
Installatiehandleiding
ENHET badkamer

Een handleiding 
voor het 
installeren van 
een nieuwe ENHET 
badkamer 
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Stap-voor-stapgids voor
de installatie van je nieuwe badkamer

Deze handleiding helpt je bij het voorbereiden en 
het zelf installeren van je nieuwe badkamer. Hierin 
vind je tips en ideeën, een stapsgewijze uitleg en 
het gereedschap dat je nodig hebt. Gebruik deze 
handleiding samen met de montage-instructies om je 
badkamer op de juiste manier te installeren.

Wij zijn er als je ons nodig hebt
Onze badkamers zijn zo ontworpen dat je ze zo 
eenvoudig mogelijk zelf in elkaar kan zetten en kan 
installeren, maar sommige stappen zijn misschien 
wat moeilijker en vragen om speciale vaardigheden. 
Daarom bieden we verschillende diensten aan om 
je hierbij te helpen. Heb je gewoon een beetje hulp 
nodig? Of wellicht zoek je iemand die al het werk voor 
je doet? We stellen graag een servicepakket samen dat 
bij je past.  Kijk op IKEA.nl/services of vraag informatie 
over de hulp die we je kunnen bieden in de winkel.

Voordat je begint
Na het bekijken van deze handleiding weet je precies 
welke fases je doorloopt bij het installeren van je 
nieuwe badkamer en welke middelen je daarvoor 
nodig hebt.
Controleer na ontvangst van je nieuwe badkamer 
of alle onderdelen aanwezig zijn. Een goede manier 
om dit te doen, is de pakketten die je in huis hebt te 
vergelijken met de bestellijst. Haal je oude badkamer 
pas uit elkaar als je zeker weet dat je alle onderdelen 
voor je nieuwe badkamer hebt. Haal je oude badkamer  
weg en zorg ervoor dat de elektriciteit en de 
watertoevoer zijn afgesloten voordat je begint.

Neem professionals in dienst
We raden je aan om op tijd contact op te nemen met 
gekwalificeerde specialisten voor eventuele hulp die je 
nodig hebt bij het sanitair, tegelen en de elektriciteit. 
Als je de locatie moet wijzigen van water- of 
elektriciteitsvoorzieningen voor je nieuwe badkamer, 
raden we aan gekwalificeerde specialisten in te huren. 
Zij kunnen dit op een veilige en professionele manier 
doen. Zo weet je zeker dat je woonverzekering de 
kosten dekt als er iets misgaat, nu of in de toekomst.
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Gereedschap en materiaal

Het gereedschap en de materialen die je nodig hebt:

Kitspuit

Elektrische 
schroevendraaier/boor

Elektrische boor Veiligheidsbril

Verstelbare 
schroefsleutel

Platte 
schroevendraaier

Kruiskopschroevendraaier Priem Potlood

De juiste soorten pluggen en 
schroeven voor je wanden

Siliconenkit geschikt voor
badkamers

Afplaktape, te gebruiken bij het 
aanbrengen van siliconenkit

Materiaal

Gereedschap

Meetlint Winkelhaak Waterpas
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Een goede voorbereiding is
het halve werk

Je oude badkamer demonteren
Schakel de elektriciteit en de watertoevoer uit voordat 
je begint. Koppel vervolgens alle leidingen naar de 
wastafel los en ontkoppel elektrische apparaten. Wees 
voorzichtig bij het werken met elektriciteit. Neem bij 
twijfel contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Oude meubels verwijderen
Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril bij 
het verwijderen van de oude badkamermeubels. Begin 
met de onderkasten en doe daarna de wandkasten. 
Als de onderkast een wastafel ondersteunt, begin je 
hiermee. Als de wastafel is vastgelijmd, heb je misschien 
een koevoet nodig om deze te verwijderen. Daarna kan 
je de lades, deuren en ten slotte de kast zelf verwijderen. 
Zodra dit is verwijderd, is het gemakkelijker om de 
wandkasten te verwijderen.
Verantwoord afvoeren
Neem contact op met het plaatselijke 
afvalverwerkingsbedrijf om te vragen hoe je je oude 
badkamer milieuvriendelijk kan wegdoen.

De ruimte voorbereiden 
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.

Misschien is professionele hulp nodig om dit op een 
veilige manier te doen en volgens de lokale sanitaire 
en elektrische voorschriften. 

Controleer nogmaals of het sanitair 
zich op de gewenste plek bevindt en 
past bij het lay-outplan.
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Je moet het hoogste punt van de vloer vinden en 
dit op de wand markeren. Dit punt gebruik je om 
de juiste werkhoogte voor de badkamermeubels 
te meten.

1

2

3

4

1. Basislijn wastafel/poten 235 mm
2. Bovenlijn wastafelkast 835 mm
3. Onderlijn wandkast 1285 mm
4. Bovenlijn wandkast/hoge kast 2035 mm
5. Denk eraan om vanaf het hoogste 

punt van de vloer te meten (zie vorige 
stap).

Belangrijke afmetingen markeren
Er zijn enkele belangrijke metingen die je in het oog moet houden. 
Markeer deze op de wanden om de badkamermeubels op de juiste plek te 
plaatsen en goed uit te lijnen. Denk aan de ruimte die nodig is om deuren 
en lades goed te openen zonder dat ze botsen met bijvoorbeeld een 
radiator of een vensterbank.
Als je niet zeker weet of de wand zware gewichten kan dragen, raden wij je 
aan om poten te gebruiken.

Opmerking: Deze afmetingen zijn gebaseerd op de maten van het ENHET 
systeem. Je kan ze wijzigen op basis van je persoonlijke voorkeuren.

235 mm

835 mm

1285 mm

2035 mm

Controleer de wanden. De wanden moeten 
het gewicht van de badkamerkasten/-frames 
dragen, dus het is erg belangrijk dat je 
controleert of de wanden geschikt zijn voor de 
verschillende badkameronderdelen. Er wordt geen 
bevestigingsmateriaal meegeleverd, omdat het 
benodigde bevestigingsmateriaal per type wand 
kan verschillen. Gebruik bevestigingsmateriaal dat 
geschikt is voor de wanden van je huis. Neem voor 
advies over geschikt bevestigingsmateriaal contact 
op met een gespecialiseerde winkel bij jou in de 
buurt.
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Controleer alles en  
begin met de montage

Werkgebied
Je kan nu beginnen met het in elkaar zetten van de 
kasten. Neem de tijd en bereid de plek voor waar je 
de kasten in elkaar gaat zetten. Zorg ervoor dat je 
een werkgebied hebt dat veilig en groot genoeg is. 
Selecteer een vlak oppervlak waar je de kastonderdelen 
kan plaatsen. Bescherm ook de vloeren.
 
Controleer alle onderdelen
Controleer nogmaals of je alle onderdelen voor je 
badkamer hebt. Sorteer de pakketten in groepen 
om verwarring te voorkomen over welke onderdelen 
bijvoorbeeld bij de kast horen en welke bij de 
wastafel. Controleer nogmaals of je alle benodigde 
gereedschappen en de siliconenkit hebt.

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.

De kasten in elkaar zetten
Voor een overzichtelijke workflow raden we je aan om 
alle frames één voor één in elkaar te zetten en weg te 
leggen totdat het tijd is om ze te installeren.
Volg de montage-instructies die bij elk pakket  
worden geleverd en zet alle kastframes in elkaar. 
Wacht nog met de deuren, handgrepen en planken, 
dat komt later.

Het is belangrijk om te controleren dat je wanden
het gewicht van de wastafelkast kunnen 
ondersteunen. Als je niet zeker weet of de wand zware 
gewichten kan dragen, raden wij je aan om ENHET 
poten te gebruiken.

Volg de montage-instructies van je kast en/of frame 
om te controleren of je de juiste poten gebruikt.
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De wastafelkast installeren

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.
 

Opmerking: 
Er wordt geen bevestigingsmateriaal meegeleverd, 
omdat het benodigde bevestigingsmateriaal 
per type wand/vloer kan verschillen. Gebruik 
bevestigingsmateriaal dat geschikt is voor de 
wanden/vloeren van je huis. Neem voor advies over 
geschikt bevestigingsmateriaal contact op met een 
gespecialiseerde winkel bij jou in de buurt.

Bepaal de boorpunten. Lijn de onderkant van de 
kast/het frame uit met de basislijn (235 mm) en 
houd de kast/het frame tegen de wand om de 
gaten voor de wandbevestiging te markeren. Zet 
vervolgens de kast/het frame aan de kant en boor 
op de gemarkeerde posities.

Gebruik nogmaals de waterpas om te controleren 
of de wastafelkast echt vlak is. Je kan de steunen 
iets afstellen als de kast niet helemaal vlak is. Draai 
de schroeven goed aan zodra de kast waterpas is.

Als je de frames naast elkaar wilt plaatsen, gebruik 
je de klemmen die bij de frames zijn geleverd om 
ze met elkaar te verbinden.

Boor en breng siliconenkit aan. Boor de 
montagegaten en breng de bevestigingsschroeven 
aan op de gemarkeerde punten. Draai de 
schroeven nog niet helemaal vast. Met de 
elektrische boor voorkom je beschadiging aan 
de tegels. Als je er geen hebt, kan je het beste 
afplaktape op de tegel aanbrengen om te 
voorkomen dat de boor wegglijdt.

Vul de boorgaten met sanitair-siliconenkit voordat 
je de schroeven vastdraait. Draai de schroeven 
aan, maar draai ze nog niet helemaal vast.

Controleer of je de steunen aan de achterkant 
van de wastafelkast hebt bevestigd volgens 
de montage-instructies. Til de kast vervolgens 
voorzichtig op de bevestigingsschroeven.
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Wandkasten en hoge kasten/frames 
installeren

Neem de tijd en zorg ervoor dat iemand je kan helpen 
in deze fase van het proces. Zorg er ook voor dat je 
alle benodigde gereedschappen, de siliconenkit en het 
bevestigingsmateriaal bij de hand hebt.
 

Het is belangrijk om te controleren dat je 
badkamerwanden het gewicht van de kasten/frames 
kunnen dragen. Als de wanden het gewicht van de 
hoge kast/het frame niet kunnen dragen, kan je de 
ENHET poten gebruiken ter ondersteuning. Volg de 
montage-instructies van je kast en/of frame om te 
controleren of je de juiste poten gebruikt.

Nadat je de wastafelkast hebt geïnstalleerd, 
trek je een verticale lijn vanaf de zijkant van de 
wastafelkast.

Als je meer dan één kast hebt, zet je de tweede 
kast waterpas en op een lijn met de eerste kast. 
Nadat je de tweede kast hebt geplaatst, bevestig 
je ze aan elkaar met de schroeven die bij de kast 
zijn geleverd. 

Bij het plaatsen van een hoge kast lijn je deze 
uit met de aangrenzende wandkast of de eerder 
gemarkeerde lijn voor de hoge kast. Nadat je 
de gaten voor bevestiging aan de wand hebt 
gemarkeerd, herhaal je de stappen voor het 
boren, afdichten en bevestigen van de kast of het 
frame. Controleer of alle onderdelen zijn uitgelijnd 
voordat je de schroeven vastdraait.

Houd vervolgens de wandkast in een positie die op 
één lijn is met de eerder gemarkeerde onderste lijn 
van de wandkast en de verticale lijn die je zojuist 
hebt getekend. Zodra deze zijn uitgelijnd, markeer 
je de gaten voor de bevestiging aan de wand. 

Herhaal vervolgens de stappen voor het boren 
en afdichten en draai de schroeven half vast (stap 
2 op de vorige pagina). Nadat je de kast hebt 
geplaatst en uitgelijnd met de horizontale lijn voor 
de wandkast, draai je de schroeven vast.

Als je de frames naast elkaar wilt plaatsen, gebruik 
je de klemmen (beslag) die bij de frames zijn 
geleverd om ze met elkaar te verbinden.
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De wastafel,  
sifon en mengkraan installeren

Controleer voordat je begint met het installeren van 
de wastafel en mengkraan of de wateraansluitingen 
compatibel zijn. Denk bijvoorbeeld aan de 
watertoevoer en de aansluitslangen voor de kraan. 
Sluit vervolgens de hoofdwaterkraan af.

Houd er rekening mee dat de installatie moet worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de huidige lokale 
regelgeving voor de bouw en sanitair. Neem bij twijfel 
contact op met een professional.

Opmerking:  
Wil je een wastafel plaatsen zonder een wastafelkast 
eronder? Bekijk deze installatieoptie dan in de 
instructies voor de wastafelmontage.

Draai de wastafel ondersteboven en bevestig de 
sifon volgens de montage-instructies.

Zodra de siliconenkit droog is, voltooi je 
de installatie van de sifon en sluit je alle 
mengkraanslangen aan volgens de montage-
instructies. 

Je kan nu de hoofdwaterkraan inschakelen. 
Verwijder het filter uit de mengkraan en laat het 
water vijf minuten lopen. Controleer of er geen 
lekkage is rond de slangaansluitingen of de sifon. 
Schroef vervolgens het filter weer op zijn plaats.

Plaats vervolgens de wastafel boven op de kast, 
verwijder de tape en laat ten minste drie uur 
drogen. Vervolgens breng je een klein beetje 
siliconenkit aan tussen de wastafel en de wand.

Volg vervolgens de instructies voor het plaatsen 
van de mengkraan op de wastafel. Draai de twee 
moeren om de mengkraan aan de wastafel te 
bevestigen losjes vast. Dit geeft je de mogelijkheid 
om de positie van de mengkraan aan te passen 
zodra deze op zijn plaats op de wastafel staat. 

Breng sanitair-siliconenkit aan op de bovenrand 
van de zijden van de wastafelkast. Plak tape 
voordat je de siliconenkit aanbrengt om vegen van 
de kit te voorkomen. 
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Lades, deuren, spiegels, knoppen, 
handgrepen en verlichting installeren

Volg vervolgens de montage-instructies om de 
deuren te monteren en de lades te installeren. 
Zodra de deuren en lades op hun plaats zitten, kan 
je eventuele fouten in de uitlijning aanpassen door 
de scharnieren en lades af te stellen.

Houd er bij het installeren van de verlichting 
rekening mee dat alle elektrische aansluitingen 
door een gekwalificeerd persoon moeten worden 
uitgevoerd. 

Als je gaten boort, gebruik dan een stuk hout om 
de boor te raken wanneer deze het oppervlak 
binnendringt. Zo voorkom je dat de randen gaan 
splinteren.

Als je eenmaal hebt bepaald waar je de knoppen 
en/of handgrepen wilt plaatsen, raden we je aan 
de FIXA boorsjabloon te gebruiken. Dit maakt 
het monteren van de knoppen en/of handgrepen 
eenvoudiger en geeft je een beter eindresultaat.
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Je droombadkamer begint met een grondige planning: 
van het bepalen van de wensen van jou en je gezin tot 
het voorbereiden van de ruimte en het in elkaar zetten 
van de badkamermeubels. Maar om je badkamer 
helemaal af te maken, kan je deze aan je wensen 
aanpassen en nog functioneler en overzichtelijker 
maken. Zo kan je accessoires toevoegen, zoals de 
ENHET draaibare plank of ENHET haken, samen met de 
SKATTÅN houder, die je eenvoudig aan de open ENHET 
frames kan bevestigen.

IKEA biedt ook een breed scala aan kleurrijk badtextiel, 
badkameraccessoires en verlichting voor elke smaak 
en stijl. Met textiel voeg je de extra zachtheid en 
schoonheid toe die bij jou en je gezin passen, en maak 
je je droombadkamer helemaal af.

De puntjes op de 'i'  
maken het verschil
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Ons brede serviceaanbod geeft je de vrijheid om te beslissen wat je 
helemaal zelf wilt doen en wat je aan ons wilt overlaten. 
 
 
Hieronder vind je alle services die we aanbieden en hoeveel elk van deze 
services kost.

Maten opnemen Ontwerpen Bezorging
Wil je er zeker van zijn dat 
de tekening van je ruimte zo 
nauwkeurig mogelijk is? Wij meten 
de ruimte op en controleren alles, 
van de plaatsing van ramen, deuren 
en stopcontacten tot het materiaal 
en de staat van de wanden.

Krijg hulp bij het ontwerpen van je 
nieuwe badkamer door een afspraak 
te maken met een van onze experts 
bij IKEA. Je hoeft alleen maar de 
afmetingen en een tekening of een 
foto van de ruimte mee te nemen. 
Wij bieden je vervolgens inspirerende 
en functionele oplossingen voor 
alles, van de plaatsing van kasten, 
apparaten, bureaus en opslag tot 
verlichting, spoelbakken en wastafels.

Of je nu in de winkel of online koopt 
en hoe groot de aankoop ook is, wij 
doen het zware werk en bezorgen 
je bestelling bij je thuis of op 
kantoor. We bezorgen je producten 
op de dag en tijd die jou het beste 
uitkomen. 

Prijs: Prijs: Prijs:

Verwijderen Montage Badkamerinstallatie
Als je een badkamer inclusief 
bezorging bij ons koopt, helpen we 
je graag met je oude badkamer. 
Alles wat niet kan worden gebruikt, 
recyclen we op verantwoorde wijze.

Soms is het fijn als iemand anders 
je meubels in elkaar zet. We doen 
het graag voor je. Zo kan je heel wat 
tijd besparen. 

Als je jezelf zoveel mogelijk moeite 
wilt besparen, kunnen wij je nieuwe 
badkamer installeren en het werk van 
begin tot eind coördineren. Wij nemen 
je al die tijdrovende werkzaamheden 
uit handen, zoals het plaatsen van 
een wastafel en een mengkraan. 
Bovendien kan je erop vertrouwen 
dat de elektrische installatie van de 
verlichtingsarmaturen goed wordt 
uitgevoerd. We nemen de verpakking 
ook weer mee als we klaar zijn.

Prijs: Prijs: Prijs:

Betalingsopties
We accepteren veel betaalmethodes, 
waaronder betaalpassen/creditcards 
en contant geld. En als je iets langer 
nodig hebt om de rekening te 
betalen, kunnen wij helpen om de 
kosten te spreiden. 

Prijs:

Services


