
INSTALLATIE 
GIDS

In deze gids vind je tips en 
stapsgewijze instructies voor het 
zelfstandig installeren van je keuken.

Hulp bij het  
installeren van  
je IKEA keuken
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Stap-voor-stap-handleiding Benodigd gereedschap

Welk gereedschap je nodig hebt hangt af van welk
deel van de installatie je zelf doet. Kijk in de 
montage-instructies om te weten welk gereedschap 
je nodig hebt. Het is een goed idee een veiligheidsbril 
te dragen bij het gebruik van elektrisch gereedschap.

Als je nieuwe keuken aangekomen is, check 
dan of je alles gekregen hebt en er niets 
beschadigd is.

Goed om te weten
Gipsplaat, hout of beton? Omdat er zo veel
verschillende types wanden zijn, worden er geen
bevestigingselementen meegeleverd met je
kasten. In bouwmarkten vind je het geschikte
bevestigingsmateriaal en kan je hulp vragen bij het 
kiezen van het materiaal dat het meest geschikt is voor 
jouw wanden.

Je nieuwe IKEA keuken correct installeren
Deze brochure is de handleiding bij de 
voorbereiding en installatie van je nieuwe 
keuken. Binnenin vind je tips en ideeën, een 
duidelijk stappenplan en een overzicht van al het 
gereedschap dat je nodig hebt. Gebruik deze gids 
en de montage-instructies om zeker te zijn dat je 
je keuken op de juiste manier installeert.

Voor je begint

Blader door deze gids voor een overzicht van de 
verschillende stadia in het plaatsen van je nieuwe
keuken en kijk welk gereedschap je nodig hebt. 

Als je keuken aangekomen is, controleer dan of alle
onderdelen erbij zitten. Dit doe je best door na te 
gaan of je alle pakketten hebt die op de leveringsbon 
staan. Ontmantel je oude keuken pas als je alle 
onderdelen en apparatuur voor de nieuwe keuken 
hebt.
De werkbladen en andere keukenonderdelen moeten
binnen bewaard worden, bij kamertemperatuur en
bij een normale vochtigheidsgraad.

Het is handig als je de kasten schikt in de volgorde 
waarin je ze zal installeren. Gebruik de leveringsbon 
en je ontwerp uit de IKEA Home Planner.
Verwijder de oude keuken en check of elektriciteit,
water en gas afgesloten zijn voor je begint. Vraag
een gediplomeerde professional voor het af- en weer
aansluiten van gas, water en elektriciteit.

Je kan het zelf doen maar dat hoeft niet

KEA keukens zijn zo ontworpen dat je ze zo 
eenvoudig mogelijk zelf kan monteren en installeren, 
maar we kunnen je in elk stadium de nodige hulp 
bieden. Of je nu alleen thuislevering nodig hebt of 
graag een complete installatieservice boekt, wij 
stellen voor jou het geschikte servicepakket samen. 
Kijk voor meer informatie op 
IKEA.nl/keukenservices 
of neem contact op met jouw IKEA winkel.

Verstekbak en -zaag

Fijngetande handzaag
Meetlint

Lijmklemmen

Elektrische schroef-/ 
boormachine

Decoupeerzaag

Cirkelzaag

Waterpas

Priem

Winkelhaak

Potlood

Rubber  
hamer

HamerKruis
schroeven-
draaier

Platte
schroeven-
draaier

Gatenboor –  
om het gat voor de mengkraan in 
de spoelbak te boren (35 mm)

FIXA gereedschapset 
2-delig.
285.121.00 12.95



Bereid de ruimte voor Monteer de ophangrails

Als je je oude keuken verwijderd hebt, bereid
de kamer dan voor: check of de muren en
de vloer effen zijn en of de muren de nieuwe
keukenkasten kunnen dragen. Dit is ook het
moment om de muren te verven en eventueel
nieuwe vloerbedekking te leggen.

Markeer de posities van de kasten
Teken de omtrekken van de nieuwe keuken op de
muur. Check of alles klopt met de afmetingen op
je plan en of de aansluitingen voor elektriciteit,
water, gas en ventilatie zich op de gewenste plek
bevinden. Duid ook aan waar je de ophangrails
zal aanbrengen.

In het nieuwe IKEA keukensysteem kan je de
kasten aan een ophangrail hangen. Dat maakt het
installeren en aanpassen makkelijker. Let erop
dat de ophangrail helemaal waterpas hangt en
bevestig de rail met het juiste type schroef voor
jouw wandmateriaal.

De juiste hoogte bepalen voor de ophangrail
De onderste ophangrail moet bij een plinthoogte 
van 8 cm op 82 cm van het hoogste punt van de 
vloer komen (te meten vanaf de onderkant van de 
rail). Bij een plinthoogte van 11 cm is dit 85 cm. 
Voor het monteren van de bovenste rail moet je  
60 cm laten tussen de onderkant van de 
bovenkasten en de bovenkant van het werkblad.

Bereid de ruimte voor: check of de 
hoeken, de muren en de vloer recht zijn. 
Gebruik je winkelhaak in de hoeken en de 
waterpas voor de muren en de vloer

Noteer wat het hoogste punt van de vloer 
is en waar de hoeken geen 90 graden 
zijn.

Bevestig de rails, eerst de onderste rail. 
Vind geschikte punten in de muur om de 
rails te bevestigen en check of de rails 
waterpas hangen voor je gaat boren.

Als de muur oneffen is, schuif dan 
vulstukken tussen de rail en de muur om 
te zorgen dat de rail recht loopt.

Controleer of de muur sterk genoeg is
om de ophangrail en de kasten te dragen.
Afhankelijk van het wandmateriaal is het
vaak aan te raden de rail te monteren
ter hoogte van een (dragende) balk. Een
elektronische balkzoeker kan hierbij 
helpen.

Gebruik een waterpas om te checken  
of de rails recht hangen.

Check nog eens 
of het leidingwerk 
zich op de juiste 
plek bevindt, in 
overeenstemming 
met je keukenplan.

Kasthoogte 
Plint 8 cm: 208 cm 
Plint 11 cm: 211 cm

Ophangrail hoogte
Plint 8 cm: 82 cm 

Plint 11 cm: 85 cm

Ophangrail hoogte 
Plint 8 cm: 202 cm 
Plint 11 cm: 205 cm

Bovenkast 
hoogte 60 cm

Onderkast 
hoogte 80 cm

Plint hoogte  
8 cm 
11 cm

Meet bij een plint van 8 cm 82 cm 
af tussen het hoogste punt van 
de vloer en de onderkant van de 
onderste ophangrail. 

Meet bij een plint van 11 cm 85 
cm af tussen het hoogste punt van 
de vloer en de onderkant van de 
onderste ophangrail. 
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Bevestig de ophangrails op de juiste hoogte 
De onderste ophangrail (A) moet bij een plinthoogte van 8 cm op 82 cm van het hoogste punt 
van de vloer (B) komen (te meten vanaf de onderkant van de rail). Bij een plinthoogte van 11 cm 
is dit 85 cm. Als je keuken 208 cm hoog wordt, neem dan 120 cm tussen de onderkant van de 
ophangrail voor de onderkasten en de onderkant van de ophangrail voor de bovenkasten.  
(Bij een keuken van 228 cm of 248 cm hoog neem je respectievelijk 140 cm of 160 cm.)
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Installeer de kasten

Het is in de meeste keukens het makkelijkst om
te beginnen met de installatie van de bovenkasten. 
Je kan dan vrij bewegen zonder dat de 
onderkasten in de weg zitten. Een uitzondering is 
wanneer je een keuken in één lijn installeert met 
aan één uiteinde een hoge kast. Installeer in dat 
geval eerst de hoge kast.

Voor je begint, duid je aan waar de leidingen,
stopcontacten e.d. zitten. Sommige kasten hebben 
voorgezaagde gaten voor buizen e.d., maar indien 
nodig kan je een decoupeerzaag gebruiken om zelf 
gaten te zagen. Doe dit voor je de kast installeert. 
Hou er rekening mee dat de plaats van het gat een 
invloed kan hebben op waar er lades in de kast 
gemonteerd kunnen worden.

Monteer alle bovenkasten volgens de
montage-instructies. Wacht nog met
het monteren van lades, deuren en
kastinrichting.

Hang de onderkasten op. Begin in de 
hoek. Hang alle volgende kasten op 
dezelfde manier op. Als je een carrousel 
wilt installeren in een hoekkast, dan is nu 
het moment.

Let erop dat de spoelbakkast precies 
goed staat t.o.v. de aansluiting op de 
waterleiding.

Hang eerst de hoekkast op en bevestig 
ze door de schroeven aan te draaien. 
Hang de andere kasten op en bevestig ze 
met de meegeleverde schroeven. Draai 
de schroeven nog niet helemaal aan. 
Wacht daarmee tot je de onderkasten 
geplaatst hebt en je alles precies kan 
uitlijnen.

Zorg ervoor dat elke kast juist is 
afgelijnd op de vorige door de poten aan 
te passen.

Monteer alle onderkasten volgens de
montage-instructies. Monteer de poten in
de volgorde waarin je de kasten plaatst.

Tijdens de installatie kunnen de beide kasten rusten op kastpoten die twee kasten aan 
elkaar verbinden. Gebruik de afstandsring die bij de poten meegeleverd wordt.

Als je een hoge kast installeert, monteer 
er dan eerst een bedekkingspaneel op.

Zet het passtuk dan met de afgezaagde 
rand tegen de muur (het zou perfect 
moeten passen).
Markeer de rand van de kast op de 
onderkant en de bovenkant van het 
passtuk. Trek een rechte lijn tussen deze 
punten en zaag het passtuk op maat.

Controleer met de waterpas of de muur 
recht is. Zo ja, meet dan de afstand 
tussen de muur en de kast en markeer 
deze afstand op de bovenkant en de 
onderkant van het passtuk.

Om zeker te zijn dat het passtuk op zijn
plaats blijft zitten, bevestig je eerst een
steunstrip aan de muur. Boor gaten in de
kast voor de schroeven die je gaat 
gebruiken om het passtuk op de kast te 
bevestigen. Schuif het passtuk op zijn 
plaats. Breng schroeven aan in de gaten 
die je boorde. Wanneer alle passtukken 
op hun plaats zitten, breng je langs de 
randen siliconen aan voor een goede 
dichting.

Passtukken
Monteer een passtuk tussen 
de kast en de muur voor een 
gestroomlijnd zicht en om er 
voor te zorgen dat er genoeg 
plaats is zodat kastdeuren en 
lades helemaal open kunnen. 
Passtukken zijn speciaal handig 
als de muren niet helemaal recht 
zijn. Gebruik voor de bevestiging 
van een passtuk een houten 
balk tussen de kast en de muur, 
of L-profielen. Deze zijn te 
verkrijgen bij een bouwmarkt.
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Als je een hoge kast installeert, stel die dan nog niet volledig bij en 
draai de schroeven nog niet volledig vast tot alle andere kasten ook 
geïnstalleerd zijn.
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Als de muur niet recht en vlak is, moet 
het passtuk zo worden gezaagd dat 
het precies de lijn van de muur volgt. 
Hiervoor heb je een passtuk nodig, een 
meetlint, een blokje hout en een potlood.
  Zaag het passtuk zodat het even hoog 
komt als de kast. Plaats het passtuk 
tegen de muur. Hou het houtblokje vlak 
tegen de muur met het potlood ertegen. 
Houd blokje en potlood tegen de muur 
gedrukt terwijl je ze langs het passtuk 
helemaal tot beneden schuift. De vorm 
van de muur staat nu afgetekend op het 
passtuk. Zaag het passtuk volgens de
lijn die je getekend hebt.



Alle elektriciteitsaansluitingen moeten
uitgevoerd worden door een 
gediplomeerde elektricien.

Druk met lijmklemmen een richtliniaal 
op je werkblad om het op de gewenste 
lengte te zagen. Het is handig als je 
het werkblad op zaagbokken kan laten 
rusten.

Breng polyurethaansiliconen aan op de
gezaagde randen om te voorkomen dat 
ervocht in het werkblad trekt.

Installeer verlichting en apparatuur. 
Als je gaten moet boren, houd dan een 
stuk hout aan de achterkant van het 
gat om te voorkomen dat de randen 
versplinteren.

Monteer de spoelbak in het werkblad
volgens de montage-instructies.

Meet het werkblad na. Als je een 
standaard werkblad gekocht hebt, is dit 
het moment om het op de juiste lengte 
te zagen. Om splinters te voorkomen, 
leg het werkblad met de onderkant naar 
boven als je een cirkel- of decoupeer-
zaag gebruikt, maar met de bovenkant 
boven als je een handzaag gebruikt

Leg het werkblad op zijn plaats om de 
omtrek van de spoelbak af te tekenen. 
Traceer de binnenomtrek van de 
onderkast op de onderkant van het 
werkblad om de juiste locatie te bepalen 
voor de spoelbak. Draai het werkblad om 
en teken de omtrek van de spoelbak op 
afplaktape.

Bevestig het werkblad volgens de 
montage-instructies.

Gebruik een decoupeerzaag om de
uitsparing voor de spoelbak uit te zagen.
Het is handig als je een gat boort in de
hoeken van de omtrek voor je begint
te zagen, om je te helpen een nettere
uitsparing te zagen.

Maak de uitsparing voor de kookplaat op
dezelfde manier als die voor de spoelbak.
Kijk in de montage-instructies van de
kookplaat voor aanwijzingen.

Installeer de afzuigkap. De afzuigkappen 
van IKEA kunnen op twee manieren 
geïnstalleerd worden: met een afvoer 
naar buiten via een luchtkanaal, of 
met hercirculatie door middel van een 
koolstoffilter. Beide installatie-opties 
worden beschreven in de montage-
instructies die bij het product geleverd 
worden.

Zaag het gat ofwel in het achterpaneel 
ofwel in de bovenkant van de kast. Kijk 
in de montage-instructies. Omwille van 
de veiligheid en de functionaliteit moet 
je de meegeleverde instructies voor de 
afmetingen voor de installatie van de 
afzuigkap nauwgezet volgen.

Installeer werkblad, spoelbak, 
verlichting en apparatuur

Nu de kasten geïnstalleerd zijn, is het tijd voor
het werkblad, de spoelbak, de verlichting en de
apparatuur. Controleer of het werkblad de juiste
afmetingen heeft voor je het plaatst. Als je in
het werkblad uitsparingen moet zagen voor
een spoelbak of kookplaat, dan moet dat nu

gebeuren. Let op! Kijk in de montage-instructies 
voor aanwijzingen. Als het werkblad geplaatst is, 
ben je klaar voor de aansluiting van water, gas, 
verlichting en apparatuur. Alle water-, gas- en 
elektriciteits-aansluitingen moeten uitgevoerd 
worden door erkende installateurs volgens de 
geldende plaatselijke veiligheidsregels.

Keukeneiland
Steunbevestiging keukeneiland wordt gebruikt om keukeneilanden 
te bevestigen aan de vloer. Poten en plinten worden aan de buitenkant 
onder het eiland geplaatst.

Met het gebruik van de keukeneiland montagekit wordt 
het eenvoudig om kasten rug aan rug te monteren of om een 
bedekkingspaneel aan de achterkant van de onderkasten te bevestigen. 

Neem contact op met jouw IKEA winkel als je hulp nodig hebt met 
betrekking tot de montage.
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METOD montagekit keukeneiland. 
202.984.10  7.- 

Goed om te weten 
Als je een keukeneiland installeert, moet 
het of met UTBY poten aan de vloer worden 
bevestigd of door middel van een frame. 
Bevestig de steunbevestiging aan zowel de 
vloer als de kasten. Let op bij het bevestigen 
van de steunbevestiging aan de vloer of er geen 
vloerverwarming of leidingen onder de vloer 
liggen.



Nu de kasten, werkbladen en apparatuur
geïnstalleerd zijn, is het tijd om de laderails
in de kasten te monteren. Denk eraan dat de
rails voor binnenlades en gewone lades op
verschillende manieren gemonteerd worden (kijk
in de montage-instructies voor aanwijzingen).  

Als de rails gemonteerd zijn, zet je eerst de lades
er in voor je de deuren en planken monteert.
Als laatste bevestig je de knoppen en handgrepen
en monteer je de andere kastinrichting (zoals
draadmanden). Let op! Volg altijd de montage- 
instructies.

Het onderhoud van je kasten
Reinig de deuren, de binnenkant van de kasten
en de houtoppervlakken met een zachte, vochtige
doek. Gebruik enkel een schoonmaakproduct dat
voor het materiaal in kwestie bedoeld is. Gebruik
geen schoonmaakproducten die ammoniak,
alcohol, bleekmiddel of een schuurmiddel
bevatten. Spoel met zuiver water en droog af
met een schone, droge doek. Veeg de kast snel
schoon als je morst.

Elke dag weer een schitterende spoelbak
Wrijf de spoelbak na elk gebruik schoon met een
doek of spons met water, of indien nodig een
mild schoonmaakmiddel. Spoel af met water en 
droog af met een doek. Gebruik bij voorkeur geen
schuurpoeder, staalwol of harde voorwerpen die

krassen kunnen maken in het roestvrijstalen
oppervlak. Een vochtig oppervlak kan verkleuren
als er substanties die ijzer bevatten, zoals
staalwol, spijkers of kiezels, op blijven liggen.
De verkleuring wordt veroorzaakt door het
ijzerhoudende materiaal.

Duurzame werkbladen
Houd je werkblad in topvorm: maak het snel
schoon met water en een mild schoonmaakmiddel 
als je morst. Droog het goed af na elk gebruik. 
Gebruik voor houten en massief houten 
werkbladen BEHANDLA houtolie. De olie 
beschermt het hout tegen sporen, vlekken en 
barstjes, en voorkomt dat water het oppervlak 
binnendringt.

Monteer de laderails, begin met de 
buitenste lades. De buitenste laderails 
moeten bevestigd worden op de 
buitenste rij gaten van de kast.

Bevestig de scharnieren voor de deuren.

Als de buitenste laderails gemonteerd
zijn, monteer je de binnenste laderails.
De binnenste laderails monteer je op de
binnenste rij gaten van de kast.

Monteer de lades. Volg de montage- 
instructies.

Plaats de lades en monteer de deuren op
de kasten.

Hang de deuren goed (in de hoogte en 
de breedte) door de schroeven in de 
scharnierplaat bij te stellen.

Als je een plint wil monteren dan moet 
dat nu gebeuren. Volg de montage-
instructies.

Als je een ventilatierooster installeert, 
plaats het dan tussen twee stukken plint.

Installeer de planken, lades, 
deuren en handgrepen

Je bent klaar! Gefeliciteerd  
met je nieuwe keuken!

Je bent klaar!
Tijd om even afstand te nemen en je nieuwe keuken te 
bewonderen - en jezelf te feliciteren dat je een hoop geld hebt 
uitgespaard door zelf je keuken te monteren en te installeren! 
Met een minimum aan onderhoud zal je nieuwe IKEA keuken er 
jarenlang prachtig blijven uitzien.

10 11
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Ons brede serviceaanbod geeft je de vrijheid om te 
beslissen hoeveel je zelf wilt doen en hoeveel je wilt dat 
wij voor je doen.
 
Hieronder vind je een aantal van onze services.

Services

VOORBEREIDINGSBEZOEK KEUKENPLANSERVICE
OP AFSPRAAK

TRANSPORTSERVICE

De kleinste details maken het
verschil. Maak je gebruik van
onze keukeninstallatie, dan
vindt vooraf standaard een
voorbereidingsbezoek plaats
door een montagepartner van
IKEA. Inclusief onder meer het
opmeten van de ruimte om te
controleren of de ontworpen
keuken daadwerkelijk past.

Onder het genot van een kop
koffie bespreken we in een 2 uur
durende afspraak je wensen,
dromen en behoeften. Jij zorgt
vooraf voor de juiste maten van
de plek waar de keuken komt en
wij maken tijdens de afspraak
een mooi functioneel ontwerp.
We lopen het ontwerp met je
door en kunnen eventueel de
keuken direct bestellen of een
voorbereidingsbezoek inplannen.

Bijna al onze producten zijn
ontworpen en verpakt om zelf
mee te nemen. Maar als je
wilt, kunnen we ze ook thuis
bezorgen.

VERZAMEL- EN
TRANSPORTSERVICE

KEUKEN INSTALLATIE
SERVICE

Met onze verzamel- en
transportservice doen wij
het zwaardere werk voor je.
We halen de meubels van je
boodschappenlijst op uit het
zelfbedieningsmagazijn en
leveren alles thuis af.

Professionele montage tegen
een eerlijke prijs. Uiteraard
kan je het zelf doen, maar dat
hoeft niet. Je hoeft het maar te
vragen, dan komen wij je keuken
vakkundig bij je installeren.
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