų kainas. Daugiau informacijos svetainėje 
www.IKEA.lt bei prekybos vietose.

Paslaugos

Matavimo paslauga Planavimo paslauga Prekių pristatymas

Greitai ir kokybiškai išmatuosime 
patalpą. Įsigijusiems virtuvės baldų 
komplektą, grąžinsime už šią paslaugą 
sumokėtą sumą.

Planuodami savo naująją virtuvę, 
susitikite su IKEA virtuvės ekspertu.  
Į IKEA atvykite su patalpos matmenimis 
ir brėžiniu arba nuotrauka, o 
mes pasidalinsime įkvepiančiais, 
funkcionaliais sprendimais.

Atvešime jūsų pirkinius į namus arba 
biurą

Kaina nuo 39 € Nemokamai Kaina nuo 19,90 €

Užsakymo paruošimas ir 
pristatymas

Montavimo paslauga Pirkimas išsimokėtinai

Pateikite mums pirkinių sąrašą, o 
mes paruošime užsakymą ir atvešime 
pirkinius jums į namus arba biurą.

Mūsų teikiama virtuvės baldų ir buitinės 
technikos montavimo paslauga apima 
visus reikiamus darbus. Jūsų virtuvė 
bus įrengta pagal aukščiausius kokybės 
ir profesionalumo reikalavimus, o 
atliktiems darbams suteikta garantija.

Džiaukitės pirkiniais jau šiandien, o 
atsiskaitysite po truputį. Išsimokėtinai 
atsiskaityti galite už prekes, kurių 
vertė – nuo 50 iki 25 000 €.

Kaina nuo 36,90 € Kaina nuo 130 €
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