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Turinys

Žingsnis po žingsnio

Kaip tinkamai sumontuoti virtuvę ENHET?
Ši brošiūra padės jums surinkti ir sumontuoti virtuvę 
patiems. Joje rasite aiškiai aprašytus žingsnius, 
naudingų patarimų bei idėjų. Norėdami viską atlikti 
tinkamai, vadovaukitės čia pateikta informacija ir 
surinkimo bei montavimo 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 programa 
parengtu 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, tačiau prireikus 
pagalbos visada padėsime. Siūlome platų paslaugų 
pasirinkimą nuo planavimo ir pristatymo iki visos 
virtuvės montavimo. Daugiau informacijos rasite 
paskutiniame šios brošiūros puslapyje, interneto 
svetainėje www.IKEA.lt bei prekybos vietose.
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Medžiagos

Įrankiai ir medžiagos, kurių reikės

Žemiau pateikiame sąrašą pagrindinių įrankių, kurių 
gali prireikti montuojant. Kada kurį įrankį naudoti, 
matysite atitinkamose surinkimo / montavimo 
instrukcijose. 

Tašai (gali prireikti sieninių 
ir grindinių spintelių 
atramai)

Gręžimo šablonas FIXA 
(rankenėlėms įtaisyti)

Lipnioji juosta (gali prireikti 
tepant hermetiką)

Švitrinis popierius

G formos spaustuvas Žnyplės Žirklės Pjūklas ir pjovimo dėžė Darbo pirštinės ir 
apsauginiai akiniai

Elektrinis suktuvas Elektrinis grąžtas Siaurapjūklis Žiedinis pjūklas

Metalo ir medienos  
ieškiklis

Pieštukas Atsuktuvas Yla Plaktukas Guminis plaktukas

Matavimo juosta Sanitarinis silikoninis 
hermetikas (su pistoletu)

Kampainis Spiritinis gulsčiukas Kopėčios

Pagal sienas parinkti varžtai 
ir kaiščiai

Sanitarinis silikoninis 
hermetikas
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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. 
Paskutinį dažymą palikite pabaigai, nes dar žymėsite 
sienas ir gręšite tvirtinimo angas. Sienų plyteles geriau 
klijuoti įrengus spinteles ir stalviršį.

Įvertinkite sienas
Įsitikinkite, kad sienos išlaikys virtuvės baldų svorį.

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 pažymėkite, kur 
kabinsite sieninius tvirtinimo profilius.

Paruoškite patalpą

Įsitikinkite, kad sijos sienose išlaikys spinteles. 
Priklausomai nuo sienų, reikėtų įrengti spinteles 
ant sijų arba atramų. Sijas sienose jums padės rasti 
metalo ir medienos ieškiklis. 

Jei sienos iš gipso kartono su sijomis, neužtenka 
pritvirtinti spinteles prie gipso kartono. 

Spintelėms tinkamai įrengti vien sijų nepakanka – 
prireiks ir horizontalių atramų. Joms įrengti reikia 
specialių žinių, todėl kreipkitės į specialistą, jei jų 
neturite.

Jums reikia surasti fiksuotą struktūrą sienoje, kuri 
išlaikytų spintelių svorį. Atminkite, kad spintelių 
tvirtinimo taškai turi sutapti su struktūros padėtimi 
sienoje.

Naudodamiesi metalo ir medienos ieškikliu 
raskite sienoje esančias sijas (vertikalias medines 
konstrukcijas, kartais papildytas metalinėmis 
detalėmis, einančias nuo grindų iki lubų).

Atminkite, kad net montuojant naujas spinteles 
senųjų vietoje, svarbu tinkamai sutvirtinti ir paruošti 
sieną.

Išsiaiškinkite, kokios yra patalpos sienos. Jei jos 
mūrinės ar panašios tvirtos ir vientisos struktūros, 
reikės specialių varžtų ir kitų tvirtinimo elementų.

Atstumas tarp sijų paprastai yra 30, 45, 60 cm. Jos 
turėtų išlaikyti virtuvės baldus. Svarbu prisiminti, jog 
spintelių būna įvairaus pločio, todėl svarbu, kad jų 
tvirtinimo taškai būtų ant sijų.

Labai svarbu spinteles pritvirtinti tinkamo dydžio 
ir tipo varžtais bei kitais tvirtinimo elementais. 
Naudokite mažiausiai 4,6 mm storio varžtus, kuriuos 
įsukite mažiausiai 38 mm į sijas arba pilnavidurę 
sieną. Jei reikia patarimo ar daugiau informacijos, 
kreipkitės į specializuotą tvirtinimo detalių 
parduotuvę.
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1. Nuo aukščiausio grindų taško (A), kurį radote 
ir išmatavote anksčiau, atmatuokite 125 mm ir 
brėžkite horizontalią liniją per visą sieną, ant 
kurios montuosite spinteles. Ši bazinė linija žymi 
spintelių kojelių aukštį. 

2. Antras matavimas – 878 mm nuo grindų; 
pažymėkite brūkšniu. Ši linija žymi grindinių 
spintelių viršų.

3. Paskutinis matavimas – 1466 mm nuo grindų; 
pažymėkite brūkšniu. Ši linija žymi sieninių 
spintelių ir rėmų apačią.

4. Dabar dar kartą patikrinkite, ar vandentiekio ir 
elektros lizdai atitinka vietą plane.

5. Atminkite, kad reikia išlaikyti minimalų atstumą 
tarp gartraukio ir kaitlentės. Koks jis, turėtų būti 
parašyta gartraukio surinkimo instrukcijoje.

6. Indaplovę montuokite tarp dviejų spintelių arba 
tarp spintelės ir sienos. Taip prietaisas bus saugus 
ir užtikrins stalviršio atramą.

7. Jei tai kampinis virtuvės komplektas, jo pagrindas 
turėtų būti įprasta 80 cm grindinė spintelė ir 
kampinė plokštė ENHET. Apie įrengimą skaitykite 
14 p.

Svarbiausi matavimai
Atlikite toliau nurodytus matavimus ir prisiminkite, jog svarbu palikti vietos durelėms varstyti ir stalčiams 
darinėti, kad nesitrankytų į radiatorius, palanges ar panašiai.

3

4

5

A

Pasižymėkite aukščiausią grindų tašką. Šio matmens 
netrukus prireiks.

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

Jei ne visi kampai statūs, o sienos nepakankamai 
lygios, reikės daugiau pastangų spintelėms ir 
rėmams tiesiai įrengti. Pasitarkite su specialistu, jei 
kyla klausimų.

1
125 mm

878 mm

1466 mm

6

7
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Prieš pradėdami surinkinėti 
spinteles, pasiruoškite darbo vietą: 
pasirūpinkite, kad turėtumėte 
užtektinai erdvės judėti ir savo 
saugumu. Uždenkite grindis, 
šalia pasidėkite visus reikalingus 
įrankius.

Baldus pastatykite vienoje pusėje, 
o buitinę techniką – kitoje, kad 
darbas vyktų sklandžiau.

Rekomenduojame pirmiausia 
surinkti visus baldus, o tik paskui 
montuoti.

Ypač patogu montuoti prieš tai 
surikiavus spinteles į tvarkingą eilę 
(pasitikrinkite pagal projektą arba 
pakuočių sąrašą). Tereikės imti ir 
montuoti vieną spintelę po kitos.

Surinkite spinteles ir rėmus

Spinteles ENHET galite įrengti su cokoliu arba be jo. Skaitykite 12 p., kaip pritvirtinti kojeles, jei 
montuosite cokolį.

Tašą pritvirtinkite apačioje, tiesiai po bazine linija 
(125 mm). Prisukite jį varžtais prie sijų sienoje, 
spintelių montavimo vietoje. Tašas neturi išsikišti už 
planuojamos spintelių eilės ribos, nes trukdys įrengti 
cokolį.

Pastaba: tašų nereikia įrengti už indaplovės bei 
atvirų grindinių rėmų ENHET.

Viršuje tašą įrenkite tiesiai po 1466 mm linija. 
Prisukite jį varžtais prie sijų sienoje, spintelių 
montavimo vietoje. Viršuje tašas tvirtinamas laikinai, 
jį reikės išmontuoti pakabinus spinteles.

Pritvirtinkite atramines konstrukcijas, tam puikiai tinka 
mediniai tašai, kurių galite įsigyti statybinių reikmenų 
parduotuvėse.

Paruoškite patalpą
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Daugeliu atveju rekomenduojama pirmiausia 
pakabinti sienines spinteles ir sieninius rėmus, nes 
patalpoje lieka daugiau vietos ir prieiti prie sienos 
netrukdo grindinės spintelės.

Priminimas
Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos 
tvirtinimo detalės (varžtai, kaiščiai), todėl jų nėra 
rinkinyje su spintelėmis ar rėmais. Rinkitės jūsų 
virtuvės sienoms tinkančias tvirtinimo detales. 
Jei kyla klausimų, pasitarkite su specializuotos 
tvirtinimo detalių parduotuvės darbuotojais.

Pradėkite kabinti nuo kampo. Užkabinkite spintelę 
ant atramos.

Jei spintelėje montuosite gartraukį, prieš kabindami 
ant sienos pirmiausia išpjaukite joje reikiamas angas 
ir patepkite angų briaunas silikoniniu hermetiku. 
Kokias angas išpjauti skaitykite gartraukio 
montavimo instrukcijoje.

Prisukite spintelę tinkamo ilgio ir tipo varžtais 
(galite kol kas palikti ne iki galo privežtus, jei tektų 
pareguliuoti).

Šalia, lygiai pakabinkite kitą spintelę. Prieš 
priverždami varžtais, palyginkite kabėjimo padėtį 
spaustuku.

Prieš montuodami gartraukio spintelę įsitikinkite, 
kad tinkamoje vietoje išpjovėte kištukinio lizdo angą 
sienelėje.

Įrenkite sienines spinteles ir rėmus

Tinkamai pakabinę ir sulyginę spinteles bei atvirus 
rėmus, iki galo priveržkite varžtus. Galite patikrinti 
lygumą ir kampų tiesumą gulsčiuku.
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Pastatę visas grindines spinteles, įsitikinkite, kad jos 
stovi lygiai ir taip, kaip jūs norėjote. Galiausiai tvirtai 
priveržkite varžtus.

Pakabinę sienines spinteles, imkitės grindinių. Vėl 
pradėkite nuo kampo ir montuokite virš atraminio 
tašo. Jei virtuvės komplektas ištisinis, nepamirškite 
palikti vietos durelėms varstyti ir stalčiams darinėti. 

Kampiniam virtuvės komplektui įrengti reikia 80 cm 
grindinės spintelės ir kampinės plokštės ENHET. 
Laikykitės surinkimo instrukcijų, kurias gausite kartu 
su plokšte.

Pastaba: atviri rėmai ENHET netinka montuoti po 
plautuve, montuojamąja kaitlente ar orkaite.

Pastatykite greta kitą spintelę ir sureguliuokite 
aukščius bei padėtis naudodami spaustuką. 
Pritvirtinkite spintelę varžtais.

Šalia plautuvės spintelės paprastai įrengiama 
indaplovė. Ji stovi ant kojelių, todėl papildomos 
atramos nėra reikalingos. Palikite 60 cm tarpą 
indaplovei įmontuoti tarp plautuvės ir kitos spintelės.

Jei pasirinkote kampinį sprendimą su 40 cm 
durelėmis, spintelę pastatykite 268 mm nuo sienos 
(A). Jei su 60 cm durelėmis – 468 mm nuo sienos (A). 
Gretimą spintelę abiem atvejais pastatykite 688 mm 
nuo sienos (B).

Kampinė plokštė ir gretimos spintelės priekinė 
briauna turi sutapti.

Prisukite spintelę tinkamo tipo ir ilgio varžtu (vėliau 
gali tekti pareguliuoti spintelių padėtį, todėl varžtus 
reikės kiek atlaisvinti).

Gulsčiuku išmatuokite, ar indaplovės montavimo 
angos matmenys, pastačius greta kitą spintelę, 
priekyje ir gale tikrai yra 60 cm. Jei taip, prisukite 
spintelę prie sienos.

Atviri grindiniai rėmai montuojami nenaudojant 
atramų. Įsitikinkite, kad atviras rėmas stovi lygiai su 
gretima spintele (sutampa aukštis), ir prisukite prie 
sienos.

Pasiekę plautuvės ir vandens maišytuvo įrengimo 
tašką, pastatykite tam skirtą spintelę ENHET. Jos 
konstrukcija leidžia išvesti vamzdžius iš sienos ar 
grindų. Žr. surinkimo instrukcijas.

Įrenkite grindines spinteles ir rėmus
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Spintelės jau pastatytos, todėl pats metas montuoti 
stalviršį. Prieš tai rekomenduojame perskaityti 
stalviršio surinkimo instrukciją. Ir būkite atsargūs, kai jį 
pjausite, pasirūpinkite tinkamais įrankiais, atlaisvinkite 

darbo vietą. Jei bent vienas žmogus gali jums 
padėti panešti, pakelti stalviršį ir kituose montavimo 
etapuose – juo geriau. Dėl plautuvės ir kaitlentės angų 
išpjovimo žiūrėkite jų montavimo instrukcijas.

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

Įrenkite stalviršį

G formos spaustukais įtvirtinkite stalviršį, kad 
nejudėtų ir pjaukite žiediniu pjūklu. Pjaunant diskiniu 
pjūklu ar pjūkleliu, stalviršį rekomenduojama laikyti 
blogąja puse aukštyn, o pjaunant rankiniu pjūklu – 
gerąja puse aukštyn. Paprašykite kito žmogaus 
prilaikyti nupjaunamą stalviršio dalį, kad ši nenulūžtų 
ir nebyrėtų.

Padėję stalviršį į vietą, nutarkite, kur bus plautuvė. Ant blogosios stalviršio pusės apibrėžkite būsimą 
plautuvės angą.

Apverskite stalviršį ir ant popierinės lipniosios 
juostos pieštuku pažymėkite plautuvės kontūrus.

Uždėkite stalviršį ant grindinių spintelių ir 
pristumkite prie sienos. Pamatuokite, kiek stalviršio 
atsikišo. Atmatuokite 1,5 cm užlaidą ir pažymėkite 
brūkšniu ant stalviršio.

Apdailinkite nupjautą stalviršio kraštą. Jį svarbu 
užsandarinti dar ir tam, kad neprasiskverbtų 
drėgmė, kuri pridarys žalos. Žr. stalviršio montavimo 
instrukcijas. Jei apdailos juostelės neturite, užtepkite 
silikoninio hermetiko.

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

Paskutiniai stalviršio įrengimo 
žingsniai – kitame puslapyje.   
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Įstatykite plautuvę į stalviršyje išpjautą angą, 
vadovaudamiesi surinkimo instrukcijomis.

Prijunkite sifoną pagal instrukcijas.

Jei vandens maišytuvas suplanuotas stalviršyje, 
maišytuvo instrukcijoje susiraskite, kokio dydžio 
montavimo angą reikia išpjauti. Pažymėję pjovimo 
tašką dar patikrinkite, ar jis nėra ties spintelės 
viršutiniu rėmu. Išpjautą montavimo angą patepkite 
silikoniniu hermetiku.

Įstatę plautuvę ir vandens maišytuvą, užsandarinkite 
kraštus silikoniniu hermetiku.

Įrenkite plautuvę ir vandens maišytuvą

Vandens maišytuvą montuokite tik įsitikinę, jog 
vandentiekio ir maišytuvo jungtys suderinamos. 
Montuokite išjungę vandenį, laikykitės galiojančių 
statybos ir santechnikos darbų taisyklių. Jei abejojate 
savo gebėjimais, kreipkitės į santechniką.

Jei suplanavote vandens maišytuvą stalviršyje, 
apsirūpinkite tinkamo galingumo įrankiu montavimo 
angai išpjauti.

Kampai kartais sudaro keblumų, todėl neskubėkite, 
tinkamai sulygiuokite. Prireikus vos pareguliuoti, gali 
pagelbėti pleištas tarp spintelės ir stalviršio, arba 
pareguliuokite kojelę.

Įsitikinę, kad stalviršis tinkamai uždėtas ir guli 
lygiai su siena, pritvirtinkite jį prie spintelių, o 
tarpus užpildykite silikoniniu hermetiku, kad 
neprasiskverbtų drėgmė.

Įrenkite stalviršį

Kad į stalviršį nesiskverbtų drėgmė, atpjautus kraštus 
padenkite silikoniniu hermetiku. Palaukite, kol 
nudžius ir tik tada montuokite plautuvę / kaitlentę.
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Paruoškite stalviršyje vietą kaitlentei taip, kaip ir 
plautuvei. Vadovaukitės kaitlentės montavimo 
instrukcijomis.

Prijungę indaplovę prie vandentiekio ir maitinimo 
šaltinio, sureguliuokite jos aukštį. Žr. instrukcijas.

Stalviršiui nuo garų iš indaplovės saugoti, iš apačios 
prie krašto pritvirtinkite apsauginį bortelį.

Dviese įkelkite orkaitę į jai skirtą spintelę ir prisukite 
varžtais.

Įrenkite buitinius prietaisus

Sureguliavę indaplovės padėtį ir pritvirtinę dureles, 
įtvirtinkite indaplovę pagal montavimo instrukcijas. 

Pastaba: jei indaplovė visiškai įmontuojama virtuvės 
balduose, jos dureles pritvirtinkite paskiausiai. 
Pirmiausia pritvirtinkite spintelių dureles – bus 
lengviau visas vienodai sureguliuoti.

Kai stalviršis vietoje ir tinkamai užsandarintas 
hermetiku, galima imtis buitinių prietaisų montavimo. 
Būtinai laikykitės prietaisų montavimo instrukcijų ir 
atminkite, kad vandens, dujų ir elektros pajungimo 
darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.

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

Kai kuriose šalyse reikalaujama pakloti po indaplove 
hidroizoliacinį sluoksnį, jei kartais imtų sunktis 
vanduo. Net jei jūsų šalyje tai nėra reikalaujama, 
grindų apsauga nuo drėgmės – gera mintis.

Prijunkite gartraukį, kaip nurodyta montavimo 
instrukcijose. Rekomenduojame šį darbą atlikti 
dviem asmenims.
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Dviem cokoliams susitikus kampe, juos abu reikės 
pritvirtinti prie tos pačios kojelės. Cokolio spaustukai 
nesusidurs, jei vieną iš jų įrengsite aukštyn kojomis.

Pastaba: prie atviro rėmo ENHET cokolis 
netvirtinamas. Rėmams ENHET naudokite kojeles 
ENHET.

Įrenkite cokolį

Jei norite virtuvės komplekto su cokoliu, jums reikės 
atlikti šiuos veiksmus:

Pradėkite nuo cokolio trumpajam spintelės kraštui. 
Pjūklu atpjaukite 552 mm ilgio dalį. Atvirą briauną 
pašveiskite švitriniu popieriumi ir užklijuokite cokolio 
lipniąją juostą.

Cokolis tvirtinamas prie kojelių, todėl nepamirškite 
įrengti papildomų atviruose spintelių galuose prie 
sienos.

Pritvirtinkite cokolį pagal instrukcijas. Nepamirškite 
numauti plastikines kojelių apsaugas, nes jos trukdys 
montuoti cokolį.

Pridėkite cokolį prie baldų ir pažymėkite, kur reikia 
pjauti. Nupjovę, kas nereikalinga, užklijuokite lipniąją 
juostą ir pritvirtinkite plastikinius spaustukus, kuriais 
užkabinsite cokolį ant kojelių.
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Įmontuojamajai indaplovei skirto 60×70 cm 
fasado tvirtinimo detalės turėtų būti pridėtos prie 
indaplovės. Fasadas tvirtinamas pastačius indaplovę į 
vietą, kad ji nenuvirstų darinėjant dureles.

Pagal instrukcijas pritvirtinkite dureles ir įrenkite 
stalčius. Jei reikia, sureguliuokite.

Įrenkite apšvietimą, dureles, stalčius, 
rankenėles

Didieji darbai nudirbti – liko įrengti apšvietimą ir 
spintelių vidų. Neskubėdami pritvirtinkite fasadus, 
įrenkite stalčius, prisukite rankenėles. Sparčiai artėjate 
prie pabaigos!

Pastaba: visada perskaitykite surinkimo ir montavimo 
instrukcijas.

Visus elektros instaliacijos darbus turi atlikti 
kvalifikuotas elektrikas.

Gręždami angas, laikykite pridėję medžio gabalėlį, 
kad angų kraštai neištrupėtų.

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

Atsakingai suplanuokite virtuvės salą ir laikykitės 
visų jos įrengimo žingsnių. Kaip žinote, virtuvės sala 
įrengiama ne prie sienos, todėl jos rėmus reikia 
tinkamai pritvirtinti prie grindų. Tik tada ji nejudės, bus 
stabili ir patikima. Virtuvės salą ENHET galite įrengti 
naudodami atvirus rėmus ir specialų montavimo 
rinkinį ENHET.

Prieš tvirtinant virtuvės salą prie grindų svarbu 
įvertinti grindų būklę ir kas nutiesta po jomis – 
grindinis šildymas, elektros laidai ar panašiai. 
Rinkinyje su baldais nerasite tvirtinimo detalių, 
nes skirtingoms grindims reikalingos skirtingos. 
Kokių tvirtinimo detalių reikia jūsų atveju, 
geriausiai patars specializuotos tvirtinimo 
detalių parduotuvės darbuotojai.

Išmatuokite ir, jei reikia, patrumpinkite stalviršį. 
Įsitikinkite, kad visose pusėse palikote vienodas 
užlaidas. Pritvirtinkite laikikliais, kurie buvo rinkinyje 
su grindinėmis spintelėmis.

Virtuvės salai prie grindų pritvirtinti naudokite 
montavimo rinkinyje esančius metalinius laikiklius.

Įtaisę kojeles į laikiklius, rėmus sujunkite 
rinkinyje esančiomis jungiamosiomis detalėmis. 
Rekomenduojame naudojant didelį spiritinį gulsčiuką 
patikrinti spintelių lygumą visomis kryptimis. Jei 
reikia pareguliuoti, reguliuokite kojelių aukštį.

Min 12
0 cm

Sutvirtinkite virtuvės salą, kaip nurodyta surinkimo ir 
montavimo instrukcijose.

Nuspręskite, kur statysite virtuvės salą. 
Rekomenduojame tarp būsimos virtuvės salos ir kitų 
virtuvės baldų palikti 120 cm tarpą, kad turėtumėte 
užtektinai vietos laisvai ir saugiai judėti virtuvėje.

Taisyklingos formos virtuvės salą derinkite prie 
likusių virtuvės baldų, pavyzdžiui, atitaikykite aukštį 
pagal grindines spinteles.

Surinkę rėmus ir apsisprendę dėl tikslios montavimo 
vietos, po kiekviena kojele priklijuokite lipniosios 
juostos ir ant jos apibrėžkite kojelių kontūrus. Tai 
galutinė virtuvės salos padėtis patalpoje.
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Tinkamai prižiūrint, IKEA virtuvės baldai gražiai 
atrodys ir tarnaus ilgus metus.

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 baliklio ir šveitiklių. Nuplovę švariu 
vandeniu, nusausinkite sausa šluoste. Išlietus 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. Nenaudokite šveičiamųjų 
miltelių, plieninių 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 ilgiau tarnautų
Stalviršiai ilgai atrodys lyg nauji, jei išlietus skysčius 
iš karto sušluostysite, dėmes išvalysite vandeniu ir 
švelniomis valymo priemonėmis. Baigę naudotis 
virtuve, įsitikinkite, kad stalviršį paliekate sausą. 
Mediniams ir masyvinės medienos stalviršiams 
naudokite vidaus baldų medienos alyvą STOCKARYD. 
Ji saugo paviršius nuo žymių, dėmių ir įtrūkimų, 
neleidžia prasiskverbti drėgmei.

Sveikiname! Įsirengėte virtuvę



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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