NUTSVOORZIENINGEN IN JE METOD KEUKEN
ALGEMEEN
Alle leidingen (water en elektriciteit) dienen
geïntegreerd te zijn in muren of bevestigd onder de
onderkasten, met maximaal 8cm vrije hoogte. Duid op
de muren de plaatsing van de leidingen aan om te
vermijden dat deze doorboord worden tijdens de
installatie. De installateur is NIET verantwoordelijk als
dit toch voorvalt. De leidingen kunnen niet tegen de
muur bevestigd worden, dit verhindert de plaatsing van
de kasten tegen de muur.
Voor keukentoestellen, en vooral toestellen met een
hoog energieverbruik, voorzie je een aparte toevoer,
conform de legale voorzieningen en de richtlijnen van
de fabrikant. Stopcontacten dienen altijd vrij
toegankelijk te zijn: vermijd ze achter een
keukentoestel.
In geval van een nieuw plafond is het aangeraden een
droogperiode in te lassen voor de installatie: minimaal
6 weken in een verwarmde ruimte, 10 tot 12 weken in
een niet-verwarmde ruimte. Plaats de vloer over de
volledige oppervlakte, dus ook op de plaats waar de
kasten geplaatst worden, vóór de installatie voor een
perfecte afwerking.
Vastmaken van METOD elementen op holle muren en/of
valse muren in gipsplaten (gyproc): plaats elke 30 cm
een verticale keper met behulp van de rail. Voorzie bij
plaatsing direct tegen de muur, een keper van 6 cm, 2
cm onder de bovenzijde van de bovenkasten,
onderkasten en hoge kasten geplaatst.
METOD elementen worden altijd gemonteerd op poten.
Als de keuken een houten of gemetselde sokkel bevat
worden de elementen ook geplaatst op poten en nooit
direct op de vloer.
Bijkomende werken zoals afwerking tussen de
bovenkant van de kasten en het plafond, de afwerking
van de achterkant van een eiland met niet-IKEA
artikelen, afwerking van technische elementen zoals
een dampkapafvoer en speciale verzagingen worden
gefactureerd aan 44,- per uur exclusief 21% btw en
betaald op de dag van installatie.
De aansluitingen worden enkel uitgevoerd als de
installatie beantwoord aan alle legale voorschriften.
OVEN EN KOOKPLAAT IN EEN ONDERKAST
Elektrische of vitrokeramische kookplaat
Voorzie een ingebouwd stopcontact op minimaal 30 cm
en maximaal 80 cm van de vloer, in de onderkast.
Voeding kookplaat: monofase: zekering 32A (220V),
kabel 6 mm²; driefase: zekering 25A (380V), kabel 4
mm². Opgelet: de aansluitkabel is niet voorzien.
Gaskookplaat
Plaats de gaskraan ½ vrouwelijk rechts van de
kookplaat op ongeveer 60 cm hoogte. De kraan moet
vrij blijven! Ze kan niet meer dan 5 cm van de muur en
80 cm van de gaskookplaat verwijderd zijn. De
voedingskabel en de flexibele buis voor gastoevoer zijn
niet voorzien. Voorzie een ingebouwd stopcontact

(220V) voor de elektrische ontsteking, op een hoogte
tussen 30 cm en 80 cm van de vloer, in de onderkast.
Oven
Voeding oven: monofase: zekering 20A, kabel 2,5
mm². Voorzie een ingebouwd stopcontact, bij voorkeur
in de kast naast de oven, op een hoogte tussen 30 cm
en 80 cm van de vloer.
Sanitaire aansluitingen
Voorzie een eenvoudige ½ Shellkraan voor de
aansluiting van warm water. Voorzie een dubbele ½
Shellkraan voor de aansluiting van koud water, in
combinatie met een vaatwasser. De kraan bevindt zich
op 60 cm hoogte van de vloer (40 cm voor een
DOMSJÖ spoelbak). Voorzie een afvoer in PVC, met een
diameter van 40 mm, op een hoogte van 30 cm, in het
midden van de spoelbakkast.
VAATWASSER
Voorzie een stopkraan (in geval van aparte toevoer) op
een hoogte van 60 cm in de spoelbakkast of de kast er
naast. Gebruik een dubbele kraan met koud
watertoevoer als er geen aparte toevoer is. Voorzie een
ingebouwd stopcontact op 40 cm hoogte in de
spoelbakkast of in de kast er naast. De afvoer van de
vaatwasser kan aangesloten worden op de sifon van de
spoelbak. Plaats geen buizen, kabels of stopcontacten
achter een vaatwasser of wasmachine!
DAMPKAP
Al onze dampkappen functioneren zowel bij uitwendige
afvoer als met filters. De flexibels en/of koolstoffilters
zijn niet meegeleverd met het toestel maar kunnen in
het IKEA woonwarenhuis apart gekocht worden.
Het gat voor de afvoer wordt niet gemaakt door onze
installateurs. Dit werk wordt best overgelaten aan een
professionele bouwvakker. Raadpleeg onze website
voor de technische specificaties van elektrische
aansluitingen of plaatsingen in en afvoergat.
OVEN, MICROGOLFOVENS EN KOELKASTEN IN EEN
KOLOMKAST
Plaats de ingebouwde stopcontacten, in de mate van
het mogelijke, boven of onder de toestellen (zo zijn ze
toegankelijk in geval van een defect aan het toestel).
Voeding oven: monofase: zekering 20A, kabel 2,5
mm². Opgelet: de kabel voor een oven en
microgolfoven is 100 cm lang, die voor een koelkast
230 cm!
Voorzie een apart ingebouwd stopcontact voor elk
toestel
Op minimaal 30 cm hoogte. De maximale hoogte hangt
af van het de hoogte van de kast en de lengte van de
kabel ( kijk op de technische specificaties van het
toestel indien meegeleverd).
VERLICHTING EN STOPCONTACTEN IN EEN WERKBLAD
OMLOPP verlichting wordt aangesloten op een
ingebouwd stopcontact. Zie technische fiche op de
website.
UTRUSTA verlichting: voorzie een kabel ter hoogte van
het bovenste deel van de kasten. Voorzie een kabel op
5 cm boven het onderste deel van de kasten voor de
werkbladverlichting. Opgelet: we raden aan hiervoor

een aparte schakelaar te gebruiken. Stopcontacten in
het werkblad: wegens veiligheidsredenen is het
verplicht om minstens 30 cm afstand te houden tot de
kraan en de kookplaat.
Deze inlichtingen zijn uitsluitend aanwijzend en vallen buiten
de verantwoordelijkheid van IKEA of zijn medewerkers. IKEA
beroept zich op het recht om de keukeninstallatie uit te stellen
in geval van niet-conforme locatie op het moment van
installatie.
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