Vonios kambario
baldai ENHET

Įrengimo gidas

Žingsnis po žingsnio naujo
vonios kambario link
Šiame gide 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 čia nėra,
nes viską, ką reikia žinoti rasite prie baldų pridėtose
surinkimo instrukcijose.
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.
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Prieš pradėdami
Atidžiai perskaitykite šį gidą ir pasiruoškite įrankius,
patikrinkite, ar visi baldai, priedai ir detalės vietoje.
Išmontuokite senus baldus tik turėdami viską, ko
prireiks vonios kambariui įrengti.
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.

Įrankiai ir kitos darbo priemonės

Jums reikės:

Matavimo juosta

Reguliuojamas
veržliaraktis

Elektrinis suktuvas-grąžtas

Hermetikų pistoletas

Plokščias
atsuktuvas

Atsuktuvas
„Phillips“

Kampainis

Gulsčiukas

Yla

Pieštukas

Deimantinis grąžtelis

Apsauginiai akiniai

Silikoninis hermetikas
(sanitarinis)

Apdailos juostelė, skirta silikono
žymėms paslėpti

Kitos priemonės

Kaiščiai ir varžtai (rinkitės pagal
vonios kambario sienų tipą)
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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
Užsimaukite darbo pirštines, užsidėkite 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 (ar) 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.

Dar sykį patikrinkite, ar vandentiekis
yra ten, kur reikia, pagal planą.
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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.

Įvertinkite sienas – įsitikinkite, kad jos išlaikys baldų
svorį. Skirtingoms sienoms reikia skirtingų tvirtinimo
detalių, todėl rinkitės jas pagal vonios kambario sienų
tipą. Jei kyla klausimų, pasitarkite su specializuotos
parduotuvės darbuotojais.

Raskite aukščiausią grindų tašką ir pažymėkite ant
sienos. Nuo šio taško matuosite tinkamą vonios
baldų tvirtinimo aukštį.
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Svarbiausi matavimai ir jų žymėjimas

Yra keletas ypač svarbių matavimų, kuriuos reikėtų atlikti bei sužymėti ant
sienų, norint saugiai ir lygiai įrengti vonios kambario baldus. Prisiminkite,
kad reikia palikti vietos durelėms ir stalčiams darinėti, nes kitaip tam trukdys
palangės, radiatoriai ir pan. Jei abejojate, ar sienos išlaikys sunkius baldus,
naudokite kojeles.
Pastaba: čia parodyti matmenys apskaičiuoti atsižvelgiant į baldų ENHET
dydį. Juos galite keisti pagal asmeninius poreikius.

1. Praustuvo spintelės (kojelių) apatinė linija
235 mm;
2. praustuvo spintelės viršutinė linija
835 mm;
3. sieninės spintelės viršutinė linija
1285 mm;
4. sieninės (aukštos) spintelės viršutinė linija
2035 mm;
5. aukščiausias grindų taškas (išmatuokite, žr.
ankstesnį žingsnį).

5

Patikrinkite ir pradėkite surinkinėti
Darbo vieta ir eiga
Dabar jūs pasiruošę surinkinėti baldus. Bet prieš tai,
rekomenduojame pasiruošti darbo vietą, kad būtų
saugi ir užtektinai erdvi. Baldus sudėkite ant plokščio
paviršiaus, geriausia – lygių grindų, prieš tai jas
tinkamai užkloję.

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.

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.

Svarbu, kad vonios kambario sienos išlaikytų
praustuvo spintelės svorį. Jei abejojate, ar išlaikys,
naudokite kojeles ENHET.

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.
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Laikykitės baldų surinkimo instrukcijų, naudokite
tinkamas kojeles.

Įrenkite praustuvo spintelę
Neskubėkite, pasikvieskite pagalbos, įsitikinkite, kad
šalia turite visus reikalingus įrankius ir kitas medžiagas
(silikoninį hermetiką, varžtus, t. t.).
Pastaba:
Sieninių ir grindinių tvirtinimo detalių rinkinyje nėra,
nes skirtingoms sienoms ir grindims jų reikia skirtingų.
Rinkitės tvirtinimo detales pagal savo namų sienų
ir grindų tipą. Patarimo rekomenduojame kreiptis
į specializuotos tvirtinimo detalių parduotuvės
darbuotojus.

Pažymėkite taškus, kuriuose gręšite tvirtinimo angas.
Sulygiuokite spintelę pagal apatinę liniją (235 mm)
ir laikykite ją prie sienos, kol žymėsite. Patraukę
spintelę išgręžkite angas pažymėtose vietose.

Išgręžkite ir panaudokite silikoninį hermetiką.
Pažymėtuose taškuose išgręžtose angose įtaisykite
varžtus. Jų iki galo nepriveržkite. Plytelių sienai
rekomenduojame deimantinį grąžtelį, nes jis labiau
tausoja keraminį paviršių. Jei tokio neturite, galite
apklijuoti gręžimo tašką lipniąja juosta, kad grąžtelis
nenuslystų.

Į tvirtinimo angas įleiskite silikoninio hermetiko prieš
įstatydami varžtus. Iki galo nepriveržkite.

Pritvirtinkite reikalingas detales prie spintelės
nugarėlės (laikykitės surinkimo instrukcijų).
Neskubėdami užkabinkite spintelę.

Gulsčiuku patikrinkite, ar spintelė lygiai pakabinta.
Sureguliuokite, jeigu reikia, o tada priveržkite
varžtus.

Jei vienas šalia kito įrengiami rėmai, juos reikia
sujungti spaustukais.
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Įrenkite sienines ir aukštas spinteles bei
rėmus
Neskubėkite, pasikvieskite pagalbos, įsitikinkite,
kad šalia turite visus reikalingus įrankius ir kitas
medžiagas (silikoninį hermetiką, varžtus, t. t.).
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Svarbu, kad vonios kambario sienos išlaikytų baldų
svorį. Jei abejojate, ar išlaikys, naudokite kojeles
ENHET. Laikykitės baldų surinkimo instrukcijų,
naudokite tinkamas kojeles.

Pakabinę spintelę, brėžkite vertikalią liniją nuo jos
krašto aukštyn.

Sieninę spintelę laikykite taip, kad jos dugnas būtų
prie anksčiau pažymėtos apatinės linijos, o kraštas –
prie ką tik nubrėžtos vertikalios linijos. Įsitikinę, kad
padėtis tinkama, išgręžkite tvirtinimo angas.

Pakartokite angų gręžimo ir sandarinimo procedūrą
(žingsnis Nr. 2 ankstesniame puslapyje). Sulygiavę
spintelę, priveržkite varžtus.

Jei spintelių daugiau nei viena, antrąją lygiuokite
pagal pirmąją. Šalia pakabinus antrą spintelę, jas
reikia suveržti varžtais.

Aukštą spintelę lygiuokite pagal gretimą sieninę
spintelę arba anksčiau atliktą žymėjimą. Ant
sienos pažymėkite tvirtinimo angų gręžimo taškus,
išgręžkite, užsandarinkite ir pakabinkite rėmus arba
spinteles. Prieš priverždami varžtus įsitikinkite, kad
baldus pakabinote lygiai.

Jei vienas šalia kito įrengiami rėmai, juos reikia
sujungti spaustukais.

Įrenkite praustuvą, sifoną ir vandens
maišytuvą
Prieš įrenginėjant praustuvą ir vandens maišytuvą
reikėtų įsitikinti, kad vandentiekio jungtys yra ten, kur
reikia, ir laikinai išjungti vandens tiekimą.
Atminkite, kad įrengimo darbus būtina atlikti laikantis
šalyje galiojančių statybos ir santechnikos darbų
reikalavimų. Rekomenduojame kreiptis į profesionalus.

Pastaba:
Jei planuojate įrengti praustuvą be spintelės,
montavimo instrukcijoje ieškokite informacijos, kaip tą
teisingai padaryti.

Apverskite praustuvą ir pagal instrukcijas
pritvirtinkite sifoną.

Pagal instrukcijas įrenkite vandens maišytuvą. Iš
pradžių iki galo nepriveržkite varžtų, nes gali tekti
pareguliuoti maišytuvo padėtį.

Užtepkite silikono ant praustuvo spintelės kraštų.
Baldui apsaugoti galite naudoti lipniąją juostą.

Uždėkite praustuvą, nuplėškite lipniąją juostą
ir palaukite mažiausiai 3 valandas, kol sustings.
Silikoninio hermetiko galite užtepti ir tarp praustuvo
bei sienos.

Silikonui sustingus, pabaikite montuoti sifoną,
prijunkite vandens maišytuvo žarneles (laikykitės
instrukcijų).

Įjunkite vandens tiekimą. Iš čiaupo išimkite filtrą
(aeratorių) ir paleiskite vandenį penkioms minutėms.
Patikrinkite, ar žarnelės, sifonas ir jungtys yra
sandarūs. Įsukite filtrą (aeratorių).
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Įrenkite apšvietimą, dureles, stalčius,
rankenėles, veidrodžius

Rekomenduojame rankenėlių tvirtinimo taškus
pažymėti ir angas išgręžti naudojant gręžimo
šabloną FIXA, kad pavyktų iš pirmo karto.

Gręždami angas, laikykite pridėję medžio gabalėlį,
kad angų kraštai neištrupėtų.
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Pagal instrukcijas pritvirtinkite dureles ir įrenkite
stalčius. Jei reikia, sureguliuokite.

Visus elektros instaliacijos darbus turi atlikti
kvalifikuotas elektrikas.

Pasirūpinkite baigiamosiomis
detalėmis

Kelias į svajonių vonios kambarį prasideda nuo
kruopštaus planavimo, pagalvojimo, kokie yra
šeimos įpročiai bei poreikiai ir patalpos paruošimo.
Pabaigoje, kai didieji darbai nudirbti, lieka baigiamieji
akcentai, tokie kaip sukamosios lentynos, kabliukai
ENHET, indeliai SKATTÅN ar kiti. IKEA‘oje taip pat galite
įsigyti gražios, spalvingos vonios kambario tekstilės,
praustuvo priedų, šviestuvų.
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