Segítség
az új IKEA konyhád
összeszereléséhez

ÖSSZESZERELÉSI
ÚTMUTATÓ
Ez az útmutató hasznos tanácsokkal
lát el és lépésről lépésre vezet végig
az álmaid konyhájához vezető úton,
így akár te magad is beszerelhetsz
mindent.
Szkenneld be, ha online
szeretnéd olvasni:

Lépésenkénti útmutató
Új IKEA konyhád megfelelő beszerelése
Ez a brosúra új konyhád saját kezű előkészítésének
és beszerelésének útmutatója. Tippeket és ötleteket
találhatsz, érthető lépéseket, valamint a szükséges
szerszámok listáját. Használd ezt az útmutatót
az összeszerelési utasításokkal együtt, hogy konyhádat
biztosan a megfelelő módon szerelhesd össze.
Mielőtt nekikezdenél
Olvasd át a brosúrát, hogy láthasd, milyen lépésekből
áll új konyhád összeállítása és milyen szerszámokra
lesz szükséged.
Mikor megkapod a konyhád, ellenőrizd, hogy minden
rész meg van-e. Ennek egyik legjobb módja,
ha összehasonlítod a kapott csomagokat a rendelési
listával. Csak akkor kezdd el szétszerelni korábbi
konyhádat, ha minden új alkatrész és készülék
megvan. A konyhai alkatrészeket és munkalapot
tárold zárt helyen, normál szobahőmérsékleten
és normál páratartalom mellett.

Könnyebb lesz a dolgod, ha a beszerelés sorrendjében
rendezed el a szekrényeket. Segítségért használd a
csomagolási listát, valamint az IKEA Konyhatervező
rajzodat.
Régi konyhád eltávolítása előtt gondoskodj a villany,
víz és gáz lekapcsolásáról. A gáz, víz és villany
szerelvények lecsatlakoztatását és csatlakoztatását
bízd képzett szakemberre.

A szükséges szerszámok
Íme egy összefoglaló a lehetséges szerszámokról,
amiket használnod kell. A szükséges szerszámok attól
függően változnak,hogy mennyi mindent akarsz
te magad megcsinálni. Nézd meg az összeszerelési
utasításokat, hogy lásd, milyen szerszámokra lesz
szükséged. Az elektromos szerszámok használata
során érdemes biztonsági szemüveget használnod.

Jó tudni:
Gipsz, fa vagy beton? A változatos faltípusok miatt
a szekrénycsomagok nem tartalmazzák a rögzítőelemeket.
Az adott fal típusához használható rögzítőket
barkácsáruházban vásárolhatod meg, ahol segítenek
kiválasztani a megfelelő alkatrészeket.

Te magad is megcsinálhatsz mindent,
de szívesen segítünk
Konyhaszekrényeinket úgy terveztük, hogy te magad
is összeszerelhesd és beszerelhesd őket, de bármikor
számíthatsz a segítségünkre. Legyen szó házhoz
szállításról vagy teljes beszerelésről, boldogan
összeállítunk egy számodra megfelelő szolgáltatási
csomagot.
További részletekért látogass el az IKEA.hu/konyha
weboldalra, vagy lépj kapcsolatba eladóinkkal
az áruházban.

Vízmérték
Mérőszalag

Finom fogú fűrész

Asztalos szorítók

Elektromos csavarhúzó/fúró

Gérvágó és fűrész

Derékszög

Amikor megkapod a konyhád, ellenőrizd,
hogy minden elem megvan-e.
Lapos
csavarhúzó

Dekopír fűrész

Csillagfejű
csavarhúzó

Kalapács
Ceruza
Ár

Gumikalapács

Lyukvágó – a keverőcsaphoz
szükséges lyuk kivágásához
a mosogatón (35 mm)

Körfűrész
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A helyiség előkészítése

A függesztősín beállítása

Régi konyhád eltávolítása után készítsd elő a helyiséget és ellenőrizd a falak, illetve a padló egyenletességét,
valamint hogy a falak alkalmasak-e az új konyhádhoz. Itt az ideje a falak festésének, a csempézésnek,
illetve a padló cseréjének.

Az új IKEA konyharendszer szekrényeit közvetlenül a függesztősínre lehet akasztani, így azok felszerelése
és beállítása egyszerűbb. Fontos, hogy a függesztősín egyenes és vízszintes legyen, illetve hogy a falnak
megfelelő csavarral rögzítsd azokat.

A szekrények helyének bejelölése
Közvetlenül a falra rajzold fel az új konyha elrendezését. Ellenőrizd, hogy minden passzoljon terved méreteihez,
illetve hogy az elektromos-, víz-, gáz- és szellőző-csatlakozások a helyükön legyenek.
Jelöld be az új konyha függesztő-sínjeinek helyét is.

Készítsd elő a helyiséget, és ellenőrizd
a sarkok egyenletességét, valamint a falak
és a padló vízszintességét. A sarkokban
használd az asztalos derékszöget, a falakon
és a padlón pedig a vízmértéket.

Jegyzed fel a padló legmagasabb pontját,
illetve azokat a sarkokat, melyek
nem 90 fokosak.

Ellenőrid, hogy a falak kibírják-e
a függesztősínt és a szekrényeket.
A fal anyagától függően érdemes lehet
lécre vagy tartóoszlopra szerelned
a síneket. Jó hasznát veheted
egy elektromos anyagdetektornak.

Először az alsó síneket szereld fel.
Találj megfelelő rögzítőpontokat a falban,
fúrás előtt pedig győződj meg a sínek
vízszintességről.

Ha egyenetlen a fal, használj távtartót
a sín és a fal között, hogy biztosan
egyenes legyen a sín.

Ellenőrizd a sínek vízszintességét
egy vízmérték segítségével.

Konyha magassága: 208 cm

Faliszekrény
magassága: 60 cm

202 cm

Hagyj 82 cm-t a padló legmagasabb
pontja és az alsószekrények
függesztősínjének alja között.

A
Alsószekrény
magassága: 80 cm
Ellenőrizd a víz,
gáz és elektromos
vezetékek
elhelyezkedését,
illetve azt, hogy
megegyeznek-e
a tervben jelölt
helyükkel.
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82 cm

B

Lábazat
magassága: 8 cm

A függesztősín megfelelő magasságának bejelölése
Az alsó függesztősínt (A) helyezd 82 cm-rel a padló legmagasabb pontja fölé (a sín aljához viszonyítva) (B).
Ha a konyhád 208 cm magas, hagyj 120 cm -t a munkalap teteje és a faliszekrények alja között.
(Ha a konyhád 228 cm vagy 248 cm magas hagy 140 cm-t vagy 160 cm-t .)
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A szekrények felszerelése
A legtöbb konyha esetén az a legjobb, ha elsőként a faliszekrényeket szereled fel. Így anélkül tudsz mozogni,
hogy útban lennének az alsószekrények. Egyetlen kivétel, ha egysoros konyháról van szó, egyik végén
állószekrénnyel. Ebben az esetben először az állószekrényt szereld be. Először is jelöld be minden vezeték
és cső helyét. Néhány szekrény rendelkezik előre vágott nyílással a vezetékek és csövek számára,
egy dekopír fűrész segítségével viszont te is kialakíthatod a nyílásokat. Ezt még azelőtt tedd meg,
hogy a szekrényeket a helyükre illesztenéd. Ügyelj a nyílások pontos helyére, hiszen ez befolyásolhatja
a fiókok elrendezését a szekrényekben.

Az összeszerelési utasításoknak megfelelően
szereld össze a faliszekrény vázakat.
A fiókokat, ajtókat és belső kiegészítőket
később szereld fel.

Először a sarokszekrényt akaszd fel
és rögzítsd azt a csavarokkal. Akaszd
fel a többi szekrényt is és kapcsold össze
őket a mellékelt csavarokkal. Várj a csavarok
meghúzásával, amíg az alsószekrények
is a helyükre kerülnek és biztos lehetsz
az igazításban.

Az egyik sarokból kiindulva akaszd fel
az alsószekrényeket. Hasonló módon
akaszd fel a többi szekrényt is.
Ha forgó sarokpolccal is rendelkezel,
itt az ideje a beszerelésének.

A két szekrényt összekapcsoló lábak szerelés közben mindkét szekrényt alátámaszthatják.
Használd a lábakhoz mellékelt távtartó gyűrűt.

Győződj meg róla, hogy az alsószekrények
illeszkedjenek a kivezetésekhez.

Állítsd olyan magasságúra a lábakat,
hogy minden szekrény egy vonalba kerüljön
a mellette lévővel.
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Az összeszerelési utasításoknak megfelelően
szereld össze az alsószekrényeket is.
Szereld fel a lábakat.

Ha állószekrényt használsz, először
szerelj rá takarólapot.

Kitöltő elemek
A kitöltő elemeket a szekrények
és a falak között használjuk
az áramvonalas megjelenés
érdekében, illetve hogy elegendő
helyet biztosítsunk az ajtók
és fiókok teljes kinyitásához.
Különösen hasznosak, ha a falak
nem tökéletesen egyenesek.
Ellenőrizd a fal egyenességét a vízmérték
segítségével. Ha egyenes, mérd meg
a fal és a szekrény közötti távolságot
és jelöld azt a kitöltő elem tetején és alján.

Ha a fal nem egyenes és sima, akkor a fal
formájához kell igazítanod a kitöltő elemet.
Ehhez szükséged lesz egy kitöltő elemre,
egy mérőszalagra, egy kb. 2,5-3,5 cm
vastag fadarabra és egy ceruzára. Vágd a
kitöltő elemet a szekrénnyel megegyező
magasságúra. Helyezd a kitöltő elem szélét
a falhoz. Tartsd a fadarabot a ceruzával
a falhoz. Nyomd őket a falhoz, miközben
lecsúsztatod őket a kitöltő elem hossza
mentén. Most már látható a fal formája
a kitöltő elemen. Vágd végig a vonalat.

Ahhoz, hogy a kitöltő elem a helyén
maradjon, először a falhoz kell erősítened
a segédszalagot. Fúrj lyukakat a szekrénybe
a szekrényt és a kitöltő elemet összehúzó
csavarok számára. Tedd a helyére a kitöltő
elemet. Helyezd a csavarokat a kifúrt
lyukakba. Miután minden kitöltő elem
a helyére került, szigeteld őket körbe
szilikonnal a légmentes záródás érdekében.

Helyezd a kitöltő elem újonnan vágott
élét a falhoz (tökéletesen kell illeszkednie).
Jelöld be a szekrény szélét a kitöltő elem
tetején és alján. Rajzolj egy egyenes vonalat
a két vonal között és vágd le.

Ha állószekrényed is van, akkor ne végezd el a végső beállításokat és ne húzd
meg teljesen a csavarokat, amíg a többi szekrényt be nem szerelted.
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Munkalap, mosogató, világítás
és készülékek beszerelése
Ha a szekrényvázak a helyükre kerültek, akkor pillanatok alatt beszerelheted a munkalapot, a mosogatót,
a lámpákat és a készülékeket. Mielőtt a helyére illesztenéd a munkalapot, ellenőrizd, hogy az megfelelő méretű-e.
Itt az ideje a munkalap személyre szabásának a mosogatóhoz vagy főzőlaphoz (segítségért nézd meg
az összeszerelési utasításokat). Ha a munkalap a helyére került, csatlakoztathatod a vizet, a gázt, a villanyt,
illetve a készülékeket is. Minden víz, gáz és elektromos szerelést képzett szakembernek kell végeznie,
az érvényes helyi szabályoknak megfelelően.

Minden elektromos szerelést képzett
villanyszerelőnek kell végeznie.

Szereld be a lámpákat és a készülékeket.
Lyukak fúrásakor támassz egy kisebb
fadarabot a falhoz, hogy a felszín széle
nehogy felhasadjon.

Ellenőrizd a munkalap méretét. Ha szabvány
méretű, méretre vághatod. Hogy ne hasadjon
fel, körfűrészt vagy dekopír fűrészt használata
esetén a munkalapot az alja felől vágd,
amennyiben pedig kézi fűrésszel dolgozol,
a felső része felől.

Használj körfűrészt és néhány szorítót,
melyek segítségével egyenesen tarthatod
az előre levágott munkalapot. Egy pár
fűrészbak is a segítségedre lehet.
Azt tanácsoljuk, hogy valaki fogja
a levágandó részt, hogy ne hasadjon
fel a munkalap.

Fektesd a helyére a munkalapot.
Jelöld be az alsószekrény belsejét
a munkalap aljára. Ez segít a mosogató
igazításában. Fordítsd meg a munkalapot
és jelöld fel maszkoló szalaggal
a mosogató körvonalát.

Vágd ki a mosogató helyét egy dekopír
fűrész segítségével. Segít, ha vágás előtt
lyukat fúrsz a körvonal sarkainak
belsejébe, így tisztább vágást ejthetsz.

A mosogató beszereléséhez hasonló módon
szabd személyre a munkalapot a főzőlaphoz.
Segítségért tekintsd meg a főzőlap szerelési
utasításait.

Szereld be a páraelszívót. Az IKEA
áruházakban kapható páraelszívókat
kétféle módon lehet beszerelni: kivezetett
szellőzéssel, úgynevezett elszívással
vagy keringető módban, egy szénszűrő
segítségével. Mindkét beszerelési
lehetőséget megtalálhatod a termék
szerelési utasításaiban.

Vágj lyukat a hátsó panelre vagy a szekrény
felső részébe. Nézd meg az összeszerelési
utasításokat. Biztonsági és funkcionális
okokból pontosan kell követned
a páraelszívó szerelési utasításában
megadott méreteket.

Konyhasziget
Ha konyhaszigetet szeretnél, támasztó konzolt is választhatsz hozzá,
hogy megfelelően tudd a padlóhoz rögzíteni. A lábakat és lábazatokat
a konyhasziget külső része köré kell felszerelni.
Használhatsz UTBY lábakat vagy METOD konyhaszigethez való
szerelőkészletet. Az utóbbival a szekrényeket egymáshoz rögzítheted
vagy egy takarólapot erősíthetsz a szekrények hátuljához.
Ha a szereléssel kapcsolatban segítségre lenne szükséged, vedd fel
a kapcsolatot a legközelebbi IKEA áruházzal.

Jó tudni
Ha beszereled a konyhaszigetet, UTBY lábakkal
vagy lábazat kerettel kell a padlóhoz rögzítened.
A lábazat keretet rögzítsd a padlóhoz
és a szekrényhez is. A padlóhoz való rögzítés
során figyelj a már beszerelt padlófűtésre vagy
a vízvezetékekre.
Ha poliuretán szilikonnal kezeled
a lefűrészelt éleket, megelőzheted,
hogy nedvesség kerüljön a munkalapba.
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A szerelési utasításoknak megfelelően
szereld a mosogatót a munkalapba.

A szerelési utasításoknak megfelelően
rögzítsd a munkalapot.

METOD szerelőkészlet konyhaszigethez
202.984.10
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Polcok, fiókok, ajtók
és fogantyúk felszerelése

Készen is vagy!
Gratulálunk az új konyhádhoz!

Most, hogy a szekrényvázak, munkalapok és készülékek a helyükre kerültek, szereld be a fióksíneket
a szekrényekbe. Ne feledd, hogy a belső fiókokhoz, illetve a hagyományos fiókokhoz való síneket különböző
módon kell beszerelni (segítségért nézd meg a szerelési utasításokat).
A sínek beszerelése után, de még az ajtók és polcok felszerelése előtt illeszd be a fiókokat.
Végül szereld fel a fogantyúkat és az egyéb belső megoldásokat (például drótkosarakat).

A szekrények tisztítása

Hosszantartó munkalapok

Töröld át az ajtókat, szekrényeket, belső kiegészítőket
és fa felületeket egy puha, nedves ruhával.
Csak az anyagokhoz megfelelő tisztítószereket használj.
Ne használj olyan termékeket, melyek ammóniát,
alkoholt, fehérítőt vagy súrolószert tartalmaznak.
A kiömlött folyadékot gyorsan töröld fel.

Tartsd csúcsformában munkalapjaidat és töröld le
gyorsan a kiömlött folyadékokat vízzel, illetve enyhe
mosószerrel. Használat után tartsd őket a lehető
legszárazabban. A fa és tömör fa munkalapok esetén
használd a BEHANDLA fakezelő olajat.
Az olaj óvja a fát a foltoktól és a repedésektől,
valamint megakadályozza, hogy víz kerüljön
a felületbe.

Maradjon ragyogó a mosogató

Szereld fel a fióksíneket. Kezdd a külső
fiókokkal. A külső fióksíneket a szekrény
külső lyuksorához kell erősíteni.

A külső fióksínek felszerelése után szereld
fel a belső fióksíneket. A belső fióksíneket
a szekrény belső lyuksorához kell erősíteni.

Szereld össze a fiókokat az összeszerelési
utasításoknak megfelelően.

Szereld fel a sarokpántokat.

Illeszd a szekrénybe a fiókokat és az ajtókat.

A sarokpántok csavarjai segítségével
igazítsd az ajtókat a megfelelő magasságba
és távolságra.

Minden használat után töröld szárazra a mosogatót
egy vízbe, illetve ha szükséges, egy nem súrolóhatású
mosószerbe mártott ronggyal vagy szivaccsal. Ezután
öntsd le a medencét vízzel, majd töröld át a mosogatót
egy száraz ruhával. Kerüld a súrolószereket, acélkefét
és az egyéb kemény tárgyakat, melyek megkarcolhatják
a rozsdamentes acél felületet. A nedves felület
elszíneződhet, ha vastartalmú anyagok, pl. acélkefe,
szögek vagy kavicsok maradnak rajta.
Az elszíneződést az idegen anyag okozza.

KÉSZEN VAGY!
Ha lábazatot használsz, itt az ideje,
hogy csatlakoztasd. Segítségért kövesd
az összeszerelési utasításokat.
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Ha szellőzőrácsot használsz, helyezd
a rácsot két lábazatdarab közé.

Lépj hátra és csodáld meg az új konyhádat – illetve magadat, hogy
milyen sok pénzt spóroltál azzal, hogy Te magad szerelted össze!
Egy kis törődéssel és odafigyeléssel az új IKEA konyhád hosszú
éveken keresztül legszebb formájában tündökölhet.
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Szolgáltatások
Szolgáltatásaink széles választékának köszönhetően rajtad
áll, hogy pontosan miben kéred a segítségünket és mi az,
amit te magad is meg tudsz csinálni.
Ezen az oldalon olvashatsz szolgáltatásainkról,
valamint a szolgáltatási díjakról is.

Helyiség felmérése

Tervezés

Házhoz szállítás

Ha biztos szeretnél lenni abban,
hogy a lehető legpontosabb
mérések alapján készülnek el új
konyhád tervei, munkatársaink
felmérik az adott helyiséget,
valamint ellenőrzik az ablakok,
ajtók és konnektorok helyét,
illetve a falak állapotát.

Új konyhád megtervezéséhez
segítséget is kaphatsz,
csak foglalj időpontot az IKEA
áruházi szakértőihez. Az általad
végzett mérések, rajzok vagy fotók
alapján segítünk megálmodni
a részleteket és megoldást találunk
mindenre, például a szekrények,
a készülékek, az asztalok, a világítás
és a mosogatók pontos
elhelyezésére.

A megvásárolt termékeket
az általad választott címre szállítjuk
a neked megfelelő időpontban.
Nem kell cipekedned.
Segítünk felvinni őket a lépcsőn
és pontosan oda teszünk
mindent, ahová szeretnéd.

Áru-összekészítés és szállítás

Szakipari szolgáltatások

Összeszerelés

Áru-összekészítés és szállítás
esetén neked csak a rendelést kell
leadnod, a többit majd mi intézzük.
A megvásárolt termékeket
az általad választott címre szállítjuk
a neked megfelelő időpontban.
Nem kell cipekedned.
Segítünk felvinni őket a lépcsőn
és pontosan oda teszünk
mindent, ahová szeretnéd.

Te döntheted el, hogy pontosan
miben van szükséged segítségre
és kényelmesen hátradőlhetsz,
amíg munkatársaink az előírásoknak
megfelelően beszerelik
a megvásárolt termékeket.
Ha a konyhád elkészült,
a csomagolást elszállítjuk
és újrahasznosítjuk.

Előfordul, hogy nem boldogulsz
egyedül az új bútoraid összeszerelésével. Mi szívesen segítünk,
ezzel időt spórolva neked.

