
Průvodce  
instalací

V tomto průvodci najdete tipy 
a instrukce k instalaci vaší kuchyně.

Průvodce instalací 
nové kuchyně IKEA
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Průvodce instalací

Jakmile vaše kuchyně dorazí, zkontrolujte dodávku, 
zda nic z objednávky nechybí.

Správná instalace vaší nové kuchyně IKEA
Na následujících stranách je pro vás připraven 
průvodce přípravou a instalací vaší nové kuchyně. 
Najdete zde tipy a nápady, všechny kroky a nářadí 
potřebné k instalaci. Průvodce používejte společně 
s montážními návody, aby byla vaše kuchyně 
nainstalována správným způsobem.

Než začnete

Tato příručka vás provede všemi kroky k instalaci nové 
kuchyně a najdete v ní všechny informace včetně toho, 
jaké nářadí budete potřebovat. 

Jakmile si novou kuchyni dovezete domů, nebo 
vám ji dopraví transportní firma, zkontrolujte, zda 
máte všechny části. Nejsnáze kontrolu provedete 
porovnáním čísel výrobků na obalech s objednávkou. 
Až budete mít doma všechny části nové kuchyně 
včetně spotřebičů, můžete rozebrat starou kuchyni.

Všechny části kuchyně a pracovní deska by měly  
být skladovány uvnitř v místnosti s běžnou pokojovou 
teplotou a vlhkostí. Pokud si skříňky srovnáte podle 
pořadí, jak je budete potřebovat, ušetříte si spoustu 
práce. Použijte nákupní seznam  
a nákres z plánovače IKEA.

Zkontrolujte, že je vypnut přívod elektřiny, vody  
a plynu, a odstraňte starou kuchyni. K odpojení  
a zapojení plynu, vody a elektřiny využijte služeb  
kvalifikovaných řemeslníků.

Můžete všechno udělat sami. Ale nemusíte.

Naše kuchyně jsou navrženy tak, aby byla jejich  
instalace a montáž maximálně jednoduchá.  
Pokud se však do montáže a instalace nechcete 
pouštět sami, pomůžeme vám natolik, kolik si budete 
přát. Ať už budete potřebovat pomoc s dopravou  
nebo kompletní instalací, bez obav se na nás obraťte.  
Více informací najdete na našich internetových 
stránkách www.IKEA.cz/sluzby nebo se obraťte na 
prodavače  
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Potřebné materiály a nářadí

Níže najdete shrnutí všech nástrojů, které budete 
potřebovat. Seznam potřebného nářadí najdete 
také v montážních návodech jednotlivých výrobků. 
Při používání elektrického nářadí používejte 
ochranné brýle.

Užitečné informace
Sádrokarton, dřevo nebo beton? Existují různé materiály 
stěn, proto není kování součástí balení skříněk.  
Většina železářství a hobby marketů nabízí potřebné 
materiály a jejich zaměstnanci vám pomohou vybrat 
nejvhodnější typ uchycení pro vaše stěny. 

Pokosnice a pila

Ruční pilka s jemným ostřím
Metr

G svěráky

Elektrický šroubovák/vrtačka

Lupenková pilka

Kotoučová pila

Vodováha

Šídlo

Příložný  
úhelník

Tužka

Gumová  
palice

Kladívko

Křížový 
šroubovák

Plochý 
šroubovák

Vyřezávač otvorů – k vyřezání otvoru  
na vodovodní baterii ve dřezu (35 mm).

FIXA, sada nářadí. 
299,–/2 ks 285.121.00
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Příprava místnosti

Jakmile odstraníte starou kuchyni, přesvědčte  
se, že jsou stěny i podlaha rovné, a že stěny novou 
kuchyni unesou. Nyní je také nejvhodnější doba 
na vymalování stěn, výměnu dlaždiček  
nebo podlahy. 

Označení umístění skříněk
Přímo na stěnu si nakreslete rozmístění skříněk. 
Zkontrolujte, že vše odpovídá rozměrům  
z vašeho plánu, a že napojení vody, elektřiny  
a plynu je tam, kde jej potřebujete. Dále označte  
místo, kam připevníte nástěnné lišty na zavěšení 
kuchyňských skříněk.

Připravte prostor a ujistěte se, že jsou rohy, 
stěny a podlaha rovné. U rohů použijte 
příložný úhelník a u stěn a podlahy vodováhu. 

Zkontrolujte, zda jste označili nejvyšší bod 
podlahy a rohy, které nemají 90 stupňů. 

Ujistěte se, že jsou stěny dostatečně silné, 
aby unesly nástěnnou lištu a skříňky.  
Dle materiálu stěny je nejvhodnější instalovat 
lištu na závrtné šrouby nebo podpůrný 
nosník. Ujistěte se, že v daném místě 
nevedou elektrické kabely, atd.

Podle plánu 
nové kuchyně 
zkontrolujte,  
zda je vedení 
odpadu na 
správném místě.

Mezi nejvyšším budem podlahy  
a nástěnnou lištou pro spodní  
skříňky ponechte mezeru 82 cm.
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Připevnění nástěnné lišty

U nového systému kuchyní IKEA můžete zavěsit skříňky přímo na nástěnnou lištu, což vám usnadní 
instalaci a případnou pozdější úpravu skříněk. Je důležité, aby nástěnná lišta byla naprosto v rovině  
a připevněna pomocí vhodných šroubů pro daný typ stěny. 

Připevněte nástěnné lišty – nejprve  
instalujte lišty pro spodní skříňky.  
Před vrtáním se ujistěte, že jste  
na stěně našli vhodná místa, kam  
lze lišty připevnit.

Pokud nemáte rovnou stěnu, použijte  
mezi stěnou a lištou podložky, aby byla  
lišta v rovině.

Každou nástěnnou lištu zkontrolujte  
vodováhou, abyste si byli jisti, že je v rovině.

Kuchyně, výška 208 cm

82 cm

202 cmNástěnná skříňka, 
v. 60 cm

Spodní skříňka, 
v. 80 cm

Sokl, v. 8 cm

Připevnění nástěnné lišty do správné výšky 
Spodní část nástěnné lišty pro spodní skříňky (A) by měla být 82 cm nad nejvyšším bodem podlahy (B). 
Pokud má vaše kuchyně výšku 208 cm, ponechte mezi spodní částí nástěnné lišty pro spodní skříňky  
a spodní částí pro nástěnné/vysoké skříňky mezeru 120 cm. (Pokud máte kuchyni vysokou 228 nebo 248 
cm měli byste ponechat mezeru 140 cm, respektive 160 cm.)

B

A
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Instalace skříněk

U většiny kuchyní je nejlepší začít s nástěnnými 
skříňkami. Především proto, že při jejich montáži vám 
nebudou stát v cestě spodní skříňky. Jedinou výjimkou 
je lineární kuchyně s jednou vysokou skříní na konci. 
V tomto případě nejprve instalujte vysokou skříň.

Některé skříňky mají předvrtané otvory na vedení 
trubek a další rozvody, ale v případě potřeby  
můžete použít lupenkovou pilku a udělat si vlastní 
otvory. Otvory vyřízněte ještě před vlastním  
umístěním skříňky. Nezapomeňte, že to, kam  
otvory umístíte, může ovlivnit i to, kde budete 
moci použít ve skříňce zásuvky.

Smontujte všechny rámy nástěnných  
skříněk přesně podle montážních návodů.  
S montáží zásuvek, dvířek a vnitřního 
vybavení ještě počkejte.

Zavěste všechny spodní skříňky a i zde 
začněte rohovou skříňkou. Každou skříňku 
zavěste stejným způsobem. Pokud máte 
v rohové skříňce otočnou polici, nyní je čas 
na její instalaci.

Ujistěte se, že je spodní skříňka  
správně zarovnaná.

Nejprve zavěste rohovou skříňku 
a dotáhněte šroubky. Zavěste ostatní  
skříňky a připevněte je pomocí šroubků, 
které jsou součástí balení. S dotažením 
šroubků počkejte, dokud nejsou na svém 
místě i spodní skříňky a neprovedete  
jejich zarovnání.

Zkontrolujte, že je každá ze skříněk 
zarovnána s předchozí skříňkou  
nastavením nohy.

Smontujte všechny rámy spodních skříněk 
přesně podle montážních návodů.  
Ujistěte se, že máte připevněné nohy podle 
toho, jak bude skříňka instalovaná.

Nohy skříněk, lze instalovat tak, aby nesly váhu obou skříněk.  
Nezapomeňte použít distanční kroužek, který je součástí balení nohou.

Pokud máte vysokou skříň, doplňte ji  
nejprve krycím panelem.
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Nově seříznutou hranu výplně umístěte  
ke stěně (měla by perfektně sedět).  
Označte hranu skříňky na spodní a horní 
části výplně. Zakreslete rovnou čáru  
v těchto místech a seřízněte.

Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je stěna 
rovná. Pokud je rovná, změřte prostor mezi 
stěnou a skříňkou a označte tuto vzdálenost 
v horní a dolní části výplně.

Aby výplň držela na svém místě, připevněte 
nejprve podpůrný proužek ke stěně. 
Vyvrtejte ve skříňce otvory na šroubky, 
které použijete ke spojení výplně a skříňky. 
Dejte výplň na místo. Protáhněte šroubky 
vyvrtanými otvory.  Jakmile jsou výplně na 
místě, naneste okolo každého z nich silikon, 
který zajistí potřebné těsnění.

Výplně
Výplně se používají mezi skříňkami 
a stěnami pro dosažení uhlazeného 
vzhledu a k zajištění dostatečného 
místa na otevírání dvířek a zásuvek. 
Užitečné jsou zejména tehdy, pokud 
nemáte perfektně rovné stěny.

Pokud se chystáte instalovat vysokou skříňku, proveďte finální zarovnání  
a dotažení šroubků až po instalaci ostatních skříněk.

Pokud stěna není rovná, je potřeba výplň 
seříznout podle zakřivení stěny. K tomu 
budete potřebovat výplň, metr, špalíček 
dřeva s tloušťkou přibližně 2,5–3,5 cm  
a tužku. Seřízněte výplň tak, aby měla 
stejnou výšku jako skříňka. Umístěte hranu 
výplně proti stěně. Podržte na stěně špalíček 
dřeva s tužkou proti němu. Přidržujte je 
proti stěně a posunujte je po celé délce 
výplně. Nyní jste označili tvar stěny na výplň. 
Seřízněte výplň podél označení. 
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Všechny elektrikářské práce musí provádět 
kvalifikovaný elektrikář.

Ke zkrácení desky použijte kotoučovou pilu. 
Na místě vám ji přidrží svěráky.  
Deska se vám bude lépe řezat na kozách 
na řezání. Je dobré, když vám při řezání 
někdo podrží odřezávanou část, aby nedošlo 
k odštípnutí hrany.

Abyste zabránili vsakování vlhkosti  
do pracovní desky, aplikujte na seříznuté 
hrany polyuretanový silikon.

Nyní je na čase provést instalaci osvětlení  
a spotřebičů. Pokud vrtáte otvory, použijte 
kus dřívka, abyste zamezili poškození  
a odlomení okraje otvoru a povrchu okolo.

Instalujte dřez do pracovní desky podle 
montážního návodu.

Ověřte si rozměry pracovní desky. U desky  
s daným rozměrem nyní proveďte její zkrácení  
na potřebnou délku. V případě použití lupenkové 
pilky řezejte desku spodní stranou nahoru,  
aby nedošlo k odštípnutí hrany. U ruční pilky 
položte desku pohledovou stranou nahoru.

Dřez položte na pracovní desku  
a obkreslete jeho obrysy. Vnitřní část spodní 
skříňky obkreslete na spodní stranu pracovní 
desky. Pomůže vám to při zarovnání dřezu. 
Otočte pracovní desku a obkreslete obrys 
dřezu na maskovací pásku.

Připevněte pracovní desku na místo  
dle montážního návodu.

K výřezu otvoru pro dřez použijte  
lupenkovou pilku. Řezání si usnadníte  
vyvrtáním otvorů na vnitřních rozích,  
tak snáze provedete čistší řez.

Instalace pracovní desky, dřezu, 
osvětlení a spotřebičů. 

Nyní, když jsou rámy skříněk na svém místě,  
je čas instalovat pracovní desku, dřez, osvětlení  
a spotřebiče. Před připevněním pracovní desky  
na místo zkontrolujte, zda má správný rozměr.  
Nyní je také čas na úpravy pracovní desky pro 
vestavění dřezu a varné desky. 

Upozornění!  
Vždy se držte instrukcí v montážním návodu.
Jakmile je pracovní deska na místě, můžete  
provést instalaci spotřebičů a zapojení vody,  
plynu, elektřiny a osvětlení. Všechny instalatérské, 
elektrikářské a plynárenské práce musí provádět  
v rámci bezpečnostních regulativ certifikovaný 
řemeslník. 
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Stejně postupujte při výřezu otvoru  
pro varnou desku. Více informací najdete 
v montážním návodu pro varnou desku.

Instalace digestoře. Digestoře IKEA lze 
instalovat dvěma způsoby: s odvodem par 
ven nebo s recirkulací pomocí uhlíkového 
filtru. Každá z možností instalace je 
podrobně popsána v montážním návodu, 
který je součástí balení každé digestoře.  

V zádech nebo horní části skříňky vyřízněte 
otvor. Viz montážní návod. Z důvodu 
bezpečnosti a funkčnosti dodržujte přesné 
rozměry v instrukcích pro instalaci, které 
jsou dodávány společně s digestoří.

Kuchyňský ostrůvek
Pokud plánujete kuchyňský ostrůvek, použijte podpůrné konzoly  
z naší nabídky, s jejichž pomocí připevníte ostrůvek pevně k podlaze. Nohy/
sokl je poté potřeba instalovat podél vnější části ostrůvku.

Použít půžete nohy UTBY nebo montážní sadu pro instalaci kuchyňského 
ostrůvku METOD. Sada slouží k připevnění skříněk zády k sobě, nebo k montáži 
krycího panelu k zádům skříněk. 

Pokud potřebujete pomoc s montáží a instalací, obraťte se  
na zaměstnance nejbližšího obchodního domu IKEA.

METOD, sada pro instalaci  
kuchyňského ostrůvku.  
202.984.10 180,–

Užitečné informace 
Pokud instalujete kuchyňský ostrůvek,  
je potřeba jej připevnit k podlaze pomocí  
nohou UTBY nebo soklového rámu.  
Sokl připevněte k podlaze i ke skříňkám.  
Ujistěte se, že v podlaze nejsou žádné rozvody  
(např. vody nebo podlahového topení).
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Nyní, když jsou všechny rámy skříněk, pracovní desky 
a spotřebiče na svém místě, můžete skříňky vybavit 
zásuvkami. Nezapomeňte, že kolejničky pro vnitřní 
a standardní zásuvky se připevňují odlišným způsobem. 
Jakmile jsou kolejničky na místě, nasaďte na ně  

zásuvky – ještě před montáží dvířek a polic. Nakonec 
připevněte vybrané úchytky a doplňte skříňky 
vnitřním vybavením, jako jsou například drátěné koše. 
Upozornění!  
Vždy se držte instrukcí v montážním návodu.

Připevněte kolejničky zásuvek – začněte 
vnějšími zásuvkami. Kolejničky vnějších 
zásuvek připevněte k vnější řadě otvorů  
na skříňce.

Připevněte panty pro dvířka.

Jakmile jsou na svém místě kolejničky 
na vnější zásuvky, můžete připevnit také 
kolejničky pro vnitřní zásuvky.  
Kolejničky pro vnitřní zásuvky se připevňují 
k vnitřní řadě otvorů na skříňce.

Pomocí montážního návodu  
smontujte zásuvky.

Připevněte zásuvky  
a dvířka ke skříňkám.

Zarovnejte dvířka na výšku a na šířku  
pomocí šroubků na pantech.

Pokud bude mít vaše kuchyně sokl,  
pak je nyní vhodná doba na jeho instalaci. 
Více informací najdete v montážním návodu.

Pokud instalujete odvětrávací mřížku,  
umístěte ji mezi dva díly soklu.

Instalace polic, zásuvek,  
dvířek a úchytek.
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Péče o vaše skříňky
Dvířka skříněk, jejich vnitřek a dřevěné povrchy 
utírejte měkkým navlhčeným hadříkem.  
Čisticí prostředky používejte jen takové, které jsou 
určeny na dané materiály. Nepoužívejte prostředky 
s obsahem čpavku, alkoholu, bělidel nebo hrubých 
částeček. Skříňky vždy oplachujte čistou vodou,  
a poté otřete suchým hadříkem. Pokud něco  
rozlijete, ihned to otřete. 

Zářivě čistý dřez
Po každém použití dřez umyjte hadříkem nebo 
houbičkou, případně prostředkem bez drsných 
částeček. Opláchněte jej a otřete suchým hadříkem, 
aby se na něm nevytvořily skvrny z vodního 
kamene. Nepoužívejte práškové čisticí prostředky, 
drátěnky a jiné ostré nástroje, které mohou povrch 
z nerezavějící oceli poškrábat. Vlhký povrch se 
může zbarvit od železa, proto na něm nenechávejte 
stát takové věci, jako jsou drátěnky nebo hřebíky. 
Zabarvení způsobuje cizorodý materiál. 

Pracovní desky s dlouhou životností
Pracovní desku udržíte v dobré kondici, pokud 
všechny skvrny ihned omyjete vodou a jemným 
čisticím prostředkem. Po každém použití desku ř 
ádně vysušte. Pracovní desky z masivního dřeva 
pravidelně ošetřujte olejem na dřevo BEHANDLA. 
Olej chrání dřevo před poškrábáním, skvrnami  
a popraskáním, i před nasáváním vody, která  
by ho zničila. 

Hotovo! Gratulujeme  
k nové kuchyni!

Hotovo!
Je čas trochu odstoupit a pokochat se pohledem na novou kuchyni – 
a těšit se i z vlastní šikovnosti, že jste ušetřili tolik peněz tím, že jste si 
ji smontovali a nainstalovali sami! S trochou péče a údržby vám bude 
nová kuchyně IKEA sloužit v celé své kráse po mnoho let.
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Díky naší široké nabídce služeb máte možnost se 
rozhodnout, co chcete udělat sami, a s čím vám  
máme pomoci my. 
 
Níže najdete všechny naše služby, které vám pomohou  
na cestě k vaší vysněné kuchyni.

Služby

Měření Plánování kuchyně Doprava

Pokud se potřebujete ujistit, že je 
váš nákres místnosti maximálně 
přesný, rádi pro vás zajistíme její 
zaměření a zkontrolujeme vše,  
od umístění oken, dveří a zásuvek, 
po materiály a stav stěn.

Rádi vám pomůžeme 
s naplánováním vaší nové kuchyně. 
Rezervujte si termín schůzky 
s naším specialistou na kuchyně. 
Přineste si s sebou rozměry  
a nákres nebo fotografii místnosti. 
Pomůžeme vám načerpat inspiraci 
a společně naplánujeme funkční 
řešení podle vašich potřeb – od 
umístění skříněk a spotřebičů, 
pracovních desek a úložných 
prostor, až po osvětlení a dřezy.

Nemáte možnost odvézt si nový 
nábytek sami? Rádi vám ho 
odvezeme až domů nebo do firmy. 
Necháme ho jen před dveřmi nebo 
vyneseme až do místnosti, ve které 
jej chcete mít.

Vyzvednutí zboží s dopravou Instalační služba Montážní služba

s naší službou Vyzvednutí zboží 
s dopravou stačí, když si objednáte 
požadované zboží. O všechno 
ostatní se postaráme.  
Nábytek vyzvedneme a dopravíme 
až k vám domů nebo do firmy. 
Nemusíte se s ničím zbytečně tahat.  
Necháme ho jen před dveřmi nebo 
vyneseme až do místnosti, ve které 
jej chcete mít.

Sami si vyberete s čím chcete 
pomoci a můžete v klidu odpočívat, 
zatímco se postaráme o kompletní 
instalaci vaší kuchyně. A až bude 
vaše kuchyně hotová, odvezeme 
všechny obaly a postaráme se 
o jejich ekologickou instalaci. 

Občas oceníte, když nábytek 
smontuje někdo za vás. Rádi se  
o to postaráme. Obraťte se na  
nás a ušetřete drahocenný čas. 

Splátkový prodej

Vyberte si cokoliv, po čem toužíte. 
S financemi vám rádi poradíme. 
Vyberte si zboží, jaké chcete,  
a plaťte, jak vám to vyhovuje 
nejlépe. Finanční specialisté  
v IKEA vám pomohou vybrat 
optimální druh financování  
podle vašich potřeb.  


