
Badkamer installatiegids
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Stap-voor-stapgids voor
de installatie van je nieuwe badkamer 
Deze gids leidt je in duidelijke stappen door de voor-
bereiding en de installatie. Lees hem aandachtig door 
voor je aan de installatie van je badkamermeubilair 
begint. Vergeet niet ook de montageinstructies van de 
badkamermeubels door te nemen.

Wij staan altijd klaar om je een handje te helpen
Je kan in elk stadium beslissen dat je wel wat hulp kan 
gebruiken voor het monteren van (bepaalde onderdelen 
van) je badkamer. Kijk op IKEA.nl/services of vraag 
informatie over de hulp die we je kunnen bieden in de 
winkel. Je kan een deel van het werk zelf doen (bv. de 
oude badkamer demonteren) en een beroep doen op 
onze professionele monteurs voor het in elkaar zetten van 
de nieuwe meubels.

Voordat je begint
Na het bekijken van deze brochure weet je precies welke 
fases je doorloopt bij het installeren van je nieuwe bad-
kamer en welke middelen je daarvoor nodig hebt.

Als je nieuwe badkamer wordt bezorgd, controleer je 
eerst of de levering compleet is. Een handige manier 
om te controleren of je alles hebt, is door alle bezorgde 
pakketten te vergelijken met de artikelen op de bestellijst. 
Begin pas met het slopen van je oude badkamer als je alle 
nieuwe meubels in huis hebt.
Het is handig om de kasten te rangschikken op 
volgorde van installatie. Gebruik je pakbon en het 
badkamerontwerp dat je hebt gemaakt met de IKEA 
Badkamerplanner als hulpmiddelen. 
Zorg dat de elektriciteit en de watertoevoer afgesloten 
zijn voordat je begint met het verwijderen van de oude 
badkamer. 

Laten installeren?
Heb je geen tijd, of wil je liever je badkamermeubels 
vakkundig laten installeren? Dat kan. Door IKEA 
geselecteerde, professionele montagepartners kunnen 
dit voor je doen. Te boeken bij elke informatiebalie 
in de winkel. Je krijgt gratis 5 jaar garantie op de 
installatieservice.
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Gereedschap en materialen

Het gereedschap en de materialen die je nodig hebt:

Kitspuit

Decoupeerzaag Electrische boor Electrische 
schroevendraaier

Veiligheidsbril/
Handschoenen

Verstelbare 
schroefsleutel

Platte 
schroeven-
draaier

Kruiskop  
schroeven-
draaier

PotloodHamer Afplakband

De juiste pluggen 
en schroeven voor 
je wanden

Siliconenkit geschikt voor 
badkamers

Afplakband om te 
gebruiken wanneer je 
met siliconenkit werkt

Materialen

Duimstok 
(of meetlint) Winkelhaak Waterpas

Gereedschap
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Een goede voorbereiding is
het halve werk
Je oude badkamer demonteren
Sluit elektriciteit en water af vóór je begint. Koppel alle 
buizen van de wastafel af en koppel alle elektrische 
apparaten los. Wees voorzichtig bij het werken met 
elektriciteit. Als je twijfelt, neem dan contact op met een 
gekwalificeerde elektricien.

Oude meubels verwijderen
Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril
bij het verwijderen van de oude badkamermeubelen.

Begin met de onderkasten en doe daarna de 
bovenkasten. Als er een wastafel op de onderkast rust, 
zal je daarmee moeten beginnen. Als ze vastgelijmd is, 
heb je misschien een koevoet nodig om de wastafel uit te 
breken. Daarna kan je de deuren, de lades en uiteindelijk 
de kast zelf verwijderen. Als je daarmee klaar bent, heb je 
meer ruimte om de bovenkasten eraf te halen.

Verantwoord afvoeren 
Neem contact op met de plaatselijke 
afvalverwerkingsbedrijf om te vragen hoe je je oude 
badkamer milieuvriendelijk kan wegdoen.

Wanden en vloeren effenen
Een vlak, gelijkmatig oppervlak is belangrijk voor een
goede installatie. Nu de ruimte leeg is, is het een goed
moment om de muren van een primer te voorzien, verf 
aan te brengen, de tegels te veranderen en/of nieuwe 
vloerbekleding te plaatsen. Hou er rekening mee dat het 
nu makkelijker is om nieuwe vloerbekleding te plaatsen, 
maar zorg ervoor dat je je nieuwe vloeroppervlak 
beschermt tot de badkamer af is.
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Controleer alles en begin met
de montage
Controleer alle onderdelen
Controleer nog eens of je alle onderdelen van je 
badkamer hebt. Leg de verpakkingen in groepjes, zodat er 
geen verwarring ontstaat over welke stukken dienen om 
de kast te monteren en welke bv. bij de lades horen. Kijk 
nog eens of je al het nodige gereedschap hebt, plus de 
siliconenkit.

Gebruik het juiste (wand) beslag
Gipsplaat, hout of beton? Omdat er zoveel verschillende 
types wanden zijn, wordt er geen beslag meegeleverd 
met je meubilair. In doe-het-zelfzaken vind je het 
geschikte bevestigingsmateriaal en kan je hulp vragen bij 
het kiezen van het beslag dat het meest geschikt is voor 
jouw wanden.

Monteer eerst de bovenkasten…
Als je bovenkasten installeert, is het makkelijker 
om die eerst te monteren en te installeren. Volg de 
montageaanwijzingen die in elk pakket zijn bijgevoegd. 
Wacht nog met de deuren, handgrepen en planken, dat 
komt later.

…en dan de wastafelkast.
Volg de instructies voor het monteren van de 
wastafelkast. Wacht nog met de lades, handgrepen en 
kastinrichting. Monteer die pas wanneer het meubel
en de wastafel aan de muur bevestigd zijn.
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Bevestig de wastafelkast aan de wand

Nu ben je klaar om het gemonteerde meubel aan de 
wand te bevestigen. De informatie die volgt, is een 
leidraad die toepasbaar is op alle IKEA wastafelkasten 
en wastafels voor de badkamer. Raadpleeg echter 
altijd de meegeleverde montage-instructies voor de 
afmetingen van jouw specifieke product. In deze gids 
gebruiken we GODMORGON badkamerproducten om 
de stappen te illustreren die toepasbaar zijn op alle IKEA 
badkamerkasten.

Opmeten
De aanbevolen hoogte voor de bovenkant van de wastafel 
is 85-90 cm. Omdat er wastafels van verschillende 
hoogtes zijn, vind je in de montage-instructies aanbevolen 
minimum- en maximumhoogtes voor de gaten die je 
moet boren voor de wastafelkast. Hieronder zie je 2 
voorbeelden van de hoogteafmetingen voor verschillende 

soorten wastafels. Het gaat hier natuurlijk enkel om 
aanbevelingen. Je kan de hoogte van de
wastafel afstemmen op je persoonlijke voorkeur.
Als je de hoogte van de boorgaten bepaald hebt, kan je 
kijken naar de breedteafstand ertussen. Je vindt deze 
afmetingen in de montagegids van de kast. Gebruik een 
waterpas om zeker te zijn dat de gaten op een rechte lijn 
liggen. Duid de snijpunten (van hoogte en breedte) aan 
met een kruis (+) om het boorgat zo precies mogelijk te 
bepalen.

LET OP
Controleer of de wanden in je 
badkamer het gewicht van de 
wastafelkast kunnen dragen. 
Als je wanden niet berekend zijn 
op het gewicht van het meubel, 
kan je ondersteunende poten 
gebruiken. Neem contact op met de 
klantenservice voor meer informatie.

Voorbeeld 2
Voor een wastafel met een hogere rand komen
de boorgaten wat lager (bv. op 73,5 cm), rekening hou-
dend met de extra hoogte van de wastafel.

Voorbeeld 3
Voor een wastafel met een nog hogere rand komen
de boorgaten wat lager (bv. op 73,5 cm), rekening hou-
dend met de extra hoogte van de wastafel. Hier is de 
totale hoogte van de wastafel 96 cm. 

Voorbeeld 1
Voor een wastafel met een lage rand komen de gaten die 
je gaat boren hoger (bv. op 76 cm),
om de lage rand te compenseren.

96 cm

73.5 cm

90 cm

76 cm

90 cm

73.5 cm
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1. Markeer de boorgaten
Met een potlood heb je nu aan de hand van de montage-
instructies de snijpunten van hoogte en breedte 
aangeduid, waar je de gaten gaat boren. Gebruik altijd 
een waterpas om zeker te zijn dat de lijn tussen het linkse 
en rechtse boorgat horizontaal is.

2. Boren en kitten
Nu kan je de gaten boren en de bevestigingsschroeven 
aanbrengen. Draai de schroeven nog niet helemaal vast. 
Vergeet niet badkamersiliconenkit in de boorgaten te 
doen voor je er pluggen en/of schroeven insteekt.

3. Hang het meubel op
Controleer of je het bevestigingsmateriaal aan de 
achterkant van de wastafelkast gemonteerd hebt volgens 
de instructies. Til de kast dan met de hulp van één of twee 
anderen voorzichtig over de bevestigingsschroeven.

4. Afstelling
Gebruik opnieuw de waterpas om zeker te zijn dat de 
wastafelkast recht hangt. Het bevestigingssysteem 
biedt de mogelijkheid om de wastafelkast nog wat te 
verschuiven tot ze precies recht hangt. Draai vervolgens 
de schroeven aan.

Ophangen
Neem rustig de tijd en laat je in dit stadium door iemand 
helpen. Controleer of je afmetingen overeenstemmen 
met de montage-instructies en of je het nodige 
gereedschap, de siliconenkit en het bevestigingsmateriaal 
binnen handbereik hebt. Neem ook de tijd om overbodige 
spullen die in de weg liggen op te ruimen.

LET OP 
Zoek eerst het hoogste punt van je 
vloer op. Markeer dit op je muur. 
Vanuit dit punt meet je zo de juiste 
(werk)hoogte af van je badkamer-
meubels. 
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Wastafel, sifon
en mengkraan installeren

1. Mengkraan aansluiten
Draai eerst de hoofdkraan dicht. Installeer de mengkraan 
dan op de wastafel aan de hand van de
instructies. Doe dit voor je de wastafel op de wastafelkast 
bevestigt.

2. Breng siliconenkit geschikt 
voor de badkamer aan
Breng siliconenkit aan op de bovenkant van de zijden van 
de wastafelkast, zet de wastafel erop en laat een nachtje 
drogen. Breng daarna een lijn siliconekit aan tussen de 
wastafel en de wand. Breng tot slot ook siliconekit aan 
tussen de wastafel en de zijkanten van de wastafelkast.

3. Sluit de sifon aan op de wastafel
Bevestig nu de sifon op de wastafel aan de hand 
van de instructies. De installatie moet gebeuren 
in overeenstemming met de geldende bouw- en 
loodgietervoorschriften. Als je twijfelt, neem dan contact 
op met een vakman.

4. Kraan en sifon testen
Je kan nu alle slangen aansluiten en de hoofdkraan 
weer opendraaien. Verwijder de filter en laat het water 5 
minuten lopen. Controleer of er geen lekken zijn rond de 
aansluitingen of de sifon. Schroef de filter er dan weer op.



9

De details maken het verschil

LET OP 
Draai de aansluitingen 
niet te hard aan om de 
slangen/buizen en 
onderlegringen niet te 
beschadigen. 

De klus is bijna geklaard. Wat nu nog rest, is het 
monteren en installeren van de lades volgens de 
montagehandleiding. Met een paar laatste details en wat 
kleine aanpassingen is je badkamer helemaal af. Dit is het 
moment om handgrepen en beslag te monteren op al je 
kasten en de wastafelkast. De badkamer van je dromen 
begint met een goede planning. Van het zorgvuldig 
bepalen van je eigen behoeftes en activiteiten en die van 
de rest van het gezin tot aan het gereedmaken van de 
ruimte en het installeren van de badkamermeubels. Maar 
om de gekozen oplossing echt helemaal af te maken, wil 

je de badkamer misschien graag nog wat persoonlijker 
maken door de ruimte nog functioneler en harmonieuzer 
te maken.
Bij IKEA vind je ook een uitgebreid assortiment kleurrijk 
badtextiel, badkameraccessoires en verlichting voor 
alle smaken en stijlen. Textiel maakt de badkamer van je 
dromen helemaal af omdat je er zachte en mooie details 
voor het hele gezin mee creëert.
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Geniet van je nieuwe badkamer!
Vandaag en morgen!

Klaar!
Tijd om even afstand te nemen en je nieuwe badkamer 
te bewonderen - en jezelf te feliciteren dat je een hoop 
geld hebt uitgespaard door hem zelf te monteren en te 
installeren! Volg ons verzorgings- en onderhoudsadvies 
dat meegeleverd wordt in de verpakking, en je nieuwe 
IKEA badkamer zal er nog jarenlang als nieuw uitzien.

Vocht en ventilatie
Zorg ervoor dat de badkamer voldoende gelucht wordt en 
zet meubelen liever niet te dicht bij het bad of de douche. 
Ons badkamermeubilair is speciaal aangepast voor 
gebruik in de badkamer, maar mag nooit blootgesteld 
worden aan overmatig contact met water of extreem 
hoge vochtigheid. Alle natte sporen moeten zo snel 
mogelijk afgedroogd worden om te voorkomen dat het 
vocht doordringt.

Voor je kraan zorgen
Veeg de kraan schoon met een zachte doek bevochtigd 
met water, en een mild, niet-schurend afwasmiddel of 
zeep indien nodig. Gebruik nooit schuurpoeder, staalwol, 
antikalkmiddel of een detergent dat zuur, alcohol of 
schuurmiddel bevat. Gebruik keukenazijn om kalkvlekken 
te verwijderen en spoel af met water. Alle IKEA 
badkamermengkranen zijn uitgerust met een water-
besparende beluchter. We raden je dan ook aan de filter/
beluchter geregeld te verwijderen en schoon te maken. 
Was eventuele kalkafzettingen eraf in een azijnoplossing.

Het meubilair onderhouden: 
wastafelkasten, wand-/spiegel- en hoge 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 schoon water na en droog af met een 
schone, droge doek. Als je per ongeluk morst, zorg dan 
dat de vloeistof niet langdurig in contact blijft met het 
oppervlak, veeg het onmiddellijk schoon.

Voor je wastafel zorgen
Verschillende materialen moeten op verschillende 
manieren onderhouden worden. Het gebruik van en de 
onderhoudsinstructies voor wastafels verschillen dan ook 
naargelang van het gebruikte materiaal en de afwerking. 
Volg de eenvoudige aanwijzingen hieronder om ervoor 
te zorgen dat je wastafel er nog vele jaren piekfijn blijft 
uitzien.

Wastafels in porselein
De wastafel heeft een makkelijk te reinigen oppervlak, dat 
bestand is tegen de meeste chemicaliën, behalve tegen 
sterke zuren en basen. Maak de wastafel schoon met een 
zachte doek bevochtigd met water, en een mild, niet-
schurend schoonmaakmiddel of zeep indien nodig.

Wastafels uit marmergruis
Voor het behoud van de oorspronkelijke afwerking mag 
een wastafel in marmergruis niet in contact komen 
met zuren, ammoniak, sterke schoonmaakmiddelen 
met schuurmiddel, haarverf of chloor. Gebruik voor 
het dagelijkse schoonmaken van de wastafel gewoon 
een doek bevochtigd met water of een niet-schurend 
schoonmaakmiddel. Voor extra glans kan je de wastafel 
ook nog waxen met gewone autowax. Doe dit geregeld, 
en de afwerking van je wastafel zal er nog vele jaren 
als nieuw uitzien. Opgelet: sponzen met een ruw 
oppervlak beschadigen het oppervlak van wastafels met 
hoogglansafwerking.
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Thuisbezorgd

Badkamer installatieservice

We monteren en installeren de meubels, spiegels en toebehoren zodat je er gelijk 
gebruik van kunt maken.

De bij IKEA aangesloten vakmannen installeren je aankopen op vakkundige wijze.

Onze vakmannen geven 5 jaar garantie.  We nemen de verpakking weer mee en 
zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking. 

Vraag de installatie aan op de badkamerafdeling in de winkel of ga naar                     
IKEA.nl/services voor meer informatie.
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Je kan het zelf doen, 
maar het hoeft niet.

We doen het samenJe doet het zelf Wij doen het

Jij IKEA Jij IKEA Jij IKEA

Je kan kiezen uit diverse, handige services 
die je werk uit handen nemen.

Plaats je bestelling in de winkel en laat je aankopen verzamelen en thuisbezorgen.

Boek deze service bij de informatiebalie en betaal daarna bij de kassa.

We bezorgen je aankopen op een met jou afgesproken datum en tijdsblok.

Ga naar IKEA.nl/services voor meer informatie.


