
 

Denne guide hjælper dig gennem  
alle de trin, der er i processen, lige 
fra at finde din stil og måle op til dit 
nye IKEA køkken til at planlægge, 
bestille og installere det.

fra start
til slut

DIT NYE IKEA® 
KØKKEN
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INDLEDNING

LAD OS  
GÅ I GANG

I IKEA finder du alle de produkter, du skal 
bruge for at gøre dit drømmekøkken til virke-
lighed. Uanset om dit køkken er stort eller lille, 
kan vi tilbyde en lang række veldesignede og 
koordinerede køkkenprodukter, der passer til dit 
behov, din stil og din personlighed. Desuden er 
et IKEA køkken designet, så det er nemt for dig 
at montere og installere det selv. 

MED DIT NYE 
IKEA KØKKEN
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Vi ved, at et nyt køkken er et komplekst projekt 
med masser af valg og beslutninger. For at gøre 
vejen til dit nye køkken så nem og stressfri som 
muligt har vi dygtige køkkenkonsulenter i vare-
husene og Kundesupport, som kan hjælpe dig. 
Hvis du føler, at du har brug for hjælp til nogle  
af de trin, der er beskrevet i denne brochure, 
kan vi også tilbyde dig en komplet servicepakke.  

Vi ved også, at et køkken koster penge. Hvis du 
har fundet det perfekte IKEA køkken, men har 
brug for hjælp til at fordele udgifterne, tilbyder 
vi en række finansieringsmuligheder, der kan 
gøre din drøm til virkelighed.  
 
Læs mere fra side 15.
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INDHOLD

Indhold

side 6 side 9

side 7

Find din stil 
Brug lidt tid på at drømme. 
Hvordan synes du, det perfekte 
køkken ser ud, og hvad skal det  
indeholde? Vi viser dig, hvor du 
kan finde inspiration og idéer.

Mål op
Opmålingen er vigtig, fordi den 
er grundlaget for dit nye køkken. 
Vi viser dig, hvordan du gør det.

Planlæg
Lav en skitse af dit køkken, 
så du kan se, hvordan det  
kommer til at se ud. Vi gi'r  
dig anbefalinger og tips.
Du kan også bestille en tid  
online, så kan vi sammen  
gøre din drøm til virkelighed. 
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side 15

side 14 side 18

Servicer
Du kan gøre alting selv. Men  
du behøver ikke. Her finder  
du de forskellige former for  
service, vi tilbyder.  

Bestil, få  
varerne hjem, 
og installer
Du kan bestille på flere forskellige 
måder, og du kan enten selv transpor-
tere varerne hjem eller lade os gøre det 
for dig. Du kan selv installere det hele, 
noget af det eller ingenting. Vi tilbyder 
installationsservice på mange niveauer.

Mere 
information  
og rådgivning
For at gøre hele processen med at få  
et nyt køkken så sjov og nem som  
muligt har vi alt fra inspirerende  
brochurer og 3D-tegneprogrammer  
til en praktisk installationsguide, der 
kan hjælpe dig undervejs.
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FIND DIN STIL

Find din stil

Brug lidt tid på at drømme
Det er her, dine drømme og idéer begynder at tage form. Hvis du 
også tænker over dine behov, og hvad der er det ideelle køkken for 
dig, er du sikker på at finde det perfekte match i IKEA. 

Se alle de design, funktioner og idéer,  vi kan gi' dig

Overvej, om du er 
den klassiske type, 
der foretrækker et 
køkken med masser 
af synlige skuffer 
og detaljer …

… eller om du fore-
trækker en mere 
moderne, strøm- 
linet stil og skuffer, 
der er skjult bag 
store fronter …

… eller måske er du 
en mellemting og 
vil helst ha' lidt af 
begge dele?

IKEA varehuset
I varehuset kan du se på køk-
kener i forskellige størrelser og 
design. Du kan åbne låger og 
skuffer for at se, hvad der er 
indeni, tjekke alle funktionerne  
i vores hvidevarer og snakke  
med vores køkkenkonsulenter  
for at få endnu flere idéer.

IKEA.dk
På IKEA.dk finder du masser af 
elegante og funktionelle idéer.  
I køkkengalleriet kan du se køk-
kener i forskellige størrelser og 
design. Vi viser også de enkelte 
dele i hvert køkken, så det er 
nemmere for dig at mikse og 
matche og indrette det køkken, 
du drømmer om. 

Køkkenbrochuren
Køkkenbrochuren er også en 
fantastisk kilde til idéer og inspi-
ration. Her kan du se nogle af de 
tusindvis af mulige kombinatio-
ner, du kan designe. Hent den i 
dit lokale varehus, eller læs den 
online på vores IKEA.dk.



07

MÅL OP

01  Mål først afstanden mellem gulv og loft. Mål 
derefter afstanden mellem væggene og fra hjørner 
til døre.

02  Mål størrelsen på vinduer og afstanden til gulv, 
loft og hjørner. Gør det samme for døre.

Mål op

Vær omhyggelig med opmålingen 
Det er ikke svært at opmåle det rum, hvor du vil installere 
dit køkken, men det er vigtigt, at du gør det rigtigt, fordi 
opmålingen er grundlaget for al din planlægning.  
 
Gi' dig selv god tid til at måle præcist op. Mål op i milli- 
meter. Så er du sikker på, at dit nye køkken passer i  
rummet. Sådan gør du: 

A: Mål rummet op

03  Marker alle forhindringer i rummet, f.eks.  
radiatorer, ventilationskanaler og rør.

Mål op, og marker placeringen af eksisterende  
elstik og kontakter. Marker, hvor nye stik og  
kontakter skal placeres.

Marker placeringen af rør og vandtilslutning.  
Hvis du vil ændre rørføringen, skal du markere 
rørenes nye placering. 

Læs mere om vores opmålingsservice og IKEA tegneprogrammet på side 15 og side 18.
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01  Mål først bordpladen fra 
hjørnet til hvor den skal slutte på 
væggen. Sørg for at måle langs 
væggen, og begynd altid det  
samme sted. Overvej om der skal 
lægges lidt ekstra til i længden  
for at få et udhæng.

02  Når du måler dybden, skal 
du begynde fra væggen og måle 
udad. Husk at lægge 15 mm til,  
så bordpladen har lidt udhæng. 

03  Hvis du skal måle op til et 
frit stående køkkenbord (f.eks en 
køkkenø), skal du begynde fra  
den ene ende og lægge 3 cm til  
til udhæng.

B: Mål din bordplade op

C: Beregner til bordplader efter mål

Det er vigtigt, at målene til bordpladen 
er korrekte, især hvis du vil bestille en 
bordplade efter mål.

Med denne beregner kan du designe  
din egen køkkenbordplade og få et 
prisoverslag med det samme. Du kan 
vælge bordplader og køkkenvaske i  
forskellige materialer, størrelser og  
design i vores køkkensortiment og 
designe en bordplade, der passer 
perfekt til dig.



INDRET DIT KØKKEN
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Planlæg dit køkken

Nu er tiden inde til, at dine  
drømme og idéer tager form
Der er meget at overveje og tænke på. Gi' dig god tid,  
så du er sikker på, at du får det køkken, du drømmer om.  
På de følgende sider har vi samlet nogle anbefalinger og 
tips, der kan hjælpe dig. 

Tænk over, hvordan du normalt bruger dit køkken, og 
hvad der føles rigtigt for dig. Se på dit nuværende køk-
ken, og lav en liste over de ting, du kan li', og hvad du 
gerne vil lave om. 

A: Arbejdsflow

Læs mere om vores indretninghjælp til køkken og IKEA tegneprogram på side 15 og side 18.

01  Et godt, naturligt flow mellem køleskab/ 
fryser, tilberedningszonen og opvaskezonen 
gør livet i køkkenet meget nemmere.  

Tilberedning 
Opvask
Opbevaring

Når du indretter dit køkken, 
er det en god idé at tænke 
på de 3 arbejdszoner: 

Placeringen af arbejdszoner 
og afstanden imellem dem 
kaldes arbejdstrekanten.
Med en god arbejdstrekant  
kan du hurtigt og nemt  
bevæge dig fra den ene op-
gave til den anden. Den gør 
det også nemmere, hvis flere 
personer laver forskellige  
ting i køkkenet samtidig.  
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INDRET DIT KØKKEN

05  Hvis du har plads, vil en køkkenø gi' ekstra 
opbevarings- og arbejdsplads, og den fungerer som 
et samlingspunkt i køkkenet. Husk, at der skal være 
mindst 120 cm mellem køkkenøen og andre skabe, 
så der er plads til at bevæge sig frit. 

03  Et parallelt køkken er praktisk, hvis flere per
soner laver mad samtidig. Der er masser af plads  
til tilberedning af madvarer og opbevaring.

A: Planlægning

06  Hvis du har et stort rum, er den U-formede 
indretning ideel. Den gi'r dig masser af arbejds-  
og opbevaringsplads.

04  Et L-formet køkken udnytter pladsen i et hjørne 
optimalt. Det er ideelt, hvis du også vil ha’ plads til 
et lille spisebord eller en køkkenø.

02  Et lige køkken er perfekt, hvis du kun har lidt 
plads. Strengt taget er det ikke en trekant, men  
de 3 punkter er stadig forbundet.



Læs mere om vores indretninghjælp til køkken og IKEA tegneprogram på side 15 og side 18. 11
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01  Det bedste sted at forberede 
madvarer er køkkenbordet imellem 
kogepladen og vasken. 

02  Sørg for, at afstanden mellem 
skabe, der står over for hinanden, 
er stor nok til, at lågerne på begge 
sider kan åbnes samtidig. 

03  Placer vægskabe i en højde, 
der ikke blokerer udsynet over 
bordpladen. 

04  Skab plads på køkkenbordet 
ved siden af kogepladen, så du kan 
tage varme gryder af den og sætte 
dem på en bordskåner. 

05  Af hensyn til sikkerhed og 
funktionalitet skal du sørge for at 
installere emhætten i den anbefa-
lede højde over kogepladen som 
vist i samlevejledningen. 

07  Monter et 5 cm bredt afstands-
stykke mellem skab og væg, så der 
er plads til at åbne skuffer og låger 
helt.  

08  Hvis bordpladen stikker  
mere end 25 cm ud over skabet, 
skal der bruges ekstra støtteben 
for hver 60 cm. 

09  Placer vask og kogeplade i 
samme linje, så du undgår at flytte 
varme ting hen over gulvet. 

5 cm
> 25 cm

C: Anbefalinger

06  Skab plads til sidebeklædnin-
ger, hvis du vil ha' vægskabe ved 
siden af emhætten.

80 cm

55
 c

m120 cm

50 cm 50 cm
5 cm 5 cm

Værd at vide
Her er nogle anbefalinger, tips og råd om,  
hvordan du får det bedste ud af dit køkken.
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INDRET DIT KØKKEN

D: Tips

01  Med ovnen i en behagelig højde 
skal du ikke bøje dig ned for at 
tage fade ud.  

02  Placer opvaskemaskinen i 
nærheden af vask og afløbsplade, 
så det er nemt at fylde og tømme 
maskinen uden at spilde på gulvet.

03  Opbevar køkkenredskaber, 
gryder og pander i nærheden af ko-
geplade og vask, så du har alt inden 
for rækkevidde. Opbevar bestik i en 
skuffe i nærheden af spisebordet.

04  Skuffer gi'r et godt overblik 
og nem adgang til de ting, du skal 
bruge. Skuffeunderlag forhindrer, 
at tingene rasler rundt i skufferne, 
og reducerer støj, når du lægger 
ting i skufferne. 

05  Placer dine affaldssorterings-
spande i en skuffe under eller i 
nærheden af vasken, så de er 
nemme at nå. 

09  Udstil dine flotteste glas på 
hylder af hærdet glas bag vitrine- 
låger. Tilføj skabsbelysning for at 
skabe en hyggelig stemning og få 
rummet til at virke større.

10  Brug stænger og tilbehør for 
at udnytte vægpladsen optimalt 
og få mere plads på køkkenbordet. 
Så har du også de ting, du bruger 
mest, lige ved hånden, når du  
laver mad.  

11  Hvis du har plads, så tilføj et 
rullebord eller arbejdsbord – det 
gi'r flere opbevaringsmuligheder 
og mere bordplads. 

06  Elektriske åbnebeslag er per-
fekte, hvis du har hænderne fulde 
og har brug for at åbne en skuffe 
med knæet eller albuen – og du 
undgår at få pletter på fronter og 
greb på grund af fedtede fingre. 

07  Udnyt pladsen bag dine fronter 
optimalt med indvendige skuffer. 
Udvendigt er køkkenet stilfuldt, og 
indvendigt er det fyldt til randen 
med skuffer.

08  Brug skuffebelysning til at 
finde det, du leder efter, selvom 
køkkenet ikke er fuldt oplyst.
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INDRET DIT KØKKEN

F: Løsninger til små rum

Hvis du kun har lidt plads, er du sommetider nødt  
til at gå på kompromis for at få det til at fungere. 

01  Vælg en lille vask, der passer 
i et skab på 60 cm. Der skal være 
mindst 10 cm mellem vasken og 
kanten af bordpladen for at gøre 
konstruktionen solid. 

02  Prøv at få plads til mindst  
40 cm mellem kogepladen og 
vasken for at få et godt madlav-
ningsområde. 

03  Af sikkerhedsgrunde skal der 
være mindst 20 cm mellem koge-
pladen og væggen.

04  Hvis rummet er for lille til  
60 cm dybe skabe, kan du vælge 
37 cm dybe skabe i stedet for. 

05  Udnyt væggen for at få flere 
opbevaringsmuligheder og mere 
plads på køkkenbordet. 

E: Husk

01  Det er dejligt at kigge ud af 
vinduet, når du vasker op. Men 
hvis vinduet åbner indad, skal du 
sørge for, at det ikke bli'r blokeret 
af blandingsbatteriet. 

02  Hvis du placerer vasken ved en 
væg eller for enden af en række  
skabe, kan det forstyrre dit arbejds
flow, fordi bordpladsen begrænses. 

03  Hvis du placerer ovnen ved en 
væg, kan det forstyrre arbejdsflow-
et, fordi du får mindre bordplads, 
og væggen kan blive ødelagt af 
varme og stænk fra madlavningen.  

04  Hvidevarer, f.eks. ovn, opva-
skemaskine og emhætte, der er 
placeret i et hjørne, kan blokere 
for skabe og skuffer, så de ikke kan 
åbnes helt.

10 cm

37 cm

40 cm
20 cm

Læs mere om vores indretninghjælp til køkken og IKEA tegneprogram på side 15 og side 18.
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BESTIL, FÅ VARERNE HJEM, OG INSTALLER

Bestil, få varerne 
hjem, og installer

Når du er tilfreds med din køkkenplan,  
er tiden inde til at bestille dit nye køkken
Vi anbefaler at du kontakter vores køkkenkonsulenter i dit lokale varehus, inden du bestiller.  
De hjælper dig, hvis du er i tvivl om noget, og gennemgår din plan for at sikre, at alt passer  
sammen. Bagefter kan du bestille med det samme, hvis du vil.

Du kan med fordel bestille en tid med en køkkenkonsulent online, hvor I sammen kan tegne  
dit drømmekøkken.

Et IKEA køkken er designet,  
så du selv kan installere det 
Begynd med at hente køkkeninstallations
guiden i dit lokale varehus (eller læs den på  
IKEA.dk). Den viser, hvordan du kan gøre  
det selv – trin for trin. Det er også vigtigt,  
at du følger de samlevejledninger, der ligger  
i produktemballagen. 

Hvis du har brug for hjælp med installationen 
kan du benytte vores installationsservice. 

Installations- 
guide
Denne guide viser, hvilken  
rækkefølge du skal installere 
dit IKEA køkken i, og gi'r  
dig tips og idéer til at løse  
vanskelige problemer. 

Læs mere om  
installations service 
på side 17.

INSTALLATIONS- 
GUIDE

Denne guide gi'r dig tips og trin-
vise anvisninger til, hvordan du 
selv installerer dit køkken.

En guide 
til at installere 
dit nye 
IKEA køkken 

23_018
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SERVICER

Servicer

Du kan gøre alting selv.  
Men du behøver ikke
Vi tilbyder mange former for service, som gi'r  
dig frihed til selv at designe prislappen ved at 
vælge de produkter, der passer til dit budget,  
og bestemme, hvor meget du vil gøre selv, og 
hvor meget vi skal gøre for dig. 
 
Herunder finder du nogle af de former for  
service, vi kan tilbyde.

IKEA SHOPPING
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 oprettelsesgebyr, og du får svar på 
din ansøgning inden for få minutter.

Sådan ansøger du
Ansøg hurtigt og enkelt på  
IKEA.dk/finansiering, hvor du også kan 
læse mere om IKEA Shopping. Vil du 
ansøge i varehuset, skal du kontakte en  
medarbejder i Møbeludstillingen.

OPMÅLING
Hvis du vil være sikker på, at din tegning  
af rummet er så præcis som muligt, kan vi 
måle rummet op for dig og kontrollere alt  
– fra placeringen af vinduer, døre og elstik  
til væggenes materialer og tilstand. Vi kan 
også hjælpe med opmåling til bordplade.

INDRETNINGSHJÆLP TIL 
KØKKEN
Få hjælp til at planlægge dit nye køkken.  
På IKEA.dk kan du bestille en tid hos en  
af vores køkkenkonsulenter i varehuset. 
Mål dit køkken op, og ta’ målene, en tegning 
og et billede af området med.
Vi hjælper med inspiration og funktionelle 
løsninger til alt – fra placering af skabe,  
hvidevarer, bordplader og opbevaring til  
belysning og vaske.



DU KAN GØRE ALTING SELV.  
MEN DU BEHØVER IKKE.
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KLIK & HENT
Vil du handle selv? Ellers har vi en smart 
løsning, der gør det nemmere for dig. Find 
og bestil dine varer hjemmefra på IKEA.dk, 
så pakker vi dem og har dem klar, når du 
kommer til dit lokale varehus.

LEVERING
Uanset om du handler i varehuset eller på 
hjemmesiden, og uanset hvor mange ting  
du køber, klarer vi gerne de tunge løft og 
leverer det hele til dit hjem eller kontor.

INDKØBSSERVICE MED  
LEVERING
Med vores indkøbsservice med levering skal 
du bare afgive din ordre. Så klarer vi resten. 
Vi leverer til den adresse, du ønsker, på en 
dag og et tidspunkt, der passer dig. Du be-
høver ikke engang at bære noget. Vi sætter 
varerne i ét rum, du ønsker.

LÅN EN TRAILER
De fleste af vores varer er pakket i flade  
pakker, så de er nemme at transportere. 
Men er din bil ikke stor nok, kan du låne  
en trailer. Book traileren online hjemme
fra, eller når du er i varehuset via din 
smartphone. 



DU KAN GØRE ALTING SELV.  
MEN DU BEHØVER IKKE.

FØRINSTALLATIONSBESØG
Bestiller du vores installationsservice, så 
kommer vores samarbejdspartner hjem  
til dig forud for installationen. Sammen  
gennemgår i processen og sikrer, at alt  
kan blive, som du drømmer om.

INSTALLATION AF KØKKEN
Du vælger, hvad du vil ha’ hjælp til, og  
du kan være sikker på, at installationen 
bli’r foretaget korrekt. Vi tager også al  
emballagen med os til genanvendelse,  
når dit nye køkken er på plads. 

INSTALLATION AF HVIDE- 
VARER OG VVS-ARBEJDE
Lad en autoriseret håndværker tilslutte  
hvidevarer og vand til den vask og det  
blandingsbatteri, du har købt i IKEA. 
Vores samarbejdspartner tager kontakt 
til håndværkeren.

INSTALLATION AF 
BORDPLADE
Hvis du køber en bordplade hos os,  
kan vi levere og installere den for dig  
– og vi ta’r emballagen med os til 
genanvendelse, når vi er færdige.
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Mere information 
og rådgivning

Køkken-
brochure
En brochure fuld af inspirerende 
billeder af køkkener i forskellige 
design og størrelser. Her finder 
du alt lige fra køkkener i fuld 
størrelse til alle de små ekstra 
detaljer, der gør livet i køkkenet 
nemmere og sjovere.

 

IKEA.dk
På IKEA.dk finder du masser af 
inspiration og idéer til at få det 
bedste ud af dit METOD køkken, 
uanset om det er et nyt køkken 
eller et gammelt, du vil forny. 
Her finder du også alle tænke-
lige produkter til at indrette dit 
drømmekøkken og gøre det per-
sonligt. Her kan du også betille 
en tid med en køkken konsulent 
og sammen planlægge dit drøm-
mekøkken.

IKEA  
tegneprogram
Design dit METOD drømmekøkken 
i et 3D-miljø, og få en pris på alle 
dele og en samlet pris på køkke-
net. Udskriv dine tegninger og din 
produktliste derhjemme, eller gem 
dem på IKEA.dk. I varehuset kan 
du gennemgå dit design med vores 
køkkenkonsulenter og få gode råd 
og vejledning.  
Læs mere på IKEA.dk/køkken



Udnyt pladsen i dit METOD køkken optimalt
Hvordan ser dit drømmekøkken ud? Hvor meget tid tilbringer du 
i det, og hvordan planlægger du at bruge det? Alle mennesker 
er forskellige, også når det gælder køkkener. Vi har forskellige 
drømme, forskellige behov og forskellige forudsætninger. For 
at imødekomme alle ønsker har vi valgt at designe et fleksibelt 
køkkensystem med skabe, der passer til alle, og som kan bruges 
stort set overalt. Uanset hvor stort dit hjem eller din familie er, 
betyder skabe i forskellige størrelser, skuffer med uendelige mu-
ligheder og matchende indretning, at du kan indrette dit drøm-
mekøkken i dit eget hjem.

50 års erfaring i køkkenet
Vi har designet køkkener i 50 år. I årtier har vi lyttet til menne-
sker over hele verden, så vi kan designe køkkener, der opfylder 
dit behov hver dag, i mange år. Vores store erfaring har ført til 
stilfulde, funktionelle og hårdtarbejdende køkkener, som du vil 
elske at tilbringe mange timer i. Du kan være helt rolig, for vi 
har den erfaring og viden, der er nødvendig for at hjælpe dig 
med at gøre dit drømmekøkken til virkelighed – trin for trin, hele 
vejen.

PRODUKTGUIDE

METOD køkkenskabe

IKEA METOD køkken har 
25 års garanti. Læs mere i 
garantifolderen. 
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Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset. Kontakt en medarbejder, 
eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger. Se detaljerede produktoplysninger på prislappen og på 
vores hjemmeside. Alle dele skal samles.
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KØKKENER

Uanset om du ønsker dig et komplet 
køkkensystem som METOD eller et 
af vores andre køkkener, viser denne 
produktguide dig de produkter, priser 
og praktiske oplysninger, du skal bru-
ge for at vælge dit drømmekøkken. 

Produktguide
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INSTALLATIONS- 
GUIDE

Denne guide gi'r dig tips og trin-
vise anvisninger til, hvordan du 
selv installerer dit køkken.

En guide 
til at installere 
dit nye 
IKEA køkken 
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Alle vores hvidevarer er udviklet, så  
de passer perfekt til vores køkkener og 
dine behov. Uanset om du foretrækker  
at varme din mad op i mikroovnen 
eller elsker at lave mad i dit køkken 
i timevis, indeholder denne produkt-
guide alle de hvidevarer, du skal bruge 
for at få dit køkken til at fungere som 
en drøm i mange år fremover. 

Produktguide

HVIDEVARER
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MERE INFORMATION OG RÅDGIVNING
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METOD  
køkkenskabe
I denne produktguide finder du  
alt, hvad du har brug for at vide, 
for at kunne planlægge placeringen 
af dine skabe og indretningen af 
dem på den mest effektive måde. 

Installations-
guide
Denne guide gi'r dig tips og trin-
vise anvisninger til, hvordan du 
selv installerer dit køkken.

Køkkensystemer 
og hvidevarer
I disse produktguider finder du 
alle de produkter, detaljer og pri-
ser, du skal bruge, for at kunne 
vælge præcis det, der vil gøre dit 
drømmekøkken til virkelighed.

Du kan hente brochuren og alle produktguider  
i varehuset eller læse dem på IKEA.dk



 

Hvis du har spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte os: 

Kundesupport 
Telefon: 70 15 09 09
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Tjekliste

Husk
Inden du besøger vores køkkenkonsulenter i varehuset, 
er det en god idé at ha' tænkt over følgende for at gøre 
planlægningen så nem og effektiv som muligt:

Det skal du ha' med:

Det er godt, hvis du har tænkt på:

Overvej også forskellige 
former for service:

Køkkenets mål

Loginoplysninger til IKEA tegneprogrammet

Skabe, skuffer og fronter

Låger og greb

Bordplader

Vaske

Blandingsbatteri

Ovn

Mikroovn

Kogeplade

Emhætte – hvilken type ventilation har du?

Køleskab/fryser

Opvaskemaskine 

Belysning – arbejds- og stemningsbelysning

Opmåling

Planlægning

Finansiering

Indkøbsservice

Indkøbsservice med levering

Levering

Installation

IKEA returpolitik
Du må godt ændre mening. I IKEA 
har du ingen tidsfrist for at returne-
re eller ombytte ubrugte varer, så 
længe du medbringer kvitteringen.
 
IKEA returpolitik gælder dog ikke 
for: Metervarer, varer fra Rodebu-
tikken, bordplader efter mål, planter 
og fødevarer.  

Få flere oplysninger om vores  
ubegrænsede returpolitik på  
IKEA.dk
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