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Sammsammuline juhend, mis aitab sul oma 
uut vannituba paigaldada 
See juhend aitab sul oma uut vannituba i seseisvalt pai-
galdada ning valmistab sind selleks ette. Siit leiad selged 
juhised ning kasulikke nõuandeid ja ideid.  Lisaks saad 
teada, milliseid tööriistu sa  vajad. Kasuta seda juhendit 
koos IKEA paigaldus- ja  kokkupanekujuhistega, et sul oma 
uue vannitoa  paigaldamisel midagi valesti ei läheks.

Kas vajad abi? Me oleme sinu jaoks alati olemas
Kuigi meie vannitoad on disainitud nii, et sul oleks neid 
imelihtne ise kokku panna ja paigaldada, siis pole sugugi 
häbiasi abi küsida. Me aitame su  unistuste  vannitoale kuju 
anda ja teeme seda suurima hea meelega! Niisiis pakume 
me mitmeid erinevaid  teenused, et su elu lihtsamaks teha 
ja sind uuel põneval teekonnal aidata. Võib-olla vajad sa 
 ainult natuke abi või soovid, et keegi tuleks ja aitaks sind 
kõigega. Mis tahes tahtmised sul ka poleks, me aitame sul 
leida just need teenused, mis sobivad sinu  vajadustega. 
Kui soovid rohkem infot IKEA teenuste kohta, siis külasta 
veebilehte IKEA.ee/teenused või võta ühendust meie 
tellimis- ja väljastuspunkti töötajatega.
Enne, kui sa alustad
Enne paigaldustööde alustamist vaata sellest juhendist, 
millised on vannitoa paigaldamise etapid ja milliseid tööri-
istu ning vahendeid sa vajad.

Kui sa oled uue vannitoamööbli kätte saanud, veendu, et 
kõik osad on olemas. Selleks on hea kontrollida, kas leiad 
kättesaadud toodete hulgast kõik ostu nimekirjas olnud 
tooted. Vana vannituba demonteeri alles siis, kui oled 
veendunud, et sul on olemas kõik uue mööbli osad.
Selleks et töö ilusti sujuks, tasub kõigepealt kõik kapira-
amid sellisesse järjekorda asetada, nagu sa neid hiljem 
paigaldama hakkad. Siinkohal  aitavad sind saatekiri ja 
IKEA planeerimisprogrammi joonis.  
Eemalda vana vannitoamööbel ja veendu, et sa oled enne 
töödega alustamist elektri- ja  veeühenduse sulgenud.

Palka asjatundjad
Võta varakult ühendust ka kvalifitseeritud oskus-
töölistega, et arutada läbi, millist abi vajad torutööde, 
plaa timise ja elektritöödega. Kui uue  vannitoa jaoks on 
vaja muuta vee- või elektrivarustuse  asukohta, palka sell-
eks kvalifitseeritud spetsialistid,  kes  teostavad töö ohutult 
ja asjatundlikult. See tagab kodukindlustuse kehtimise 
juhul, kui midagi nüüd või tulevikus valesti läheb.
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Tööriistad ja muud vajalikud vahendid

Siin lehel on peamised tööriistad, mida sa vannitoa paigal-
damiseks vajad.

Sanitaarsilikooni 
prits

Tikksaag Elektriline kruvi-
keeraja/akutrell

Teemantotsak Kaitseprillid

Mutrivõti Lamepea-
kruvikeeraja

Ristpea- PliiatsHaamer Kaitseteip

Õiged kruvid ja tüüblid, 
mis sobivad sinu 
 vannitoa  seinatüübiga

Sanitaarsilikoon Kaitseteip, mida 
 kasutatakse koos 
 sanitaarsilikooniga

Muud vajalikud vahendid

Tööriistad

Mõõdulint

Nurgik Vesilood
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Hea ettevalmistus on pool võitu

Vana vannitoa eemaldamine
Enne kui sa oma vana vannitoaga hüvasti jätad,  veendu, 
et elekter ja vesi oleks välja lülitatud.  Seejärel demonteeri 
kõik voolikud või torud, mis on  valamuga  ühendatud ja 
lülita vooluvõrgust välja kõik  kodumasinad. Ole elektritöid 
tehes  ettevaatlik. Kui sa kahtled oma oskustes, kutsu töid 
tegema  kvalifitseeritud elektrik.

Vana mööbli eemaldamine
Ära unusta kanda turvakindaid ja kaitseprille, kui sa oma 
vana vannituba eemaldad. Alusta  põrandakappidest ja 
seejärel liigu edasi seinakappide juurde. Kui sul on vala-
muga põrandakapp, siis pead alustama hoopis sellest. Kui 
valamu on paika liimitud, siis vajad võib-olla sõrgkangi, 
et see lahti tõmmata. Seejärel saad eemaldada sahtlid, 
uksed ja kõige lõpus alles kapi enda. Kui see on tehtud, 
siis on seinakappe juba lihtsam eemaldada.

Vabane jäätmetest vastutustundlikult
Võta ühendust kohaliku omavalitsusega ja uuri, 
kuidas vanni toa lammutamisel tekkinud jäätmed 
 keskkonnasõbralikult jäätmekäitlusesse suunata.

Ruumi ettevalmistamine
Loodis ja tasased pinnad on olulised, et  paigaldamine 
sujuks konarusteta. Nüüd, kui ruum on tühjaks tehtud, 
on aeg kruntida ja värvida seinad,  vahetada plaadid või 
paigaldada uus põrandakate. Uut põrandakatet on selles 
etapis lihtsam paigaldada, kuid ära unusta, et pärast tuleb 
uut põrandat vannitoa valmimiseni ka võimalike kahjus-
tuste eest kaitsta. 
Enne uue vannitoa paigaldamist veendu, et ruum on 
paigaldustöödeks täielikult valmis – et plaadid, torud 
ja pistikupesad on kõik plaani järgi omal kohal. Sul võib 
vaja minna erialaasjatundjate abi, et töö oleks ohutu ja 
turvaline ning vastaks toru- ja elektritöödele kehtivatele 
kohalikele eeskirjadele.
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Kontrolli kõik üle
ja asu mööblit kokku panema
Veendu, et sul oleksid kõik osad olemas
Kontrolli mitu korda üle, kas sul on olemas kõik  vannitoa 
kokkupanekuks ja paigaldamiseks vajalikud osad. Sorteeri 
 pakendid eraldi gruppidesse, et mitte sattuda töö käigus 
segadusse, millised osad  kuuluvad näiteks valamukapile 
ja millised sahtlile. Kontrolli veel kord üle, kas sul on ole-
mas ka kõik vajalikud  tööriistad ja  sanitaarsilikoon.

Kasuta õigeid kinnitusvahendeid
Kips, puit või betoon? Kuna inimestel on kodudes erine-
vad seinad, ei ole kinnitusvahendid mööbliga kaasas. 
Enamik remondi- või kodutarvete kauplusi müüb sobivaid 
kinnitusi ja seal aidatakse sind just sinu vanni toa seintele 
 sobivate kinnituste leidmisega. Muidugi võid pöörduda ka 
lähimasse ehituspoodi. 

Kõigepealt pane kokku seinakapi raamid …
Juhul, kui sa paigaldad oma vannituppa ka  seinakapid, siis 
on kõige lihtsam alustada just nende  kokkupanekust ja 
paigaldamisest. Järgi kindlasti  kokkupaneku- ja paigaldus-
juhiseid, mis on iga tootega kaasas. Käepidemete, riiulite 
ja uste paigaldamine jäta hilisemaks.

… ja alles siis pane kokku valamukapp.
Järgi valamukapi kokkupanekujuhendit ja pane kapp 
kokku. Ära praegu veel sahtleid, käepidemeid ja  furnituuri 
paigalda. Oota kuni mööbel ja valamu on korralikult 
seinale kinnitatud.
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Valamukapi seinale paigaldamine

Nüüd on õige aeg kokkupandud mööbel seinale 
 paigaldada. Järgnevaid juhiseid võib kasutada kõigi IKEA 
valamukappide ja valamute puhul, aga uuri  kindlasti ka 
oma tootega kaasasolevat paigaldamisjuhendit, sest 
mõnel mööbliesemel on oma kindlad mõõdud, mida 
sa pead paigaldamisel silmas pidama. Selles  juhendis 
 kasutasime vannitoa paigaldamise illustreerimiseks 
 GODMORGON vannitoatooteid. Need sammud, mida 
sa siin näed, kehtivad siiski kõigi IKEA  vannitoakappide 
puhul.

Mõõtmine
Sinu valamu ülemine äär võiks  vannitoa  põrandast olla 
90–96 cm kõrgusel. Kuna meie tootevalikus on  erineva 
kõrgusega valamud, siis vaata paigaldusjuhendist, milline 
on puurimisavade minimaalne ja maksimaalne soovitatud 
kõrgus, et sa saaksid oma valamukapi õigesti ja mugavale 
kõrgusele paigaldada.

Allpool on kolm näidet erinevat tüüpi valamute 
 paigalduskõrguse mõõtmise kohta. Pane tähele, et 
need mõõdud on mõeldud ainult soovitusena. Mõõte 
saab muuta vastavalt sellele, millist kõrgust sa ise 
eelistad.
Kui sa oled puurimiskohtade kõrguse kindlaks 
 teinud, siis võid juba mõelda, kui suur peaks  olema 
 nendevaheline kaugus. Sobilikud mõõdud leiad kapi 
paigaldusjuhendist. Kasuta vesiloodi tagamaks, et 
su mõõdud oleksid ühel ja samal joonel. Täpsete 
 puurimiskohtade saamiseks võiksid lõikepunktid 
 (kõrgus + laius) tähistada ristiga (+).

HEA TEADA 
Oluline on kindlaks teha, 
kas sinu vannitoa seinad 
 peavad valamu ja valamukapi 
raskusele vastu. Kui sa pole 
selles kindel või tead, et su 
seinad pole  piisavalt  tugevad, 
siis soovitame  lisada mööblile 
tugijalad. 

Näide 2
Kui su valamul on kõrgem äär, siis võiksid  puurimisavad 
olla natuke madalamal (nt põrandast 73,5 cm  kõrgusel), et 
sul oleks kõrgema valamu ees parem toimetada.

Näide 3
Kõige kõrgema äärega kapipealse valamu puhul  peaksid 
puurimisavad olema madalamal (nt  põrandast 73,5 
cm kõrgusel), et sul oleks kõrgema valamu ees parem 
toimetada. Selles näites on kapipealse valamu kõige ülem-
ine äär põrandast 96 cm kõrgusel.

Näide 1
Kui su valamul on madalam äär, siis peavad  puurimisavad 
olema kõrgemal (nt põrandast 76 cm kõrgusel), et sul 
oleks madala valamu ees parem toimetada.

96 cm

73.5 cm

90 cm

76 cm

90 cm

73.5 cm
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1. Märgi seinale puurimiskohad
Nüüdseks peaks sul olema pliiatsiga seinale  märgitud 
lõikuvad mõõdud (kõrgus + laius), mis  tähistavad 
 puurimiskohti. Õigete kohtade leidmiseks järgi  kindlasti 
paigaldusjuhiseid. Hoia ka vesilood käepärast, sest selle 
abil saad tagada, et  vasakpoolse ja parempoolse puurim-
isava vahel oleks sirge  horisontaalne joon.

2. Puuri ja täida silikooniga
Järgmisena puuri paigaldusavad ja sisesta 
 puurimisavadesse paigaldamiseks mõeldud kruvid. Ära 
praegu veel kruvisid väga tugevasti kinni keera. Enne 
kui sa avadesse tüüblid või kruvid paned, siis ära unusta 
puurimisavasid sanitaarsilikooniga täita.

3. Paigalda mööbel
Veendu, et sa oled kinnitanud valamukapi  tagaküljele 
kinnitused, järgides kokkupanekujuhendit.  Seejärel otsi 
omale üks või kaks sõpra ning tõstke kapp ettevaatlikult 
paigalduskruvidele.

4. Reguleeri siit ja sealt
Kasuta vesiloodi, et veenduda, kas kapp on loodis. Kui val-
amukapp pole loodis, võimaldavad kinnitused seda pisut 
 kohandada. Kui kapp on loodis, kinnita kruvid  täielikult.

Paigaldamine
Ära kiirusta ja veendu, et sul on selle etapi käigus abikäsi. 
Samuti tee kindlaks, et sul on käepärast kõik vajalikud 
tööriistad, silikoon ja kinnitusvahendid. Ära unusta üle 
kontrollida, kas kõik mõõdud on ikka õiged. Ja muidugi 
võiksid sa viia ruumist välja kõik  esemed, mida sa remon-
ditööde käigus ei vaja, sest need  tekitavad lihtsalt sega-
dust ja võtavad liigselt ruumi.

HEA TEADA 
Tee kindlaks põranda kõige kõrgem 
koht ja märgi see seinale. See 
on punkt, millest alates mõõta 
 vannitoamööbli tasapinna õiget kõr-
gust. 
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Valamu, vesiluku ja segisti  paigaldamine

1. Kinnita segisti
Enne valamu ja segisti paigaldamist sulge peakraanist 
veeühendus. Seejärel järgi segisti paigaldusjuhendit ja 
kinnita segisti valamu külge. Tee seda enne, kui sa valamu 
valamukapile asetad.

2. Lisa sanitaarsilikooni
Kanna valamukapi külgede ülemistele servadele silikooni, 
seejärel aseta valamu valamukapi peale ja lase silikoonil 
öö läbi kuivada. Seejärel lisa silikooni valamu ja seina 
vahele. Lõpetuseks lisa silikooni valamu ja valamukapi 
küljepaneelide vahele.

3. Ühenda vesilukk valamuga
Nüüd ühenda vesilukk valamuga, järgides juhiseid. Pea 
meeles, et paigaldamine tuleb teostada  kooskõlas koha-
like ehitus- ja torutööde eeskirjadega. Kui sa kahtled enda 
oskustes, siis võta ühendust  asjatundjaga.

4. Proovi, kas segisti ja vesilukk töötavad
Ühenda kõik voolikud ja ava peakraan.  Eemalda segisti 
jooksutorult sõel ja lase veel 5 minutit vabalt voolata. 
 Kontrolli, et vesi ei lekiks voolikuühenduste ega  vesiluku 
juurest. Siis keera sõel tagasi oma  kohale.
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Viimane lihv vannitoale uue ilme  andmiseks

HEA TEADA 
Ära voolikuühendusi liiga 
kõvasti kinnita, sest see 
võib voolikuid, torusid või 
seibe kahjustada.

Kohe on käes see tore hetk, mil sa saad oma kätetööd im-
etleda! Nüüd on ainult vaja sahtlid kokku ja paika panna. 
 Selleks järgi taaskord kaasasolevaid juhiseid. Ja kõigest 
mõne pisikese detaili lisamise ja  kohandustega ongi su 
uus  vannituba valmis. Ära  unusta lõpetuseks  kappide ja 
valamukapi külge  kinnitada käepidemed ja  lisada muud 
vajalikud osad.
Sinu unistuste vannituba saab alguse  põhjalikust planeeri-
misest. Juba ruumi  planeerimisel ja  vannitoamööbli val-
imisel tuleb arvestada  kõigi  pereliikmete või oma isiklike 
 harjumuste ja  vajadustega. Ja muidugi sujub ka paigal-

damine palju paremini, kui sa tead juba varakult, millised 
tööetapid sind ees ootavad.
Selleks, et su  lahendus oleks tõeliselt  terviklik ja funktsio-
naalne, lisa mõned  isikupärased  lisa tarvikud ja esemed. 
Need on sinu uues vannitoas nagu  kirsiks tordil ja aita-
vad sul ka oma esemeid paremini  korrastada. IKEA laias 
tootevalikus on palju  värvilisi  vannitoatekstiile, vannituppa 
mõeldud tarvikuid ja valgustuslahendusi, mis sobivad 
erinevate  maitsete ja stiilidega. Tekstiilitoodete abil saad 
anda oma  vannitoale kauni välimuse ja luua seal hubase 
 meeleolu.
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Tunne oma uuest vannitoast rõõmu juba 
täna!

Ongi valmis!
Astu samm tagasi ja imetle oma uut  vannituba – ja tunne 
enda üle uhkust, sest sa  säästsid nii palju raha, kuna sa 
paigaldasid ja panid selle  iseseisvalt kokku! Ja kui sa oma 
vannitoalahendust hooldad ja selle eest hoolitsed, näeb 
sinu uus IKEA  vannituba veel palju aastaid välja sama hea 
nagu uus. Hooldusjuhised on tootega kaasas.

Ventilatsioon ja niiskus
Veendu, et su vannituba oleks korralikult õhutatud ja väldi 
 mööbli paigutamist vanni või dušinurga lähedale. Meie 
 vannitoamööbel on loodud nii, et seda saaks  vannitoas 
kasutada, aga siiski ei tohiks mööbel kunagi liiga  märjaks 
saada ega üleliia kõrge niiskusega kokku puutuda. Kui su 
mööbliesemetele tekivad märjad jäljed, siis kuivata need 
niipea kui võimalik, et niiskus ei saaks mööblisse tungida.

Segisti hooldamine
Puhasta segistit pehme lapiga, mida on niisutatud vee 
ja õrnatoimelise puhastusvahendi, nõude pesuvahendi 
või seebiga, kui vaja. Ära kunagi kasuta küürimis pulbrit, 
 terassvammi või puhastusvahendeid, mis sisaldavad 
 kaltsiumit lahustavaid ained,  alkoholi või abrasiivain-
eid.  Kaltsiumisoolade ladestuse  eemaldamiseks kasuta 
 tavalist veega lahustatud valget äädikat ja loputa puhta 
veega. Kuna kõigil IKEA vannitoasegistitel on vett säästev 
aeraator, siis soovitame omalt poolt ka filtrit/aeraatorit 
aeg-ajalt puhastada. Kui aeraatoril on kaltsiumijäägid, 
leota seda äädikalahuses.

Mööbli hooldamine: valamukapid,
seina-, peegel- ja kõrged kapid
Kasuta uste, kappide sisu ja puidust pindade 
 puhastamiseks pehmet niisket lappi. Kasuta  ainult puhas-
tusvahendeid, mis on nendele materjalidele mõeldud. Ära 
kasuta tooteid, mis sisaldavad  ammoniaaki, alkoholi, val-
gendajat või abrasiive. Loputa kapid puhastus vahendist 
puhta veega ning seejärel kuivata puhta kuiva lapiga. Pühi 
plekid kohe kiiresti ära, kui sul midagi ümber läheb.

Valamu hooldamine
Erinevaid materjale tuleb erinevalt hooldada.  Olenevalt 
sellest, milline on sinu valamu materjal ja viimistlus, 
erinevad ka selle kasutus- ja hooldusjuhised. All on lihtsad 
juhised, mida järgides püsib su valamu ilus veel aastaid.

Keraamilised valamud
Keraamiliste valamute pindasid on lihtne  hooldada ja 
puhastada. Need peavad vastu enamikule  kemikaalidele, 
välja arvatud tugevatele hapetele ja leelistele. Puhasta 
oma valamut pehme lapiga, mida on  niisutatud vee ja 
õrnatoimelise puhastusvahendi või seebiga, kui vaja.

Purustatud marmorist valamud
Selleks et purustatud marmorist valamu püsiks ilus ja 
säiliks algne viimistlus, ei tohi see kokku  puutuda hapete, 
ammoniaagi,  juuksevärvi, kloori ega  tugevatoimeliste pu-
hastusvahenditega, mis  sisaldavad abrasiivaineid. Kasuta 
valamu igapäevaseks  puhastamiseks tavalist veega või 
mitteabrasiivse  puhastusvahendiga niisutatud lappi.
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Teenused

Kojuvedu Kokkupanek Muutsid meelt? Sellest ei ole midagi!
Lisa kojuveoteenus oma kogu summale, 
 olenemata sellest, kas sa ostad tooteid 
 veebist või kohapeal. Võtame meeleldi 
enda peale kogu raske töö ja toome 
 asjad sulle koju või  äriruumidesse. 
Ja me jää lihtsalt  uksepaku  juures 
seisma, vaid toome su tooted sulle 
 meelepärasesse ruumi.

Me paneme sinu IKEA mööbli su kodus 
kokku, järgides kokkupanekujuhiseid. 
Kokkupanekuteenus sisaldab X-aastast 
tehtud tööde garantiid. 

Enda ostu tagastamiseks on sul 90 
päeva. Hoia alles ostutšekk, arve või 
kinnitatud pangaülekande tõend, et 
tagastamine oleks lihtsam. Sa võid alati 
oma meelt muuta. Tagasta originaal-
pakendis kasutamata tooted 90 päeva 
jooksul koos tõendiga, et sa oled ostu 
sooritanud, ja sa saad kogu raha tagasi.

Hinnad alates 19,90 € Hinnad alates 127 €

Me pakume erinevaid teenuseid, et aidata sind kõigega, alates
kokkupanekust kuni kojuveoni. Mõistagi, mida rohkem sa ise 
teed, seda soodsam on ka hind, ja mida rohkem me sinu eest 
ära teeme, seda rohkem saad sa puhata. Tore, eks?


