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Trin-for-trin guide til at installere dit 
nye badeværelse 
Denne brochure er din guide til selv at forberede og 
installere dit nye badeværelse. Her får du tips, idéer 
og overskuelige trin, du kan følge, og en oversigt 
over det værktøj, du skal bruge. Brug denne guide 
sammen med samlevejledningen for at sikre, at dit 
badeværelse bli'r installeret korrekt.

Vi står klar, hvis du har brug for hjælp
Et IKEA badeværelse er designet, så det er nemt for 
dig at montere og installere det, men måske har du 
brug for lidt hjælp til at gøre dit drømmebadeværelse 
til virkelighed. Derfor tilbyder vi forskellige former for 
service, så du kan komme i gang. Måske har du kun 
brug for lidt hjælp, eller måske vil du gerne ha' andre 
til at gøre det hele for dig. Uanset hvad du har brug 
for, kan vi sammensætte en servicepakke, der passer 
perfekt til dig. Få flere oplysninger om alle vores
servicer på IKEA.dk, eller kontakt dit lokale varehus.

Før du begynder
Læs denne guide igennem før du går i gang og find 
ud af, hvilke trin der indgår i installationen af dit nye 
badeværelse, og hvilket værktøj du skal bruge.

 Når du modtager dit nye badeværelse, skal du 
kontrollere, at du har alle de nødvendige dele. Du kan 
f.eks. tjekke, at de pakker, du har modtaget, svarer 
til ordresedlen. Afmonter først dit gamle badeværelse, 
når du har modtaget alle de nye dele.
 Det er en god idé at stille skabene i den rækkefølge, 
de skal installeres i. Brug pakkelisten og tegningen
fra indretningsværktøjet som hjælp.
 Fjern dit gamle badeværelse. Sørg for, at el, vand 
og gas er afbrudt, før du begynder. 

Få hjælp fra professionelle håndværkere
Det er en god idé at kontakte professionelle håndvær-
kere på et tidligt tidspunkt for at finde ud af, hvilken 
hjælp du har brug for til VVS-arbejde, flisebeklædning
og elektricitet. Hvis vandrør og elforsyning skal 
ændres, så det passer til dit nye badeværelse, så få 
faglærte håndværkere til at udføre arbejdet sikkert 
og professionelt. Så er du også sikker på, at din hus-
standsforsikring gælder, hvis noget går galt nu eller 
senere.
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Værktøj og materialer

Her er en liste over værktøj og materialer, du skal bruge:

Fugemassepistol

Stiksav Elektrisk skrue-/
boremaskine

Boremaskine 
m. diamantbor

Beskyttelsesbriller

Svensknøgle Flad skrue-
trækker

Stjerneskrue-
trækker

BlyantHammer Afdækningstape

Skruer og rawlplugs, 
som er velegnet til 
dine vægge

Vådrumssilikonemasse Afdækningstape, 
bruges ved påføring 
af silikonemasse 

Materialer

Værktøj

Tommestok 
(eller målebånd) Vinkel Vaterpas
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Forberedelse er grundlaget for succes

Fjern dit gamle badeværelse
Luk for strømmen og vandtilførslen før du begynder. 
Fjern derefter alle slanger til vasken og frakobl al sa-
nitet. Vær forsigtig, når du arbejder med elektricitet. 
Hvis du er i tvivl, så kontakt en uddannet elektriker.

Fjern de gamle møbler
Brug sikkerhedshandsker og sikkerhedsbriller, når du 
fjerner de gamle badeværelsesmøbler. Begynd med 
underskabene, og fortsæt med vægskabene. Hvis 
underskabet har en indbygget vask, skal du fjerne 
vasken først. Hvis den er limet fast, kan det være 
nødvendigt at bruge et koben for at få den løsnet. 
Derefter kan du fjerne skufferne, lågerne og til sidst 
selve skabet. Når dette er fjernet, kan du bedre 
komme til at fjerne vægskabene.

Udvis ansvarlighed, når du skiller dig af med
dit badeværelse
Kontakt de lokale myndigheder for at finde ud af,
hvordan du kan bortskaffe dit gamle badeværelse 
på en miljømæssigt ansvarlig måde.

Forbered rummet 
Hvis badeværelset skal monteres ordentligt, er det 
vigtigt, at overfladerne er flade og plane. Nu, hvor 
rummet er tomt, er det et godt tidspunkt at grunde 
vægge, male, sætte nye fliser op og/eller lægge nyt 
gulv. Vær opmærksom på, at det er lettest at lægge 
nyt gulv nu, men husk at beskytte det nye gulv, indtil 
badeværelset er færdigmonteret.
 Før du installerer dit nye badeværelse, skal du sørge 
for, at rummet er fuldstændig klargjort til installati-
onen - fliser, rør og stikkontakter skal være på plads 
i henhold til din plan. Det kan være nødvendigt at få 
professionel hjælp til at gøre installationerne sikre i 
henhold til de lokale regler for VVS- og elarbejde. 
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Kontrollér alt, og begynd så at samle

Kontrollér alle dele
Tjek en ekstra gang, at du har alle delene til dit nye 
badeværelse. Sortér pakkerne i grupper, så du ikke 
kommer til at bytte rundt på f.eks. de dele, der hører 
til skabene, og dem, der hører til skufferne. Kontrol-
lér en ekstra gang, at du har det nødvendige værktøj 
og silikonemasse.

Brug de rigtige skruer og rawlplugs
Gips, træ eller beton? Da der findes mange forskellige 
vægtyper, følger der ikke skruer og rawlplugs med 
dine møbler. Kontakt et byggemarked for at få hjælp 
til at finde de skruer og rawlplugs, som er velegnet 
til dine vægge. 

Saml skabsstellene til vægskabene først ...
Hvis du skal montere vægskabe, er det lettest at 
samle og montere disse først. Følg samlevejledning-
erne, som ligger i hver pakke. Vent med at montere 
greb, hylder og låger – de skal først på senere.

.… og saml derefter skabet til vasken
Følg samlevejledningen, som følger med skabet. Vent 
til senere med at montere skuffer, greb og indretning. 
De skal først monteres, når møblerne og skabet til 
vasken er færdigmonteret på væggen.
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Vægmontering af skab til vask

Du er nu klar til at montere de samlede møbler på 
væggen. Nedenstående vejledning gælder for alle 
IKEA skabe og vaske til badeværelset. Husk dog at 
se i den samlevejledning, som følger med produktet, 
hvilke mål, der gælder specifikt for det pågældende 
møbel. I denne guide har vi anvendt GODMORGON 
badeværelsesprodukter til at illustrere de trin, som 
gælder for alle IKEA badeværelsesskabe. 

Opmåling
Den anbefalede højde fra gulvet til vaskens overkant 
er 90-96 cm. Da der fås vaske med forskellig højde, 
er der i samlevejledningen angivet en anbefalet mini-
mum- og maksimumhøjde for de huller, du skal bore 
til skabet til vasken.

 Nedenfor vises 3 eksempler på højdemål til forskel-
lige typer vaske. Bemærk, at målene kun er ment 
som en anbefaling. Disse mål kan ændres, alt efter 
hvilken højde du ønsker.
 Når du har fastsat højden for borehullerne, kan du 
koncentrere dig om, hvor stor afstanden mellem dem 
skal være. Disse mål er angivet i samlevejledningen 
til skabet. Brug et vaterpas for at sikre, at dine mål 
resulterer i en vandret linje. Marker skæringspunk-
terne (højde + bredde) med et kryds (+) for at angive 
nøjagtig, hvor der skal bores.

GODT AT VIDE 
Det er vigtigt at sikre, at 
væggene i dit badeværelse 
kan bære skabet og vaskens 
vægt. Hvis væggene ikke 
kan bære møblernes vægt, 
kan du montere støtteben. 

Eksempel 2
Til vaske med højere kant skal borehullerne sidde 
lidt lavere (f.eks. 73,5 cm), så der tages hensyn 
til vaskens ekstra højde.

Eksempel 3
Til vaske med ekstra høj kant skal borehullerne 
sidde lavere (f.eks. 73,5 cm), så der tages hensyn 
til vaskens ekstra højde. I dette tilfælde bliver den 
øverste kant på vasken 96 cm. 

Eksempel 1
Til vaske med lav kant skal borehullerne sidde 
højere (f.eks. 76 cm), så der tages hensyn til 
vaskens lave profil.

96 cm

73,5 cm

90 cm

76 cm

90 cm

73,5 cm
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1. Markér, hvor du skal bore
Du bør allerede have markeret skæringspunkterne 
med en blyant de steder, hvor du skal bore (højde + 
bredde) som vist i samlevejledningen. Det er vigtigt, 
at du bruger et vaterpas, så du sikrer, at du får en 
lige, vandret linje mellem den højre og venstre 
markering.

2. Boring og silikone
Nu kan du bore huller ved markeringerne og sætte 
skruerne i. Skruerne skal endnu ikke skrues helt i. 
Husk at fylde borehullerne med vådrumssilikone-
masse, før du sætter rawlplugs og/eller skruer i.

3. Monter møblerne
Kontrollér, at du har fastgjort beslagene på skabets 
bagside i henhold til samlevejledningen. Hæng deref-
ter forsigtigt skabet op på skruerne sammen med 1 
eller 2 andre personer.

4. Finjustering
Brug vaterpasset igen for at sikre, at skabet hænger 
lige. Beslagene giver mulighed for nogen justering, 
hvis skabet ikke er helt lige. Nu kan du spænde 
skruerne.

Montering
Tag dig god tid, og sørg for, at du har nogen til at 
hjælpe dig med denne del af arbejdet. Tjek målene 
en ekstra gang i henhold til samlevejledningen, og 
kontrollér, at du har det nødvendige værktøj, silikone 
samt skruer og rawlplugs inden for rækkevidde. Tag 
dig også tid til at fjerne eventuelle unødvendige ting, 
som ligger i vejen.

GODT AT VIDE 
Du skal finde det højeste punkt på 
gulvet og markere, hvor det er, på 
væggen. Det er dette punkt, du 
skal måle ud fra, når du bestem-
mer arbejdshøjden for badeværel-
sesmøblerne. 



8

Montering af vask, vandlås og 
blandingsbatteri

1. Tilslut blandingsbatteri
Luk først for vandet på hovedhanen. Monter nu 
blandingsbatteriet på vasken i henhold til samlevej-
ledningen. Dette skal gøres, før du monterer vasken 
på skabet. 

2. Fug med vådrumssilikonemasse
Påfør vådrumssilikonemasse på kanten af skabets 
sidepaneler, anbring vasken oven på skabet, og lad 
silikonen tørre natten over. Sprøjt derefter silikone-
masse i fugen mellem vasken og væggen. Påfør til 
sidst silikone mellem vasken og skabets sidepaneler.

3. Monter vandlåsen på vasken
Nu kan du montere vandlåsen på vasken i henhold til 
vejledningen. Installationen skal udføres i overens-
stemmelse med de gældende lokale regler for byggeri 
og VVS-arbejde. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte 
en fagmand. 

4. Test vandhanen og vandlåsen
Nu kan du tilslutte alle slanger og åbne for vandet på 
hovedhanen. Fjern det filter, som sidder i blandings-
batteriet, og lad vandet løbe i 5 minutter. Kontrollér, 
at slangeforbindelserne og vandlåsen slutter tæt. 
Skru filtret på igen. 
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De sidste detaljer gør hele forskellen

GODT AT VIDE 
Stram ikke slangetilslut-
ningerne for meget, da 
det kan beskadige slanger/
rør og spændskiver. 

Nu er du næsten færdig. Du mangler kun at samle 
og montere skufferne i henhold til den medfølgende 
vejledning. Og med nogle få detaljer og finjusteringer 
bliver dit badeværelse fuldendt. Nu kan du montere 
greb og indretning i alle skabene og i skabet under 
vasken. Grundig planlægning er baggrunden for at 
gøre dit drømmebadeværelse til virkelighed. Tænk 
over dine og familiens aktiviteter og behov, når du 
forbereder rummet og installerer badeværelsesmøb-
lerne. For at fuldende din løsning vil du måske gøre 
den personlig og endnu mere funktionel og sammen-
hængende.

IKEA tilbyder et stort sortiment af farverige bade-
værelsestekstiler, tilbehør og belysning, der matcher 
enhver smag og stil. Brug tekstiler til at fuldende dit 
drømmebadeværelse og gøre det blødt og smukt, så 
det passer til dig og din familie. 
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Få glæde af dit nye badeværelse i dag 
– og i morgen
Nu er du færdig
Så er det tid til at træde et skridt tilbage og beundre 
dit nye badeværelse. Hvis du følger de vedligeholdel-
sesanvisninger, som følger med produktet, vil dine 
nye IKEA badeværelsesmøbler blive ved med at se 
godt ud i mange år.

Udluftning og fugt
Sørg for at lufte godt ud i dit badeværelset, og undgå 
at placere møbler tæt på badekar eller bruseniche. 
Vores badeværelsesmøbler er specielt designet til at 
blive brugt i badeværelser. Møblerne må dog ikke ud-
sættes for overdreven kontakt med vand eller meget
høj luftfugtighed. Alle våde mærker skal tørres af 
hurtigst muligt for at undgå, at der trænger fugt ind 
i møblerne.

Pas godt på din vandhane
Tør den af med en blød klud opvredet i vand, evt. 
tilsat et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel eller 
sæbe. Brug ikke skurepulver og ståluld eller rengø-
ringsmidler, der er kalkopløsende, syreholdige eller 
indeholder alkohol. Brug husholdningseddike til at 
fjerne kalkpletter og skyl efter med vand. Da alle 
IKEA blandingsbatterier til badeværelset er udstyret 
med en vandbesparende luftblander, anbefaler vi, at 
du afmonterer filteret/luftblanderen og renser den 
regelmæssigt. Kalkaflejringer fjernes ved at skylle 
filter/luftblander i en eddikeopløsning.

Vedligeholdelse af dine badeværelsesmøbler
Rengør låger, skabsindretning og træoverflader med 
en blød, fugtig klud. Brug udelukkende rengørings-
midler, som er beregnet til disse materialer. Brug ikke 
rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, alkohol, 
blegemidler eller slibemidler. Skyl med rent vand, og 
tør efter med en ren, tør klud. Hvis du spilder, må 
væsken ikke blive liggende på overfladen, men skal 
straks tørres af.

Pas godt på din vask
Forskellige materialer kræver forskellig vedligeholdel-

se. Afhængig af hvilket materiale og hvilken overflade 
du har valgt til din vask, er der forskellige anvisninger 
til brug og vedligeholdelse. Hvis du følger nedenstå-
ende anvisninger, får du en vask, som vil se godt ud 
i mange år.

Vaske af keramik
Vasken har en overflade, der er nem at rengøre. Den 
er modstandsdygtig over for de fleste kemikalier,
undtagen stærke syrer og stærkt basiske midler. Tør 
vasken af med en blød klud opvredet i vand, eventu-
elt tilsat et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel eller 
sæbe.

Vaske af marmorgranulat
For at bevare den oprindelige overflade må en vask 
af marmorgranulat ikke komme i kontakt med syre, 
ammoniak, stærke rengøringsmidler, der indeholder 
slibemidler, hårfarve eller klorin. Til daglig rengøring 
tørres vasken af med en klud opvredet i vand tilsat 
et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør 
klud.
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Finansiering Opmåling af bad Indretningshjælp til bad
Med IKEA Shopping kan du indrette hele 
din drømmebolig nu og betale tilbage 
i mindre portioner. Du kan handle 
allerede i dag, der er intet oprettelses
gebyr, og du får svar på din ansøgning 
inden for få minutter.

Hvis du vil sikre dig, at tegningen af dit 
køkken er så præcis som muligt, kan du 
få hjælp af vores professionelle hånd
værkere. Vi måler omhyggeligt rummet 
op for dig og tager højde for alt – fra 
placeringen af vinduer, døre og elstik  
til væggenes materialer og tilstand.

De små detaljer er vigtige, også i store 
projekter. Diskuter dine idéer med vores 
køkkenkonsulenter – vi hjælper dig med  
at få styr på alle detaljerne.

Levering Genbrugsservice Installation af bad
Uanset om du handler i varehuset eller 
på IKEA.dk, og uanset hvor mange ting 
du køber, klarer vi gerne de tunge løft 
for dig og leverer det hele til dit hjem 
eller kontor.

Når du køber et produkt med levering  
og samtidig bestiller vores Genbrugs
service, tager vi os af dine gamle 
møbler og bortskaffer dem på en bære
dygtig og miljørigtig måde.

Har du brug for lidt hjælp – eller meget?  
Vi tilbyder forskellige former for instal
lation. Du skal bare vælge det, du har 
brug for, så kommer vi og hjælper dig 
godt i gang.

Vi tilbyder forskellige former for service, der hjælper dig med  
alt fra montering til levering. Jo mere, du vælger at gøre selv,  
jo lavere bli'r prisen selvfølgelig. Og jo mere, du beder os om  
at gøre for dig, jo mere kan du slappe af!  

På IKEA.dk/service kan du læse meget mere om, hvad vi  
kan hjælpe dig med.

Service


