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Indholdsfortegnelse

Trinvis guide

Sådan installerer du dit nye ENHET køkken
Denne brochure er din guide til selv at forberede og in-
stallere dit nye køkken. Her får du overskuelige trin, du 
kan følge, og nyttige tips og idéer. Brug denne guide 
sammen med IKEA samlevejledningen for at sikre, at 
dit køkken bliver installeret på den rigtige måde.

Før du begynder
Læs denne brochure, inden du begynder, for at finde 
ud af, hvilke trin der indgår i installationen af dit nye 
køkken, og hvilket værktøj du skal bruge. 
For at sikre, at du har modtaget alt til dit nye køkken, 
skal du tjekke, at de pakker og dele, du har modtaget, 
svarer til ordre- og fragtsedlen. Afmonter først dit 
gamle køkken, når du har modtaget alle nye dele og 
hvidevarer.
Køkkendelene og bordpladen skal opbevares inden-
dørs ved normal stuetemperatur og luftfugtighed. 

Inden du fjerner dit gamle køkken, skal du sørge for, at 
el, gas og vand er afbrudt. Få en autoriseret håndvær-
ker til at afbryde og tilslutte gas, vand og el.

Du kan gøre alting selv, men du behøver ikke
Alle vores køkkener er designet, så det er så nemt som 
muligt for dig at samle og installere, men derfor er det 
alligevel vigtigt at tænke over alle de trin, en køkken-
renovering består af. Nogle af de vigtigste opgaver, 
f.eks. at sikre korrekt montering af vægskabene og 
tilpasning af bordpladen, kræver flere kvalifikationer 
og mere erfaring end andre.

Vi tilbyder forskellige former for service fra planlæg-
ning og levering til komplet køkkeninstallation. Få flere 
oplysninger bag på denne guide eller under Køkken på 
IKEA.dk, eller kontakt dit lokale IKEA varehus.
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Materialer

Værktøj og materialer

Her er en oversigt over det værktøj, du skal bruge. 
Desuden kan se, hvilket værktøj du skal bruge til de 
enkelte produkter, i de medfølgende samlevejlednin-
ger. 

Trælister (som støttelister 
til under- og vægskabe) 

FIXA boreskabelon til 
knopper og greb 
(art# 00000000)

Malertape, skal bruges, 
når du fuger med 
silikonemasse

Sandpapir

Skruetvinge Tang Saks Sav og skærekasse Beskyttelseshandsker og 
-briller

Elektrisk skruetrækker Elektrisk boremaskine Stiksav Rundsav

Stolpefinder Blyant Stjerneskruetrækker Syl Hammer Gummihammer

Tommestok 
(eller målebånd)

Vådrumssilikonemasse Vinkel Vaterpas Trappestige

Rawlplugs og skruer, der 
passer til dine vægge

Vådrumssilikonemasse
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Uanset om du udskifter et gammelt køkken eller 
begynder helt fra bunden, er det vigtigt at forstå, at 
rummets tilstand afgør, hvor kompleks eller enkel in-
stallationsprocessen bliver. Derfor er det vigtigt, at du 
bruger den nødvendige tid på at kontrollere væggenes 
og gulvenes tilstand, før du går i gang med installa-
tionen. Det er også nu, at du skal behandle væggene 
med grunder og maling og udskifte gulvbelægningen. 
Lad være med at give væggene det sidste lag maling 
på dette tidspunkt, for du skal markere og bore huller 
i væggene. Hvis du planlægger at sætte fliser eller lig-
nende op, er det bedst at vente med at gøre det, indtil 
skabe og bordplade er monteret.

Kontrollér væggene
Væggene skal bære vægten af dine køkkenskabe og 
stel, og derfor skal du først undersøge væggenes kvali-
tet og konstruktion.

Marker skabenes placering
Tegn køkkenet op direkte på væggen. Kontroller, at 
alt svarer til målene fra planen, og at tilslutning til el, 
vand, gas og ventilation er placeret, hvor du ønsker 
det. 

Sådan forbereder du rummet

Kontrollér, at væggene er stærke nok til at bære 
skabene. Afhængigt af vægmaterialet er det bedst 
at montere skabet på en stolpe eller bjælke. Brug 
en stolpefinder til at finde stolperne.

Hvis vægkonstruktionen er let med gipsplader 
(tørvæg) støttet af stolper, er det ikke nok at 
montere skabene på den tynde gipsplade alene 
(heller ikke selvom du bruger murankre).

For at sikre tilstrækkelig støtte til skabene
skal du supplere med vandrette støtter
mellem stolperne. Dette kræver de nødvendige 
kvalifikationer, og derfor skal du bede en 
professionel håndværker om hjælp.

Du skal bruge et fast bygningselement i
væggen, som er stærk nok til at bære
skabenes vægt. Husk, at dette faste 
bygningselement skal flugte med skabenes
fastgørelsespunkter.

Du skal i stedet finde stolperne i væggen
med en stolpefinder. Stolper er som regel lodrette 
stolper fremstillet af træ, men kan også være 
tynde metalprofiler, og løber fra gulvet og hele 
vejen op til loftet.

Bemærk, at selvom dine nye skabe skal placeres
på samme sted som skabene i det gamle køkken, 
er det vigtigt at sikre, at væggene er
tilstrækkeligt forstærket.

Find ud af, hvilken type væg du skal arbejde med 
Til materialer, der har en massiv kerne, f.eks. 
mursten, som er svære at bore igennem og som 
kan bære stor vægt, skal du bruge særlige ankre 
og skruer.

Vægstolperne, der som regel er placeret 
med 30, 45 eller 60 cm afstand, kan bære 
vægskabenes vægt. Men fordi skabene fås i 
forskellige bredder, er det meget sandsynligt, at 
skabenes fastgørelsespunkter og placeringen af 
vægstolperne ikke flugter.

Det er vigtigt, at du bruger skruer og rawlplugs 
af den rigtige type og i den rigtige størrelse til at 
montere skabene. Skruerne skal være mindst 4,6 
mm tykke, og de skal skrues mindst 38 mm ind i 
vægstolpen eller andet massivt materiale. Kontakt 
dit lokale byggemarked for at få råd.
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1. Markér først 125 mm fra det højeste punkt 
(A), som du fandt helt i begyndelsen. Tegn en 
vandret linje hen over væggen, hvor skabene 
skal placeres. Denne grundlinje markerer højden 
på skabenes ben. 

2. Markér derefter 878 mm fra gulvet og fortsæt 
som før. Denne linje angiver oversiden af dine 
underskabe. 

3. Markér til sidst endnu en linje 1466 mm fra 
gulvet, og tegn en vandret linje som ved 
de øvrige markeringer. Denne linje angiver 
underkanten af vægskabe og -stel.

4. Når disse linjer er markeret, skal du 
dobbelttjekke, at VVS- og eludtag er placeret 
korrekt i forhold til din tegning.

5. Vær opmærksom på den krævede 
minimumsafstand mellem kogeplade og 
emhætte. Få oplysninger om afstanden i 
samlevejledningen til emhætten.

6. Opvaskemaskinen bør kun installeres imellem 2 
skabe eller som minimum mellem et skab og en 
væg. Det er for at sikre, at opvaskemaskinen står 
stabilt og for at give støtte til bordpladen.

7. Hvis du har et køkken med et hjørne, skal du 
bygge hjørneunderskabet med et almindeligt 80 
cm bredt underskab og et ENHET hjørnepanel. 
Se side XX for at få oplysninger om placering af 
denne løsning.

Markér de vigtigste mål
Der er nogle kritiske mål, du skal tage hensyn til og markere på væggene for at sikre, at skabene bliver 
placeret korrekt i forhold til hinanden, og så du får plads nok til dit arbejdsområde og overholder de krav, 
der stilles til hvidevarer. Husk, at der skal være plads til, at låger og skuffer kan åbne helt. Sørg for, at de ikke 
kolliderer med f.eks. radiatorer eller vindueskarme, når de er åbne.

3

4

5

A

Brug et vaterpas til at finde det højeste punkt på 
gulvet, og markér på væggen, hvor det er. Det er 
referencepunktet, som du skal måle ud fra, når du 
markerer de vigtigste mål (se herunder).

Forbered rummet ved at sikre, at hjørnerne er 
retvinklede, og at vægge og gulve er lige. Brug 
vinklen til hjørnerne og et vaterpas til vægge og 
gulve.

Hvis hjørnet og/eller væggene ikke er lige, er det 
måske nødvendigt at bruge afstandsstykker, så 
køkkenskabene og stellene står lige og flugter. 
Kontakt dit lokale byggemarked for at få råd.

1
125 mm

878 mm

1466 mm

6

7
2

4
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Før du går i gang med at samle 
skabene, er det en god idé at ind-
rette et godt arbejdsområde, som 
er sikkert, og hvor du har plads 
nok til at arbejde. Husk at beskytte 
gulvene, og sørg for, at du har det 
anbefalede udstyr og værktøj i 
nærheden.

Sortér pakkerne i grupper, så du 
ikke kommer til at bytte rundt på 
f.eks. de dele, der hører til skabe-
ne, og dem, der hører til hvideva-
rerne.

For at få en god arbejdsgang er det 
en god idé at samle alle stellene, et 
efter et, og sætte dem til side, indtil 
du skal montere dem.

Det er en god idé at stille skabene i 
den rækkefølge, de skal monteres i. 
Brug pakkelisten og tegningen fra 
IKEA tegneprogrammet som hjælp.

Sådan samler du skabe og stel

ENHET skabe kan monteres med eller uden sokkel afhængigt af dine personlige præferencer.  
Se side 12 for at få oplysninger om, hvordan du monterer ben, hvis du vælger at bruge en sokkel.

Når du skal montere den nederste støtteliste, 
skal du sørge for, at listens overkant flugter med 
grundlinjen (125 mm). Skru listen fast på de stolper, 
du har fundet bag væggen, langs den linje, hvor 
underskabene skal placeres. Sørg for, at listen 
ikke fortsætter længere end til det punkt, hvor 
det sidste skab slutter – ellers kommer den til at 
kollidere med soklen for enden.

Bemærk! Du skal ikke montere en støtteliste bag 
ved ENHET åbent understel og opvaskemaskinen.

Til de øverste lister skal du sørge for, at listens 
overkant flugter med linjen i 1466 mm højde. Skru 
derefter listerne fast til de stolper, du har fundet 
bag væggen. De øverste lister er kun midlertidige 
og skal fjernes, når du har monteret skabene.

Monter først støttelisterne. Du kan bruge ethvert lige 
og langt stykke træ, som du kan købe i dit lokale byg-
gemarked.

Sådan forbereder du rummet
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I de fleste køkkener er det bedst at montere vægskabe 
og -stel først. Så har du plads til at bevæge dig rundt, 
uden at underskabene er i vejen. 

Husk!
Forskellige vægmaterialer kræver forskellige 
skruer og rawlplugs, og derfor leveres de ikke 
sammen med skabene og stellene. Brug skruer 
og rawlplugs, der passer til væggene i dit hjem. 
Hvis du er i tvivl om, hvilken type skruer/rawl-
plugs du skal bruge, skal du kontakte et bygge-
marked.

Begynd i hjørnet af dit rum. Placer skabet oven på 
støttelisten, og skub det på plads.

Hvis der skal placeres en emhætte under et 
skab, skal du lave udskæringer i skabet, før du 
monterer det på væggen. Følg samlevejledningen 
til emhætten for at forberede de nødvendige 
udskæringer. Når du har lavet udskæringerne, skal 
du huske at forsegle de ubehandlede kanter med 
silikone.

Fastgør skabet til væggen med en skrue 
af en passende type og længde. (I løbet af 
monteringsprocessen kan det være nødvendigt at 
løsne skruerne lidt, så du kan lave små tilpasninger 
for at få skabe og stel til at flugte).

Fortsæt med det næste skab, og brug en 
skruetvinge til at sikre, at de 2 skabe flugter, før 
du skruer dem sammen med de skruer, der følger 
med skabet.

Når du placerer skabet, som er tilpasset til 
emhætten, skal du sikre, at der er adgang til 
elstikket gennem den udskæring, du lavede 
tidligere.

Sådan monterer du vægskabe/stel

Når du har placeret og tilpasset alle skabe og åbne 
stel, skal de fastgøres på deres endelige placering. 
Før du strammer alle skruer en sidste gang, skal 
du bruge et vaterpas og kontrollere, at alle vinkler 
er lige.
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Når alle underskabene er monteret, skal du 
kontrollere, at de flugter, og at du er tilfreds med 
resultatet. Stram derefter skruerne en sidste gang.

Når du er færdig med at montere vægskabene, skal du 
fortsætte med underskabene. Igen skal du begynde 
i hjørnet af rummet og placere skabet oven på støt-
telisten af træ. Hvis du bygger et lige køkken, skal du 
sørge for, at der er plads mellem væggen og skabet, så 
låger og skuffer kan åbne helt. 

Hvis du har et hjørnekøkken, skal du bygge hjørneun-
derskabene med et 80 cm bredt underskab og ENHET 
hjørnepanel. Til denne løsning skal du følge den sam-
levejledning, der leveres med ENHET hjørnepanel. 

Bemærk! ENHET åbne stel kan ikke bruges under en 
vask, en indbygget kogeplade eller en indbygget ovn.

Når du fortsætter med det næste skab, skal du 
tilpasse de 2 skabe i forhold til hinanden og sørge 
for, at de flugter, ved at bruge en skruetvinge. 
Brug de medfølgende skruer til at skrue skabene 
sammen.

Opvaskemaskinen, der som regel placeres ved 
siden af skabet til vask, står på sin egen bund, så 
her er der ikke brug for en støtteliste. Lad der være 
en åbning på 60 cm mellem skabet til vask og det 
næste skab.

Hvis du bygger et hjørneunderskab med en 40 
cm bred låge, skal du placere skabet 268 mm fra 
væggen (A). Hvis du bygger det med en 60 cm bred 
låge, skal du placere skabet 468 mm fra væggen 
(A). I begge tilfælde skal det tilstødende skab 
placeres 688 mm fra væggen (B).

Sørg for, at hjørnepanelet og forkanten på det 
tilstødende skab flugter.

Fastgør skabet til væggen med skruer af 
en passende type og længde. (I løbet af 
monteringsprocessen kan det være nødvendigt 
at løsne skruerne lidt, så du kan lave små 
tilpasninger for at få skabe og stel til at flugte).

Hvis du vil montere et skab ved siden af 
opvaskemaskinen, skal du sørge for, at vaterpasset 
kan nå skabene på begge sider, både forrest og 
bagerst på skabene. Sørg for, at afstanden forrest 
og bagerst i nichen er 60 cm. Når skabene flugter, 
skal du fastgøre skabet på væggen.

Når du skal montere et åbent understel, skal du 
ikke bruge en støtteliste. Du skal i stedet sikre, 
at overkanten på det åbne stel flugter med 
overkanten på det tilstødende skab, før du fastgør 
stellet til væggen.

Når du kommer til det sted, hvor vask og 
blandingsbatteri skal monteres, skal du bruge 
ENHET skab til vask, som er konstrueret, så der 
er plads til rørene, der enten kommer fra væggen 
eller gulvet. Få oplysninger i samlevejledningen 
om, hvordan du bygger de forskellige løsninger.

Sådan monterer du underskabe/stel 
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Når skabene er på plads, skal du montere bordpladen. 
Før du går i gang, skal du læse samlevejledningen til 
bordpladen, så du ved, hvad du skal være opmærksom 
på, når du forbereder og monterer den. Når du saver 
bordpladen til, så den passer til dit køkken, skal du hu-
ske, at du har med et tykt og tungt materiale at gøre. 
Sørg for at have et tilstrækkeligt stort arbejdsområde 

og det rigtige værktøj. Det er også en god idé at bruge 
et par savbukke, så du har et sted at save. Her er det 
en fordel, at en anden person kan hjælpe dig med at 
bære og holde bordpladen, mens du gennemfører de 
forskellige trin. Hvis du skal tilpasse bordpladen til en 
vask eller kogeplade, skal du følge samlevejledningen 
til vask eller kogeplade.

Til udskæringen til kogepladen skal du 
finde midten af skabet til kogeplade. Se 
installationsguiden til kogeplade for at få målene 
til udskæringen og de minimumsafstande, du skal 
være opmærksom på.
Sørg for, at udskæringen ikke kolliderer med 
skabets topskinne.

Sådan monterer du bordpladen

Brug en rundsav og skruetvinger, så du skærer 
lige, når du skærer bordpladen til. For at undgå, at 
kanten splintrer, skal bordpladens underside vende 
opad, når du saver med en rundsav eller stiksav, 
mens oversiden skal vende opad, når du saver med 
en håndsav. Få evt. en anden person til at holde det 
stykke, der skal saves af, for at undgå, at kanten 
splintrer.

Til en udskæring til vask skal du først tegne de 
indvendige kanter på skabet til vask på undersiden 
af bordpladen.

Læg bordpladen med undersiden opad, og læg 
derefter vasken omvendt på inden for de linjer, du 
tegnede tidligere, for at sikre, at der er lige meget 
plads hele vejen rundt. Tegn vaskens omrids op. 

Følg derefter samlevejledningen til vask for at 
markere præcis, hvor du skal save. 

Placer først bordpladen oven på underskabene, og 
skub den ind til væggen.
Når den ligger på plads, skal du måle bordpladen 
fra siden af skabet nedenunder. Lad der være et 
udhæng på mindst 1,5 cm, og lav en markering på 
bordpladen.

Når du har lavet udskæringen i bordpladen, skal 
du forsegle bordpladens ubehandlede kant. 
Ubehandlede kanter gør det muligt for fugt 
og vand at trænge ind – det kan få bordpladen 
til at svulme op og ødelægge kvaliteten. Følg 
samlevejledningen til bordpladen for at montere 
den kantliste, der følger med alle færdiglavede 
bordplader. Hvis du ikke har en løs kantliste, 
anbefaler vi, at du forsegler den åbne kant med 
silikone.

Brug en stiksav til at skære ud til vasken. Der er 
en god idé at bore et hul inden for hjørnerne af 
markeringen, før du saver. Disse huller, som er 
store nok til stiksavens blad, bruges til at føre 
stiksaven igennem bordpladen, og det giver et 
pænere resultat.

Se de sidste trin om montering af 
bordpladen på næste side  
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Før du skubber vasken på plads, skal du følge 
samlevejledningen til vask og montere de 
medfølgende spændebeslag. Når de er på plads, 
skal du tilpasse spændebeslagene for at fastgøre 
vasken.

Følg derefter samlevejledningen til vandlås og 
blandingsbatteri for at afslutte monteringen af 
vask og blandingsbatteri.

Hvis du skal montere blandingsbatteriet på 
bordpladen, skal du se samlevejledningen til 
blandingsbatteriet for at få oplysninger om hullets 
størrelse. Når du har markeret hullets placering, 
skal du kontrollere, at det ikke kolliderer med 
toplisten på skabet nedenunder. Når du har boret 
hullet, skal du rengøre og forsegle hullet med 
silikone.

Når vask og blandingsbatteri er på plads og 
fastgjort, skal du forsegle kanterne med silikone, 
så de holder tæt.

Sådan monterer du vask  
og blandingsbatteri

Før du går i gang med at montere blandingsbatteri-
et, skal du dobbelttjekke, at tilslutningerne mellem 
vandforsyningen og blandingsbatteriet passer sam-
men. Luk derefter for vandet på hovedhanen. Husk, at 
installationen skal udføres i overensstemmelse med 
de gældende lokale regler for byggeri og VVS-arbejde. 
Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en professionel 

håndværker. Nogle af vores vaske har et færdiglavet 
hul til blandingsbatteriet, men i nogle tilfælde skal du 
selv montere blandingsbatteriet i bordpladen. Hvis det 
er tilfældet, skal du sørge for at bruge en boremaski-
ne, der er stærk nok til at bore igennem bordpladens 
materiale.

Hjørner kan være vanskelige, så giv dig god tid og 
tilpas begge skabe, indtil de flugter og er helt lige. 
Til småjusteringer skal du bruge de indstillelige 
fødder, eller evt. en mellemplade mellem skabet 
og bordpladen.

Når bordpladens dele er tilpasset og flugter med 
væggen, skal du fastgøre bordpladen til skabene 
og påføre silikone, så der ikke trænger fugt ind i 
bordpladen.

Sådan monterer du bordpladen

Rengør udskæringens ubehandlede kanter, og 
slib dem let med sandpapir. Påfør silikone for at 
forhindre fugt i at trænge ind i bordpladen. Lad 
silikonen tørre, før du monterer vask og/eller 
kogeplade.
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Når du skal installere kogepladen, skal du følge 
den samlevejledning, der leveres med kogepladen. 
Monter beslagene på kogepladen, før du skubber 
kogepladen ned i udskæringen.

Når opvaskemaskinen er tilsluttet vand og 
elektricitet, skal du følge installationsguiden 
til opvaskemaskinen for at tilpasse 
opvaskemaskinens højde. 

For at beskytte bordpladens underside og kanter 
mod den damp, der trænger ud, når programmet 
er færdigt og du åbner opvaskemaskinen, skal 
du montere en dampspærre langs bordpladens 
forkant.

Skabet til ovnen er forberedt til, at den indbyggede 
ovn står på en hylde. Husk, at der skal 2 personer 
til at bære og skubbe ovnen på plads. Når ovnen 
er på plads, skal du huske at fastgøre den med de 
skruer, der følger med ovnen.

Sådan monterer du hvidevarer

Når lågen er monteret, og opvaskemaskinen 
flugter med de tilstødende skabe, skal du fastgøre 
opvaskemaskinen ved at følge anvisningerne i 
installationsguiden til opvaskemaskinen. 

Bemærk! Hvis du har en integreret 
opvaskemaskine, anbefaler vi, at du venter med 
at montere fronten på opvaskemaskinen, indtil 
du monterer de andre køkkenfronter. Det gør det 
nemmere at få dem til at flugte.

Når alle bordpladerne er fastgjort, og silikonen har 
fået tid til at forsegle alle de ubehandlede kanter på 
udskæringerne, skal du installere hvidevarerne. Sørg 
i hele processen for at følge samlevejledningen og de 
specifikationer, der følger med hvidevarerne. OBS: Alle 
tilslutninger til vand, gas og el skal udføres af professi-
onelle håndværkere i henhold til gældende lokale
sikkerhedsbestemmelser.

Vores emhætter kan installeres på 2 måder: Med 
aftræk til fri luft eller med kulfilter til recirkulation af 
luften. De forskellige installationsmåder og den nød-
vendige forberedelse af skabet er beskrevet i samlevej-
ledningen til din emhætte.

Når du forbereder installationen af 
opvaskemaskinen, skal du huske, at nogle lande 
kræver en form for gulvbeskyttelse under 
opvaskemaskinen. Uanset om det er et krav eller 
ej, er det en god idé at lægge en gulvbeskytter 
under maskinen. Gulvbeskytteren holder på 
en del af vandet, hvis vandtilslutningen til 
opvaskemaskinen går i stykker.

Før du installerer emhætten, skal du sørge 
for at følge den angivne minimumsafstand 
mellem kogeplade og emhætte, som fremgår af 
samlevejledningen. Vi anbefaler endnu en gang, 
at du får hjælp af en person, der kan hjælpe med 
at holde og fastgøre emhætten, mens du laver de 
nødvendige forberedelser. 
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Når to stykker sokkel mødes og danner et hjørne, 
skal du montere begge stykker sokkel på det 
samme ben. For at undgå, at clipsene kolliderer, 
skal du vende clipsene om på den ene af listerne.

Bemærk! ENHET åbne stel kan ikke kombineres 
med en sokkel. Brug ENHET ben til stel til ENHET 
stel.

Sådan monterer du soklen

Underskabene bliver som regel støttet af støttelisterne 
langs væggen og de 2 ben forrest på skabet. Men hvis 
du vælger et køkken med en sokkel, skal du også tage 
hensyn til følgende trin:

Begynd med soklen til skabets korte side, og brug 
en håndsav til at skære et stykke på 552 mm. Slib 
den ubehandlede kant med sandpapir, før du 
sætter den selvklæbende kantliste, der leveres 
med soklen, på.

Til en løsning med en sokkel skal du placere 
benene med plade, så pladen flugter med skabets 
kant. Soklen bliver monteret på benene, så derfor 
skal du også bruge et ekstra ben bagerst på 
siderne af de åbne skabe.

Følg samlevejledningen til soklen for at montere 
den. Husk af fjerne plasten på benet, da det ellers 
ikke er muligt at montere soklen.

Til den forreste sokkel skal du placere soklen i 
den ønskede position, og markere, hvor den skal 
saves til. Når du har savet den til, skal du gentage 
processen med at montere kantlisten og det 
plastbeslag, der sættes fast på benet.
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Hvis du har en fuldt integreret opvaskemaskine, 
skal du montere en køkkenlåge, der måler 
60×70 cm, på opvaskemaskinens front. I dette 
tilfælde leveres samlevejledningen og de 
nødvendige beslag med opvaskemaskinen. 
Husk, at fronten først skal monteres, når 
opvaskemaskinen er blevet skubbet på plads. Det 
er for at forhindre, at opvaskemaskinen vipper, når 
du åbner den.

Følg derefter samlevejledningen for at montere 
låger og installere skuffer. Når låger og skuffer er 
på plads, kan du tilpasse hængslerne og skufferne, 
så de hænger helt lige.

Sådan installerer du belysning og mon-
terer låger og skuffer, fronter og greb

Når skabe, bordplader og hvidevarer er på plads, 
skal du installere belysning og montere indretning i 
skabene.

Giv dig god tid, når du monterer låger, fronter, knop-
per og greb, så du er sikker på, at alt ser ud, som du 
ønsker.

Bemærk! Følg altid samlevejledningen omhyggeligt.

Når du installerer belysning, skal du huske, at 
alle elinstallationer skal udføres af en autoriseret 
elektriker. 

Når du borer huller, er det en god idé at lægge et 
stykke træ mod emnet, når boret går igennem 
overfladen, for at undgå, at kanterne splintrer. 

Når du har besluttet, hvor knopper og/eller 
greb skal placeres, anbefaler vi, at du bruger 
FIXA boreskabelon til at montere dem for at 
gøre arbejdsprocessen nemmere og få et bedre 
resultat.
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Sådan bygger du en køkkenø

Når du skal bygge en køkkenø, er det vigtigt at tage 
hensyn til visse ting under planlægning og montering. 
Køkkenøen bliver ikke støttet af vægge, og derfor skal 
stellene fastgøres til gulvet for at forhindre, at køkken-
øen vipper eller kan flyttes. Til ENHET kan du bygge 
en køkkenø ved at bruge de åbne stel sammen med et 
monteringssæt til køkkenø.

Før du fastgør køkkenøen til gulvet, skal du kon-
trollere gulvet og sørge for, at fastgørelsespunk-
terne på øen ikke kolliderer med gulvvarme 
eller elledninger, der er skjult under gulvet. 
Forskellige gulvmaterialer kræver forskellige 
skruer og rawlplugs, og derfor medfølger de 
ikke. Hvis du er i tvivl om, hvilke skruer og 
rawlplugs du skal bruge, skal du kontakte et 
byggemarked.

Mål bordpladen, og tilpas størrelsen, om 
nødvendigt. Når du lægger bordpladen oven på 
køkkenøen, skal du sørge for, at der er lige meget 
udhæng på alle sider. Fastgør bordpladen med de 
beslag, der leveres med underskabene.

Brug forankringsbeslagene af metal, der leveres 
med monteringssættet til køkkenøen, for at 
fastgøre køkkenøen til gulvet. 

Når du har skubbet benene ind i 
forankringsbeslagene, skal du samle alle stel med 
de beslag, der leveres med stellene. Vi anbefaler, 
at du bruger et langt vaterpas for at kontrollere, 
at skabene flugter i alle retninger. Tilpas benenes 
højde for at lave mindre tilpasninger.

Min 12
0 cm

Sørg for at montere stabiliseringsbeslagene på 
stellene i henhold til samlevejledningen, som 
leveres med monteringssættet til køkkenøen.

Beslut først, hvor køkkenøen skal placeres. Vi 
anbefaler, at der er en afstand på 120 cm mellem 
køkkenøen og de øvrige køkkenskabe for at sikre 
en god arbejdsgang i køkkenet.

For at sikre, at køkkenøen står lige i forhold 
til resten af køkkenet, skal du bruge 
referencepunkter i rummet (f.eks. underskabe).

Når du har placeret stellene, skal du sætte et 
stykke tape under hvert ben midlertidigt og tegne 
benenes omrids så nøjagtigt som muligt. Dette 
bliver køkkenøens endelige placering.
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Nu kan du træde et skridt tilbage og beundre dit nye 
køkken. Med lidt pleje og vedligeholdelse bliver dit 
nye IKEA køkken ved med at være smukt i mange år.

Sådan vedligeholder du skabene
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. Sørg for at tørre evt. 
spild hurtigt op.

Sådan bliver din vask ved med at skinne
Hver gang vasken har været brugt, skal den tørres af 
med en fugtig klud eller svamp og evt. et ikke-sliben-
de rengøringsmiddel. Skyl vasken med vand, og tør 
efter med en tør klud. Brug ikke skurepulver, ståluld 
eller hårde genstande, der kan ridse overfladen af 
rustfrit stål. Hvis overfladen er fugtig, kan den blive 
misfarvet, hvis jernholdige ting, f.eks. ståluld, søm el-
ler småsten, får lov til at ligge i vasken. Misfarvningen 
opstår på grund af de fremmede materialer.

Slidstærke bordplader
Hold din bordplade flot ved hurtigt at tørre af med 
vand og et mildt rengøringsmiddel, når du har 
spildt. Sørg for, at bordpladerne er tørre efter brug. 
Bordplader af træ og massivt træ behandles med 
STOCKARYD træolie. Olie beskytter træet mod mær-
ker, pletter og revner og forhindrer, at der trænger 
vand igennem overfladen. 

Nu er du færdig! Tillykke med  
dit nye køkken!
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Service

Opmåling Indretningshjælp til køkken Levering
Hvis du vil sikre dig, at tegningen 
af dit køkken er så præcis som 
muligt, kan du få hjælp af vores 
professionelle håndværkere. Vi må-
ler omhyggeligt rummet op for dig 
og tager højde for alt – fra place-
ringen 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.

Uanset om du handler i varehuset 
eller på IKEA.dk, og uanset hvor 
mange ting du køber, klarer vi ger-
ne de tunge løft for dig og leverer 
det hele til dit hjem eller kontor.

Genbrugsservice Montering Køkkeninstallation
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 bæredygtig 
og miljørigtig måde.

Alle vores produkter er designet, 
så du nemt kan samle dem selv, 
men vi vil gerne gøre det for dig.

Har du brug for lidt hjælp – eller 
meget? Vi tilbyder forskellige for-
mer for installation. Du skal bare 
vælge det, du har brug for, så kom-
mer 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.


