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jaunai vannas istabai
Solis tuvak

Aprīļa numurā iepazīstinājām ar 
Mūsmāju konkursa uzvarētājiem, kuri 
iegūs jaunu vannas istabu.  
Remontdarbi pašlaik rit pilnā sparā.
Teksts Kristīne Alberte Foto Aleksejs Belokopitovs

 b aložu-Knāķu ģi -
me  ne jau apradusi 
ar celtniekiem sa -
vās mājās un 

smej, ka tagad viņi ir kā 
liela ģimene. Neērtības, kas 
radušās remonta laikā, viņi 
izmanto savā labā. Ģimene 
biežāk viesojas pie radiem 
un draugiem. Tas notiek arī 

prak    tisku apsvērumu dēļ – 
uz vannu. Pavisam drīz tie 
būs viņi, kuri varēs aicināt 
viesos uz savu jauno vannas 
istabu.

Vannas istabas remontā 
iesaistītie speciālisti dod 
padomus, kas noderēs ikvie-
nam, kurš grib remontēt 
van  nas istabu.

KonKurss  
noslēdzies!

remonts
  notieK...

dizaineres ilzes tolas padomi
n Plāno gudri! Vannas 
istaba nav tikai vanna, pods un 
izlietne. Katram priekšmetam 
jāatrod visracionālākais 
izvietojums – izlietnei blakus 
virsma, kur nolikt sīkumus, 
netīrai veļai paredzēta kaste, 
skapītis veļas pulveriem un citi.

n Esi aPdomīgs! Atceries, 
ka ne viss, ko redzi žurnālos, 
noder arī tavai mājai. 
Piemēram, cilvēkiem patīk 
dušas kabīnes, kur ir tikai stikla 
durtiņas, bet grīdiņa ir flīzēta. 
Taču, lai tādu iebūvētu, 
nepieciešams slīpums, kur 
notecēt ūdenim, un pēc siltās 
grīdas iebetonēšanas to tik 
vienkārši vairs nevar labot.

n izvēliEs ParEizo 
sanTEhniku! Piemēram, 
izvēloties burbuļvannu ar 
masāžas sistēmu, ir jāzina, ka 

šajā vannā nevarēs izmantot 
eļļainās vannas ziepes un 
putas, jo mehānisms var 

aizsērēt. Savukārt iebūvēts 
pods būs viegli kopjams, atliks 
tikai izmazgāt grīdu zem tā.

n PiEvērs uzmanību 
griEsTiEm! Griestus 
krāsojot, noteikti jāizmanto 
gruntskrāsa, kas rada labāku 
saķeri ar griestiem un krāsu. 
Nākamais solis pēc 
gruntskrāsas ir pusmatēta (to 
apzīmē cipars uz bundžas – 
20) krāsa, kas piemērota 
mitrām telpām. Lai krāsa labāk 
turētos un nelobītos, ļoti 
svarīga ir ventilācijas sistēma. 
Vannas istabas griesti var būt 
no dažādiem materiāliem – 
vispopulārākie ir reģipša griesti 
ar iebūvētām lampiņām. 
Neparastākus griestus var 
veidot arī no nostieptas plēves, 
tie ir viegli kopjami, mazgājami 
un rada ilūziju, ka ir daudz 
augstāki nekā patiesībā.

dizainere ilze Tola un vannas istabas saimniece antra  
pielaiko jaunās flīzes.
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n Vislabāk vannas istabai 
izvēlēties keramikas vai akmens 
masas 1. šķiras flīzes. 
n Glancētas flīzes vizuāli pada
rīs telpu gaišāku un plašāku, jo 
tajās atstarojas gaismas stari.
n Lietojot gareno flīžu kombi
nācijas, iespējams vizuāli lauzt 
telpas ģeometriju. Piemēram, 
klājot flīzes vertikāli, zema telpa 
izskatīsies augstāka.
n Flīzes ar slīpētām malām ļauj 
panākt viendabīgu virsmu, jo 
šuves lielums ir tikai 1–2 mm.
n Visdrošākais veids flīžu dau
dzuma aprēķināšanai – uzzī
mēt telpas plānu un iecerēto 
flīžu izklājumu un saskaitīt, cik 
flīžu nepiecie šams. Lielām 
telpām var rēķināt pēc kvadra
tūras, pierēķinot 10% rezervei.
n Jāizvēlas flīžu šuvotājs, kam 
ir pretpelējuma īpašības. 

Jaunākais Flīžu modEs 
TEndEncēs
n Panelējumi – motīvs, kas 
aizgūts no 17. gs. Francijas 
pilīs plaši izmantotajiem 
boiserie koka paneļiem.
n Dažādas dabīgā akmens 
faktūras, kas flīzēs tiek atkār to
tas ar neticami augstu precizi
tāti. Vizuāli nav iesp ējams atšķirt 
keramiku no dabīgā akmens. 
n Liela izmēra flīzes, piemēram, 
30x120 cm, 60x120 cm u.c. 
Taču mazās telpās veiksmīgāks 
risinājums ir tieši mazāka 
izmēra flīzes.
n Košu toņu flīzes vienmēr 
bijušas aktuālas dzīvesprie
cīgiem, saulainiem interjeriem.

taupām 
ūdeni!
konsultē Sanistal 
speciālists  
Jānis ambainis

“Krampī  ša vannas istaba 
saņēmusi Hansgrohe 
ūdensmaisītājus, kas 
ūde  ni tērēs 2 reizes 
ma zāk. Pateicoties 
Raindance Air tehnolo
ģijai, kas katram litram 
ūdens pievieno 3 litrus 
gaisa, tiek saglabāta 
bagātīga ūdens plūsma.
Vācijā 2008. gadā tika 
pierā dīts, ka, izmantojot 
Hansgrohe Ecosmart 
dušu, ģimene gadā ietau
pa vismaz 350 EUR  
(~ Ls 250)! Ir vērts iegul
dīt jaunajās tehnoloģijās.”

Flīžu noslēpumi
konsultē aigars zElmEnis no Krassky Passagio

Krampisa vannas 

istaba iegus 
  kosas flizes.

Pašlaik aktīvi norisinās darbi, lai pēc mēneša būtu gatava 
jaunā, modernā, ērtā un dzīvespriecīgā vannas istaba.
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KoKa 
mēbeles 
vannas 
istabā?  
Kas jāzina?
konsultē mēbeļu dizaina 
speciālists ivis glazūns

n Izgatavojot vannas istabas 
mēbeles, izvēlies pareizo 
koksni vai gatavās mēbeļu 
plātnes un apdares materiālus.
n Neizmanto pārāk porainu 
koksni, kas uzsūc ūdeni, un 
pārāk gaišus lakotus toņus. 
n Vannas istabā jābūt labai 
ventilācijai un pietiekamam 
siltumam. 
n Mēbeles kop regulāri, 
noslaukot lieko ūdeni un 
periodiski ievaskojot. 
n Izvairies no apdares 
materiāla vai plātņu materiāla 
virsmas saskrāpēšanas.
n Ja mēbelēm ir parādījušies 
nelīdzeni uzcēlumi, šai vietā 
ūdens ir iesūcies koksnē, jo ir 
ieplīsis apdares materiāla 
slānis – parasti malas 
savienojums. 

4
 1vEci, sarūsēJuši 

un aizsērēJuši 
ūdEnsvadi

Nomainītos ūdensvadus 
vislabāk ir noslēpt zem ūdens
izturīgā ģipškartona vai iekalt 
sienā. Šobrīd visbiežāk tiek 
izmantotas plastmasas un vara 
caurules. Funkcionāls 
risinājums ir montēt lodveida 
ventiļus katram punktam, lai 
varētu noslēgt ūdeni atsevišķi 
katrā pozīcijā. Tas atmaksāsies 
brīdī, kad gribēsi mainīt  
veļasmašīnu vai krānu. Ūdens 
nebūs jāatslēdz visam 
dzīvoklim. 

 2ElEkTrība
Ja ir vēlme vannas istabā 
pieslēgt veļasmašīnu, 

siltā ūdens boileri un elektrisko 
silto grīdu, parasti nākas 

sastapties ar jaudas trūkumu.
Jaunie elektrības vadi jāievelk 
atbilstoši plānotajām jaudām, 
bet vecie – jādemontē. Ja 
vannas istabā uz sienām un 
griestiem plānots likt ģipškar
tona konstrukcijas, tad vadus 
montē zem tām. Turpretī, ja 
plānots sienas apmest vai 
flīzēt, tad vadi jāiekaļ sienā.
Vannas istabu vēlams pieslēgt 
pie noplūdes automāta 
(diferenciālās aizsardzības 
releja), kas novērsīs briesmas, 
ko varētu radīt strāvas 
noplūde, pie
mēram, fēna 
iekrišana 
ūdenī.

 3nEviEnādiE  
līmEņi un lEņķi
Lai vannas istabā ērtāk 

montēt iekārtas un mēbeles, ja 
siena ir taisnos leņķos, bet 
grīdas un griesti vienā līmenī, 
izveido karkasu un uz tā montē 
ģipškartonu. Ja telpa ir maza, 
tad sienu un grīdu defektus var 
novērst ar izlīdzinošām 
masām.

 4vEciE čuguna 
kanalizāciJas 
sTāvvadi

Veco čuguna kanalizācijas 
sistēmu būtu ieteicams 
nomainīt ar jaunām 
kanalizācijas caurulēm. Parasti 
daudzstāvu mājās 
remontējamai vannas istabai 
nomaina tikai iekšējo 
kanalizācijas sistēmu, bet 
izrūsējušos čuguna stāvvadus 
atstāj. Stāv vadu maiņā 
vissarežģītākais ir saskaņo  šana 
ar kaimiņiem. Maiņas laikā 
stāvvadu nedrīkst lietot visi 
kaimiņi. Ideāls variants – uzreiz 
nomainīt stāvvadu visos 
dzīvokļos. 

www.deta.lv

biežāKās problēmas vannas istabā, un Kā tās novērst?
atbild Deta speciālists oskars EglīTis

svarīgi  
nomainīt 
ūdensvadus.

oskars zina, kā 
šķībām sienām 
taisnām tapt.

apgaismojums vannas istabā
konsultē sia ENERGY GROUP speciālists JEvgēņiJs gavrilovs

“Gaismas ķermeņu dizains un to 
daudzums ir atkarīgs no vannas 
istabas lieluma, tās plānojuma. 
Svarīga  ir arī drošība. Šajā telpā ir 
liels mitrums, tādēļ jāizvēlas 
gaismekļi, kam ir ūdens aizsar

dzības pakāpe (meklē ciparu IP44/
IP65), tiem jābūt izturīgiem pret ko 
ro ziju un tempe ratūras svārstībām. 
šai vannas istabai izvēlējāmies 
ražotāja BRILUM halogēnus 
gaismekļus L 300.”


