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Trinvis vejledning i at 
installere dit nye badeværelse

Denne brochure er din guide til selv at forberede og 
installere dit nye badeværelse. Her får du tips og idéer, 
nemme trin, du skal følge, og en liste over værktøj, du 
skal bruge. Brug denne guide sammen med samle-
vejledningen for at sikre, at dit badeværelse bliver 
installeret korrekt.

Vi er her, hvis du får brug for hjælp
Vores badeværelser er designet, så de er så nemme 
som muligt for dig at montere og installere selv, men 
nogle trin kan være komplekse og kræve særlige 
kvalifikationer. Derfor tilbyder vi forskellige former for 
service som en hjælp til dig undervejs. Måske har du 
kun brug for lidt hjælp, eller måske vil du gerne have 
andre til at gøre det hele for dig. Vi sammen-
sætter gerne en servicepakke, der passer perfekt til 
dig. Få flere oplysninger om vores servicer, besøg 
vores hjemmeside på IKEA.dk, eller kontakt dit lokale 
IKEA varehus.

Før du begynder
Læs denne brochure, før du går i gang, for at finde 
ud af, hvilke trin der indgår i installationen af dit nye 
badeværelse, og hvilket værktøj du skal bruge.
Når du har modtaget dit nye badeværelse, skal du 
kontrollere, at det indeholder alle dele. En god måde 
at gøre det på er at kontrollere de pakker, du har mod-
taget, i forhold til ordresedlen. Du skal først afmontere 
dit gamle badeværelse, når du er sikker på, at du har 
alle de nye møbeldele. Fjern dit gamle badeværelse, og 
sørg for, at el- og vandforsyningen er afbrudt, før du 
går i gang.

Lav en aftale med professionelle håndværkere
Det er en god idé at kontakte professionelle håndvær-
kere tidligt i processen for at tale om, hvilken form for 
hjælp du har brug for til VVS-arbejde, opsætning af 
fliser og elektricitet. Hvis du vil ændre placeringen
af vand- eller elforsyningen, så den passer til dit nye
badeværelse, skal du lave aftale med professionelle 
håndværkere, som kan udføre arbejdet sikkert og pro-
fessionelt. Så er du sikker på, at din forsikring
dækker, hvis noget går galt nu eller på et senere tids-
punkt.
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Værktøj og materialer

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

Fugepistol

Elektrisk skrue-/boremaskine Bor med diamantspids Sikkerhedsbriller

Svensknøgle Flad skruetrækker Stjerneskruetrækker Syl Blyant

Rawlplugs og skruer, der passer til 
dine vægge

Vådrumssilikonemasse Malertape, skal bruges, når du fuger 
med silikonemasse

Materialer

Værktøj

Tommestok 
(eller målebånd)

Vinkel Vaterpas
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Forberedelse er grundlaget for succes

Afmonter dit gamle badeværelse
Sluk for elektricitet og vand, før du går i gang. 
Afmonter alle slanger til vasken, og afmonter hvide-
varer. Vær forsigtig, når du arbejder med elektricitet. 
Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en uddannet elektri-
ker.

Fjern de gamle møbler
Brug sikkerhedshandsker og -briller, når du fjerner 
dine gamle badeværelsesmøbler. Begynd med un-
derskabene, og gå derefter videre med vægskabene. 
Hvis underskabet bruges sammen med en vask, skal 
du begynde med den. Derefter kan du fjerne skuffer, 
låger og til sidst selve skabet. Når det er fjernet, er det 
nemmere at fjerne vægskabene.

Udvis ansvarlighed, når du bortskaffer badeværel-
set
Kontakt de lokale myndigheder for at finde ud af, 
hvordan du bortskaffer dit gamle badeværelse på en 
miljømæssigt forsvarlig måde.

Forbered rummet 
Når rummet er tomt, er det tid til at give væggene 
grunder, male dem, udskifte fliser og/eller lægge ny 
gulvbelægning. Vær opmærksom på, at det er nem- 
mere at lægge nyt gulv på dette tidspunkt, men husk 
at beskytte det nye gulv, indtil badeværelset er færdigt.

Før du installerer dit nye badeværelse, skal du sørge 
for, at rummet er helt forberedt til installationen – 
fliser, rør og eludtag skal være på plads i henhold til 
din plan. Det kan være nødvendigt at få professionel 
hjælp for at gøre rummet sikkert i henhold til lokale 
bestemmelser for VVS- og elarbejde. 

Dobbelttjek, at VVS-installationerne 
er placeret korrekt, og at de passer 
med din tegning.
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Kontrollér væggene. Væggene skal bære 
vægten af badeværelsesskabene/-stellene, så 
det er helt afgørende, at du undersøger, om 
væggene er egnede til at bære de forskellige 
badeværelsesskabe. Forskellige væg-/gulv-
materialer kræver forskellige skruer og rawlplugs. 
Medfølger ikke. Brug skruer og rawlplugs, der 
passer til væggene i dit hjem. Hvis du er i tvivl om, 
hvilken type skruer/rawlplugs du skal bruge, skal 
du kontakte et byggemarked.

Find det højeste punkt på gulvet, og markér 
punktet på væggen. Du skal måle den korrekte 
arbejdshøjde på badeværelsesmøblerne ud fra 
dette punkt.

1

2

3

4

1. Vask/ben, grundlinje 235 mm
2. Skab til vask, toplinje 835 mm
3. Vægskab, bundlinje 1285 mm
4. Væg-/højskab, toplinje 2035 mm
5. Husk at måle fra det højeste punkt på 

gulvet (se forrige trin).

Markér de vigtigste mål
Der er nogle mål, du skal tage hensyn til og markere på væggene for 
at sikre, at badeværelsesmøblerne bliver placeret og tilpasset korrekt i 
forhold til hinanden. 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.
Hvis du er usikker på, om dine vægge kan bære tung vægt, anbefaler vi, at 
du monterer ben på badeværelsesmøblerne.

Bemærk! Disse mål bygger på ENHET systemets mål. De kan ændres i 
henhold til dine personlige præferencer.

235 mm

835 mm

1285 mm

2035 mm
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Kontrollér alt, og begynd at samle

Arbejdsområde og arbejdsgang
Nu er du klar til at gå i gang med at samle dine skabe. 
Men i stedet for at kaste dig ud i det, er det en god idé 
at forberede det område, hvor du skal samle skabene, 
og sørge for, at arbejdsområdet er sikkert og stort nok. 
Vælg et fladt område, hvor du kan placere skabsdele-
ne. Sørg også for at beskytte gulvene.
 
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 vasken. Kontrollér 
en ekstra gang, at du har det nødvendige værktøj og 
silikonemasse.

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

Saml skabene
For at få en god arbejdsgang er det en god idé at sam-
le alle stellene, et efter et, og sætte dem til side, indtil 
du skal montere dem.
Følg samlevejledningen, der leveres med hvert enkelt 
modul, og saml alle skabsstellene. Vent med at monte-
re skuffer, hylder og fronter.

Det er vigtigt at sikre, at dine badeværelsesvægge kan
bære vægten af skabet til vask. Hvis du er usikker på, 
om dine vægge kan bære tung vægt, anbefaler vi, at 
du monterer ENHET ben på badeværelsesmøblerne.

Følg samlevejledningen til skabe og/eller stel for at 
sikre, at du bruger de rigtige ben.
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Sådan monterer du skabet til vask

Giv dig god tid, og sørg for, at du har nogen til at 
hjælpe dig med denne del af arbejdet. Sørg også for 
at have alt det nødvendige værktøj, silikone, skruer og 
rawlplugs lige ved hånden.
 
Bemærk! 
Forskellige væg-/gulvmaterialer kræver forskellige 
skruer og rawlplugs, og derfor medfølger de ikke. 
Brug skruer og rawlplugs, der passer til væggene/
gulvene i dit hjem. Hvis du er i tvivl om, hvilken type 
skruer/rawlplugs du skal bruge, skal du kontakte et 
byggemarked.

Markér, hvor du skal bore. Tilpas skabets/stellets 
underside med grundlinjen (235 mm), og hold 
skabet/stellet op ad væggen, mens du markerer, 
hvor hullerne skal bores. Fjern derefter skabet/
stellet, og bor hullerne.

Brug vaterpasset igen for at sikre, at skabet til vask 
hænger lige. Beslagene giver mulighed for enkelte 
justeringer, hvis skabet ikke er helt lige. Når skabet 
hænger lige, skal du stramme skruerne.

Hvis du bygger en løsning, hvor flere stel er 
placeret ved siden af hinanden, skal du sørge for at 
forbinde dem med de spændestykker, der leveres 
med stellene.

Bor hullerne, og brug silikone. Bor monterings-
hullerne, og sæt monteringsskruerne i ved 
markeringerne. Skruerne skal ikke skrues helt i 
endnu. Et bor med diamantspids sikrer, at du ikke 
beskadiger fliserne. Hvis du ikke har et bor med 
diamantspids, er den næstbedste løsning at sætte 
malertape på flisen for at forhindre boret i at glide.

Før du strammer skruerne, skal du huske at 
fylde borehullerne med vådrumssilikone. Når du 
strammer skruerne, skal du huske, at du ikke skal 
stramme dem helt endnu.

Kontrollér, at du har fastgjort beslagene på 
skabets bagside i henhold til samlevejledningen. 
Løft derefter forsigtigt skabet på plads på 
monteringsskruerne.
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Sådan installerer du stel til 
væg- og højskab(e)

Giv dig god tid, og sørg for, at du har nogen til at 
hjælpe dig med denne del af arbejdet. Sørg også for 
at have alt det nødvendige værktøj, silikone, skruer og 
rawlplugs lige ved hånden.
 

Det er vigtigt at sikre, at væggene i dit badeværelse 
kan bære skabenes/stellenes vægt. Hvis væggene 
ikke kan bære højskabets/stellets vægt, kan du bruge 
ENHET ben som støtte. Følg samlevejledningen til ska-
bet og/eller stellet for at sikre, at du bruger de rigtige 
ben.

Når du har installeret skabet til vask, skal du tegne 
en lodret linje fra siden af skabet.

Hvis du har mere end ét skab, skal du sørge for, at 
det andet skab flugter med det første. Når du har 
monteret det andet skab, skal du skrue de to skabe 
sammen med de skruer, der leveres med skabet. 

Når du installerer et højskab, skal det tilpasses 
i forhold til det tilstødende vægskab eller den 
linje, du tidligere har tegnet for højskabet. Når 
du har markeret, hvor der skal bores huller, skal 
du gentage processen med at bore, forsegle og 
montere skabet eller stellet. Sørg for, at alle skabe 
flugter, før du strammer skruerne.

Placer derefter vægskabet, så det flugter med den 
bundlinje, du tidligere har tegnet for vægskabet, 
og den lodrette linje, du lige har tegnet. Når skabet 
hænger lige, skal du markere, hvor hullerne skal 
bores. 

Gentag derefter processen med at bore huller 
og forsegle, før du skruer skruerne halvt i (2. 
trin på forrige side). Når du har monteret og 
tilpasset skabet i forhold til den vandrette linje for 
vægskabet, skal du stramme skruerne.

Hvis du bygger en løsning, hvor et eller flere stel er 
placeret ved siden af hinanden, skal du sørge for at 
forbinde dem med de spændestykker, der leveres 
med stellene.
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Sådan monterer du vask, vandlås og 
blandingsbatteri

Før du går i gang med at installere vask og blandings-
batteri, skal du kontrollere, at vandtilslutningerne 
passer sammen (vandforsyning og blandingsbatteri). 
Luk derefter for vandet på hovedhanen.

Husk, at installationen skal gennemføres 
i overensstemmelse med gældende lokale 
bygge- og VVS-bestemmelser. Hvis du er i tvivl, skal du 
kontakte en professionel håndværker.

Bemærk!  
Hvis du planlægger at installere en vask uden et skab 
til vask nedenunder, skal du se samlevejledningen til 
vask vedrørende denne form for installation.

Vend vasken om, og monter vandlåsen som vist i 
samlevejledningen.

Når silikonen er tørret, skal du afslutte 
installationen af vandlåsen og tilslutte alle 
blandingsbatteriets slanger i henhold til 
samlevejledningen. 

Nu kan du åbne for vandet på hovedhanen. Fjern 
det filter, som sidder i blandingsbatteriet, og lad 
vandet løbe i 5 minutter. Kontrollér, at der ikke 
er lækage omkring slangetilslutningerne eller 
vandlåsen. Skru filtret på igen.

Placer derefter vasken på skabet, fjern tapen og 
lad den tørre i mindst 3 timer. Derefter kan du 
sprøjte silikonemasse i fugen mellem vasken og 
væggen.

Følg samlevejledningen til blandingsbatteriet for 
at montere blandingsbatteriet på vasken. Spænd 
de 2 møtrikker, der fastgør blandingsbatteriet til 
vasken, løst, så du kan tilpasse blandingsbatteriets 
placering, når vasken er på plads på skabet til vask. 

Sprøjt vådrumssilikonemasse på de øverste 
kanter på skabets sider. Brug tape, før du påfører 
silikonen, så du undgår, at silikonen løber ud. 
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Sådan installerer du skuffer, låger, spejle, 
knopper og greb og belysning

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.

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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Dit drømmebadeværelse begynder med grundig 
planlægning. Fra at tænke over dine og din families 
aktiviteter og behov til at forberede rummet og instal-
lere badeværelsesmøblerne. Men for at fuldende din 
løsning vil du måske gøre den personlig, så den bliver 
endnu mere funktionel, og udtrykket bliver endnu 
mere koordineret. Du kan supplere med tilbehør, f.eks. 
ENHET drejehylde eller ENHET kroge og SKATTÅN 
beholder, som er nemme at montere på dine åbne 
ENHET stel.

IKEA tilbyder også et stort sortiment af farvestrålen-
de badeværelsestekstiler, badeværelsestilbehør og 
belysning til enhver smag og stil. Tekstiler fuldender 
dit drømmebadeværelse og gør indretningen blød og 
smuk, så den passer til dig og din familie.

De sidste detaljer gør hele forskellen
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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


