KØKKEN
INSTALLATIONSGUIDE

Trinvis guide til dit nye drømmekøkken
Denne brochure er din guide til selv at forberede
og installere 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 bli’r 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.

Det er en god idé at stille skabene i den rækkefølge,
de skal monteres i. Brug produktlisten og
tegningen fra IKEA tegneprogrammet som hjælp.
Inden du fjerner dit gamle køkken, skal du sørge
for, at el, gas og vand er afbrudt. Få en autoriseret
håndværker til at afbryde og tilslutte gas, vand
og el.

Du kan gøre det hele selv. Men du behøver ikke
Et IKEA køkken er designet, så det er så nemt som
muligt for dig at samle og installere, men hvis du
har brug for hjælp, kan vi hjælpe med så meget,
du ønsker. Vi tilbyder forskellige former for service
fra planlægning og levering til komplet køkkeninstallation.
Få flere oplysninger på bagsiden af
denne guide, på IKEA.dk/køkken, eller ved at kontakte dit
lokale IKEA varehus.

Køkkendelene og bordpladen skal opbevares indendørs
ved normal stuetemperatur og luftfugtighed.

Når køkkenet bli’r leveret, skal du kontrollere,
at du har modtaget alle dele.
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Du skal bruge følgende værktøj
På denne side finder du en oversigt over det værktøj,
du skal bruge. Desuden kan du se, hvilket
værktøj du skal bruge til de enkelte produkter, i de
medfølgende samlevejledninger. Det er en god idé
at bruge sikkerhedsbriller, når du bruger elværktøj.

GODT AT VIDE
Vægge af gips, træ eller beton? Der findes mange forskellige vægtyper, og derfor følger der ikke skruer/
rawlplugs med dine skabe. Kontakt et byggemarked for
at få hjælp til at finde skruer/rawlplugs, som passer til
dine vægge.

Håndsav

Vaterpas

Skruetvinge

Målebånd

Geringsboks og sav

Flad
skruetrækker

Rundsav

Phillips
skruetrækker

Syl

Blyant

Gummi
hammer

Hammer

Skruemaskine/boremaskine

Vinkel

Hulsav 35mm

Stiksav
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Forbered rummet
Når du har fjernet dit gamle køkken, skal du forberede rummet. Sørg for, at vægge og gulve er jævne,
og at væggene kan bære dit nye køkken. Det er
også nu, at du skal behandle væggene med grunder
og maling, lægge fliser på gulvet, eller udskifte gulvbelægningen.

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, hvor du ønsker det.
Marker også, hvor ophængningsskinnerne til dit nye
køkken skal monteres.

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. Husk at markere det højeste punkt
på gulvet og steder, hvor hjørnerne ikke er 90 grader.

Kontroller, at væggen er stærk nok
til at bære ophængningsskinnen og
skabene. Afhængigt af vægmaterialet
er det bedst at montere ophængningsskinnen
på en stolpe eller bjælke. Det kan være en hjælp
at bruge en elektronisk stolpesøger.

Sørg for, at der er 82 cm mellem
det højeste punkt på gulvet og
undersiden af vægskinnen til
underskabene.

Dobbelttjek, at VVS- og el-installationerne
er placeret korrekt, og at de passer
med tegningen.
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Monter vægskinnerne
Dine nye IKEA skabe kan hænges direkte på en
vægskinne. Det gør det nemmere at montere og
tilpasse dem. Det er vigtigt at sørge for, at
vægskinnen hænger lige og er i vater, og
at du bruger de skruer, der passer til vægtypen.

Monter vægskinnerne. Begynd
med vægskinnerne til underskabene.
Find velegnede steder på væggen,
hvor vægskinnerne kan monteres, og sørg for,
at de hænger lige, før du borer huller.

Hvis væggen er ujævn, kan du bruge
afstandsstykker mellem vægskinnen og
væggen for at sikre, at skinnen hænger lige.

Brug et vaterpas til at kontrollere, at
alle vægskinner hænger lige.

Monter vægskinnerne i den rigtige højde
Undersiden af vægskinnerne til underskabene (A) skal være 82 cm over det højeste punkt på gulvet (B). Hvis dit køkken er 208 cm højt, skal der være
120 cm mellem undersiden af vægskinnerne til underskabene og undersiden af vægskinnerne til vægskabene/højskabene. (Hvis køkkenet er 228 cm
eller 248 cm højt, skal der være hhv. 140 cm eller 160 cm.)

Køkkenets højde:
208 cm

Vægskabenes
højde: 60 cm

202 cm

Tag en kop kaffe. Med dit køkken tegnet
og din vægskinne monteret, har du
forberedt dit nye køkken.

A
82 cm

B

Underskabenes
højde: 80 cm

Soklens højde:
8 cm
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Monter skabene
I de fleste køkkener er det bedst at montere
vægskabene først. Så har du plads til at bevæge
dig rundt, uden at underskabene er i vejen. Der er
dog en undtagelse, og det er, hvis du installerer et
lige køkken med et højskab i den ene ende. I dette
tilfælde skal du montere højskabet først.

Monter alle stel til vægskabe i henhold
til samlevejledningen. Vent med at
montere skuffer, låger og indretning.

Hæng hjørneskabet op først, og stram skruerne. Hæng de øvrige skabe op, og forbind
dem med de medfølgende skruer. Vent med at
stramme skruerne, indtil underskabene er på
plads, og du kan sikre, at de hænger lige.

Begynd i et hjørne, og hæng underskabene
op. Hæng de efterfølgende skabe op på samme
måde. Hvis du skal montere en karrusel til et
hjørneskab, skal du gøre det nu.

Ben, der forbinder 2 skabe, kan bruges til at støtte begge skabe under monteringen. Husk at bruge
den afstandsring, der leveres med benene.
Ved højskabe med hvidevare, skal skabet have et ben i hvert hjørne, og skabet kan ikke ikke dele ben
med sidestående skabe.

Sørg for, at underskabene passer i
forhold til VVS-installationerne.

Kontroller, at det enkelte skab hænger
lige i forhold til det foregående ved at
indstille benene.
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Monter alle stel til underskabe i
henhold til samlevejledningen. Sørg
for at montere ben i den rækkefølge,
skabene skal monteres.

Hvis du skal montere et højskab, skal
du montere sidebeklædningen først. Skabe der
er delt med sidebeklædning, kan ikke dele ben.

Afstandsstykker
Afstandsstykker bruges mellem skabe og
vægge for at opnå et ensartet udseende og
for at sikre, at der er plads til at åbne låger
og skuffer helt. De er især praktiske, hvis
dine vægge ikke er helt lige.
Afstandsstykker skæres af side-		
beklædninger.

Brug vaterpasset til at kontrollere, at
væggen er lige. Hvis den er lige, skal
du måle afstanden mellem væg og skab
og markere afstanden øverst og nederst
på afstandsstykket.

Hvis væggen ikke er lige og glat, skal afstandsstykket saves til, så det passer til væggens form. Til det
formål skal du bruge et afstandsstykke, målebånd, en lille træblok, der er ca. 2,5-3,5 cm tyk, og en
blyant.
Sav afstandsstykket til, så det har samme højde som skabet. Placer afstandsstykkets kant op ad
væggen. Læg træblokken fladt op ad væggen med blyanten imod den. Pres begge dele ind
mod væggen, og træk dem ned langs afstandsstykket. Nu har du tegnet væggens form på afstandsstykket. Sav langs den linje, du har tegnet.

For at sikre, at afstandsstykket bli’r på
plads, skal du først fastgøre en støtteliste
til væggen. Bor huller i skabet til de
skruer, der skal holde skab og afstandsstykke
sammen. Sæt afstandsstykket
på plads. Sæt skruer i de huller, du har
boret. Når alle afstandsstykkerne er på
plads, skal du tætne kanterne med silikone,
så de bli’r lufttætte.

Placer den udsavede kant på afstandsstykket langs væggen (den burde passe perfekt). Marker skabets
øverste og nederste kant på afstandsstykket. Tegn en lige linje fra disse punkter, og sav til.

Hvis du skal montere et højskab, skal du ikke
lave de endelige tilpasninger eller stramme
skruerne helt, før du har monteret alle de
andre skabe.

GODT AT VIDE
Hvis du skal installere en køkken-ø, skal den
være sikret til gulvet med enten METOD støttebeslag eller ved at bygge en fast sokkel.
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Installer bordplade, vask, belysning eller
hvidevarer
Når skabsstellene er på plads, er det tid til at installere
bordplade, vask, belysning og hvidevarer. Kontroller,
at bordpladen har den rigtige størrelse, før
du monterer den. Det er også nu, du skal klargøre
bordpladen til en vask eller kogeplade.

Bemærk!
Følg altid samlevejledningen omhyggeligt.
Når bordpladen er monteret, er du klar til at tilslutte
vand, gas, belysning og hvidevarer. Alle
tilslutninger til vand, gas og el skal laves af
autoriserede håndværkere i henhold til gældende
lokale sikkerhedsforskrifter.

Alle elinstallationer skal laves af en
autoriseret elektriker.

Installer belysning. 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
hullet bli’r flosset i kanten.

Mål bordpladen en ekstra gang. Hvis du
har en færdiglavet bordplade, er det nu,
du skal save den til. For at undgå, at kanten
flosser, skal bordpladens underside
vende opad, når du saver med en rundsav
eller stiksav, mens oversiden skal vende
opad, når du saver med en håndsav.

Brug en rundsav og skruetvinger til at
fastgøre en lineal på din færdiglavede
bordplade, når du saver den til. Det er
også en god idé at bruge et par savbukke.
Få evt. en anden person til at holde
det stykke, der skal saves af, for at
undgå, at kanten flosser.

Læg bordpladen på plads, og marker
vaskens placering. Marker underskabets
placering på bordpladens underside.
Det gør det nemmere at placere vasken
korrekt. Vend bordpladen, og marker
vaskens omrids på malertape. Se den
medfølgende samlingsguide.

Brug en stiksav til at skære ud til
vasken. Det er en god idé at bore et
hul inden for hjørnerne af markeringen,
før du saver. Det gi’r et pænere resultat.

For at undgå, at der trænger fugt ind i
bordpladen, kan du komme polyuretansilikone
på de tilsavede kanter.

Installer vasken i bordpladen i
henhold til samlevejledningen.

Monter bordpladen i henhold
til samlevejledningen.
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Tilpas bordpladen til kogepladen på
samme måde, som du gjorde til vasken.
Få flere oplysninger i samlevejledningen
til kogepladen.

Installer emhætten. Hvis din kogeplade er
elektrisk eller induktion, kan emhætten installeres på 2 måder: Med aftræk til fri luft eller
med kulfilter til recirkulation af luften. Hvis din
kogeplade er til gas, kan du kun have aftræk til
fri luft. De forskellige installationsmuligheder
er beskrevet i installationsvejledningen, der
leveres med produktet.

Køkkenø
Hvis du planlægger at montere en køkkenø, har vi støttebeslag,
så du kan fastgøre køkkenøen sikkert til gulvet. Sokler skal
derefter monteres udvendigt på køkkenøen.
Du kan bruge METOD monteringssæt til køkkenø. Monteringssættet
bruges til at forbinde skabe ryg mod ryg eller til at montere sidebeklædning på bagsiden af skabe. Kontakt dit lokale varehus, hvis du har brug for
hjælp til montering.

Sav hullet i bagpladen eller øverst i skabet.
Se samlevejledningen. Af hensyn til
sikkerheden og emhættens funktion skal
du følge de præcise mål i den medfølgende
installationsvejledning.

GODT AT VIDE
Når du fastgør stellet til gulvet, skal du
være opmærksom på evt. gulvvarme
eller andre VVS-installationer.
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Monter hylder, skuffer, låger, knopper og
greb
Nu er skabsstel, bordplader og hvidevarer på
plads, og du kan sætte skuffeskinner i skabene.
Husk, at skinner til indvendige skuffer og almindelige
skuffer monteres på forskellige måder. Når
skinnerne er på plads, skal du montere skufferne,
før du monterer låger og hylder.

Fuldend køkkenet med knopper, greb og indvendige
opbevaringsløsninger (f.eks. trådkurve).
Bemærk!
Følg altid samlevejledningen omhyggeligt.

Monter skuffeskinnerne. Begynd med de
udvendige skuffer. Udvendige skuffeskinner
skal fastgøres i den yderste række
huller i skabet.

Når de yderste skuffeskinner er på plads,
monteres de inderste skuffeskinner. De
inderste skuffeskinner fastgøres i den
inderste række huller i skabet.

Saml låger og skuffer.

Fastgør hængsler til lågerne.

Monter skuffer og låger i skabene, og juster
skuffernes placering.

Tilpas lågernes placering i højden
og bredden ved hjælp af skruerne
på hængslet.

Hvis du skal montere en sokkel,
skal du gøre det nu. Følg samlevejledningen
omhyggeligt.

Hvis du skal montere en ventilationsrist, skal
den placeres mellem 2 stykker sokkel.
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Nu er du færdig!
Tillykke med dit nye køkken!
Sådan vedligeholder du skabene
Rengør låger, skabsindretning og træoverflader
med en blød, fugtig klud. Brug udelukkende
rengøringsmidler, som er beregnet til disse materialer. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder
ammoniak, alkohol, blegemidler eller slibemidler.
Tør af med rent vand, og tør efter med en ren, tør
klud. Sørg for at tørre evt. spild hurtigt op.
Sådan bli’r 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-slibende 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 eller 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 behandles med
STOCKARYD træolie. Olie beskytter træet mod
mærker, pletter og revner og forhindrer, at der
trænger vand igennem overfladen.

NU ER DU FÆRDIG!
Du kan nu træde et skridt tilbage og beundre
dit nye køkken –og klappe dig selv på skulderen, fordi du har sparet penge ved
at samle og installere det selv! Med lidt pleje
og vedligeholdelse bli’r dit nye IKEA køkken
ved med at være smukt i mange år.
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Vi tilbyder mange former for service, som gi’r dig frihed til at vælge, 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.

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 tilstand. Vi kan også hjælpe med
opmåling til din 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 samt billeder af området med. Vi hjælper med
inspiration og funktionelle løsninger til alt i køkkenet, heriblandt skabe,
hvidevarer, bordplader og opbevaring til belysning og vaske.

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.
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.

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 behøver ikke engang at bære noget. Vi sætter
varerne i ét rum, efter dit valg.

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.
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Du kan gøre det selv,
men du behøver ikke...

