MONTERINGSGUIDE
FOR KJØKKEN
Her får du tips og tydelige trinn å følge
når du skal montere og installere det
nye kjøkkenet ditt.

Slik installerer du det nye
kjøkkenet – trinn for trinn
Installer det nye IKEA-kjøkkenet ditt riktig
Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring
og installering av det nye kjøkkenet. Her finner
du råd og ideer, tydelige trinn å følge samt verktøyene du trenger. Les hele veiledningen nøye
før du setter i gang, og bruk den sammen med
monterings-anvisningen, så du er sikker på at
kjøkkenet blir installert riktig.
Før du begynner
Ta en titt på denne brosjyren for å se hvilke trinn
du må gjennomføre for å sette sammen det nye
kjøkkenet og organisere de verktøyene du
trenger.
Når du har mottatt det nye kjøkkenet, dobbeltsjekker du at alle deler er med. Den beste måten
å gjøre dette på, er å sjekke at pakkene du har
hjemme stemmer med bestillingslista. Du bør
ikke demontere det gamle kjøkkenet før du har
alle de nye delene og hvitevarene. Kjøkkendelene

og benkeplata bør oppbevares innen-dørs, i
normal temperatur og luftfuktighet.
Det er lurt å plassere skapene i den rekkefølgen
du skal montere dem. Bruk bestillingen din og
tegningen fra IKEA Home Planner til hjelp.
Fjern det gamle kjøkkenet og pass på at strøm
og vann er koblet fra før du begynner. Bruk
kvalifiserte fagfolk til å koble fra og til vann,
strøm og gass.
Du kan gjøre alt selv – men du må ikke
Våre kjøkken er designet for å være så enkle som
mulig å installere og montere selv, men vi er klare
til å gi deg så mye hjelp som du vil ha underveis.
Enten du bare vil ha litt hjelp med leveringen eller
en komplett installasjonstjeneste – vi setter gjerne
sammen en tjeneste-pakke som passer for deg.
Du finner mer informasjon på IKEA.no/tjenester,
eller du kan kontakte ditt nærmeste IKEA-varehus.

Når det nye kjøkkenet blir levert, kontrollerer du leveransen for å sjekke at alt
er i orden.
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Verktøyene du trenger
Hvilke verktøy du trenger, avhenger av
hvor mye av jobben du skal gjøre selv. Se
monteringsanvis-ningen for å finne ut hvilke
verktøy du trenger. Du bør bruke vernebriller
når du jobber med elektriske verktøy.

Godt å vite

Gips, tre eller betong? Det finnes mange typer veggmaterialer. Ulike veggmaterialer krever forskjellige
typer festemidler (Skruer, plugger, ankre, osv.). Bruk
festemidler som er beregnet på veggene i hjemmet
ditt (ikke inkludert). Trenger du hjelp? Spør en fagperson.

Fintannet håndsag

Vater

Skrutvinge

Målebånd

Gjærkasse og sag

Flat
skrutrekker

Sirkelsag

Stjerneskrutrekker

Syl

Blyant

Gummihammer

Hammer

Elektrisk skrutrekker / drill

Snekkervinkel

FIXA verktøysett
med 2 deler,
285.121.00,
– til boring av
hull (35 mm) til
blandebatteriet i
oppvaskbenken

Stikksag
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Klargjøre rommet
Når du har fjernet det gamle kjøkkenet, gjør du
rommet klart ved å forsikre deg om at vegger og
gulv er jevne og at veggene kan bære det nye
kjøkkenet. Dette er også tiden for å grunne og
male vegger, legge fliser eller bytte gulv.

Klargjør rommet ved å forsikre deg om
at hjørnene er rette og at vegger og
gulv er rette. Bruk en snekkervinkel i
hjørnene og et vater på vegger og gulv.

Merk av for skapenes plassering
Tegn opp planløsningen for det nye kjøkkenet rett
på veggen. Kontroller at alt passer med målene
på plantegningen og at tilkoblingene for strøm,
vann, gass og ventilasjon er der du vil ha dem.
Merk også av for hvor du skal feste kjøkkenets
monteringsskinner.

Merk av gulvets høyeste punkt samt
der hjørnene ikke er 90 grader.

Kontroller at veggen er solid nok
til å bære monteringsskinnen og
skapene. Avhengig av veggmaterialet
kan det være best å montere skinnen
på en stender eller støttebjelke. En
elektronisk stenderfinner kan være
nyttig.

Sett av 82 cm mellom gulvets høyeste
punkt og underkanten av monteringsskinnen for benkeskapene.

Dobbeltsjekk at
rør-opplegget er
der du vil ha det og
at det passer med
plan-skissen din.
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Sette opp monteringsskinnen
Med kjøkkensystemet fra IKEA kan du henge
skapene direkte på en monteringsskinne. Dette
gjør det enklere å installere og justere skapene.
Det er viktig å sørge for at monteringsskinnen er
helt riktig plassert på veggen og i vater, og feste
den godt med riktig skruetype for veggen din.

Fest skinnene til benkeskapene først.
Sørg for å finne egnede festepunkter i
veggene der skinnen kan monteres, og
sjekk at skinnen er i vater før du borer.

Spesialtilpassede benkeplater

Før du begynner å installere kjøkkenet ditt,
anbefaler vi at du sjekker alle mål på den
spesialtilpassede benkeplata. Skap og foringer
må deretter installeres i henhold til dette, for
å sikre at benkeplata og kjøkkentegningen
passer perfekt.

Hvis veggen din er ujevn, bruk en
avstands-kloss mellom skinnen og
veggen for å sikre at skinnen blir rett.

Bruk et vaterpass for å sjekke at hver
skinne er i vater.

Kjøkkenhøyde 208 cm vises her. Vi har også kjøkken i høyde 228 cm eller 248 cm.

Skaphøyde
60 cm

202 cm

A
Skaphøyde
80 cm
82 cm

B

Sokkelhøyde
8 cm

Monter monteringsskinnene i riktig høyde
Monteringsskinnen til benkeskapene (A) må monteres 82 cm over gulvets høyeste punkt (B), mål opp til undersiden
av skinnen. Hvis kjøkkenet ditt er 208 cm høyt, skal du sette av 120 cm mellom undersiden av monteringsskinnen for
underskapet og monteringsskinnen for vegg-/høyskap. (Hvis kjøkkenet er 228 cm eller 248 cm høyt skal du sette av
henholdsvis 140 cm eller 160 cm.)
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Montere skapene
I de fleste kjøkken lønner det seg å montere veggskapene først. Da har du plass til å bevege deg uten at
benkeskapene kommer i veien.
Et unntak er om du monterer et kjøkken på linje
med et høyskap i den ene enden. I så fall installerer
du høyskapet først.
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Merk av alt opplegg for strøm, vann, gass og ventilasjon. Noen av skapene har ferdige åpninger til
slikt opplegg, men du kan bruke en stikksag til å
lage dine egne åpninger om nødvendig. Gjør i så fall
dette før du setter skapet på plass. Vær oppmerksom på at plasseringen av skapene kan påvirke
hvordan du kan arrangere skuffer i et skap.

Monter alle veggskapstammene i tråd
med monteringsanvisningene. Vent til
senere med å montere skuffer, dører
og innvendig innredning.

Heng opp hjørneskapet først og trekk
til skruene til det sitter på plass. Heng
opp resten av skapene og fest dem til
hverandre med de medfølgende skruene. Vent med å trekke til skruene til
benkeskapene er på plass og du kan
forsikre deg om at alt er på linje.

Monter alle benkeskapene i tråd med
monteringsanvisningene. Monter
bena i den rekkefølgen skapene skal
plasseres.

Heng opp benkeskapene. Begynn i
hjørnet. Heng opp resten av skapene
på samme måte. Hvis du skal installere
en hjørnekarusell, gjør du det nå.

Skapben som fester to skap til hverandre, kan brukes til å støtte opp begge skapene mens du monterer dem. Husk å bruke avstandsringen som følger med bena.

Pass på at det riktige benkeskapet er
innrettet med røropplegget.

Juster bena slik at hvert enkelt skap er
på linje med forrige skap.

Hvis du skal ha et høyskap, monterer
du først en dekkside på det.

Fôringer

Kjøkkenordren din kan inneholde flere dekksider enn det
som virker nødvendig. Men,
de brukes også som fôringer
mellom veggen og skapet eller
opp mot taket for å oppnå et
strømlinjeformet utseende og
for å sørge for at det er plass
nok til å åpne dører og skuffer
helt. De er særlig nyttige hvis
veggene dine ikke er helt rette.

Hvis veggen ikke er plan og flat, må
du skjære til en fôring som passer
til veggens form. Da trenger du en
dekkside, et måle-bånd, en liten trekloss (2,5–3,5 cm tykk) og en blyant.
Skjær til fôringen så den har samme
høyde som skapet. Plasser kanten av
fôringen mot veggen. Hold treklossen
flatt mot veggen med blyanten mot
den. Press dem mot veggen mens du
trekker dem nedover i hele fôringens
lengde. Nå har du tegnet opp veggens
form på fôringen. Skjær langs linjen.

Kontroller veggen med et vater for å
se om den er rett. Hvis veggen er rett,
måler du mellom veggen og skapet og
merker av denne avstanden øverst og
nederst på fôringen.

Fest først en støttelist til veggen for
å sørge for at fôringen holder seg på
plass. Bor hull i skapet til skruene du
skal bruke til å feste fôringen til skapet.
Sett fôringen på plass. Sett skruer i
hullene du boret. Når alle fôringene er
på plass, tetter du rundt hver av dem
med silikon, slik at du får en lufttett
forsegling.

Plasser den ferdigskårede fôringen
mot veggen (den burde passe perfekt).
Merk av kanten på skapet øverst og
nederst på fôringen. Tegn en rett linje
fra disse punktene og skjær til.

Spesialtilpassede
benkeplater

Før du begynner å installere
kjøkkenet ditt, anbefaler vi
at du sjekker alle mål på den
spesialtilpassede benkeplata. Skap
og foringer må deretter
installeres i henhold til dette,
for å sikre at benkeplata og
kjøkkentegningen passer
perfekt.

Hvis du skal montere et høyskap, ikke gjør de siste justeringene eller
skru skruene helt til før du har montert alle de andre skapene også.
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Installere og montere benkeplate,
oppvaskkum, belysning og hvitevarer
Når skapstammene er på plass, er det på tide å
installere benkeplata, oppvaskkummen, belysningen
og hvitevarene. Kontroller at benkeplata har riktig
størrelse før du monterer den. Hvis du må tilpasse
benkeplata til en oppvaskkum eller platetopp, gjør du
det nå (se monteringsanvisningen).
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Når benkeplata er på plass, kan du få koblet til vann,
gass, belysning og hvitevarer. Alle koblinger til vann,
gass og strøm skal kun installeres av en registrert
installasjonsvirksomhet og i henhold til gjeldende
lokale sikkerhetsforskrifter.

Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en
elektriker fra en registrert installasjonsvirksomhet.

Installer belysningen og hvitevarene. Alle
elektriske tilkoblinger skal utføres av en
elektriker fra en registrert installasjonsvirksomhet.

Kontrollmål benkeplaten. Hvis du har
ei benkeplate i standardlengde, skjærer
du den til riktig lengde nå.

Bruk en sirkelsag og skrutvinger til å holde
fast en rettkant mot benkeplata i standardlengde når du skjærer den til. Det er nyttig
å bruke et par sagbukker til hjelp.

Merk av oppvaskkummens plassering ved å
legge benkeplata på plass. Tegn opp innsiden
av benke-skapet på undersiden av benkeplata.
Da blir det enklere å plassere oppvaskkummen
riktig. Snu benkeplata og tegn opp omrisset av
oppvaskkummen på maskeringstape.

Bruk en stikksag til å skjære ut for oppvaskkummen. Det er nyttig å bore et hull på
innsiden av hvert av hjørnene på omrisset
før du begynner å sage, slik at du kan lage
en renere utskjæring.

Smør våtromssilikon på skjærekanten
for å hindre at det trenger inn fuktighet
i benkeplata.

Monter oppvaskkummen i benkeplata i
henhold til monteringsanvisningen.

Fest benkeplata i henhold til monteringsanvisningen.

Tilpass benkeplata til platetoppen på
samme måte som med oppvaskkummen.
Se monteringsanvisningen for platetoppen.

Installer ventilatoren. IKEAs ventilatorer
kan installeres på to måter: med avtrekk
til utsiden eller i et resirkuleringssystem
med kullfilter. De ulike installeringsalternativene er beskrevet i monteringsanvisningen som følger med produktet.

Skjær hull enten i bakplata eller oversiden
av skapet. Se monteringsanvisningen.
Av hensyn til sikkerheten og funksjonen
må målene i installasjonsanvisningen
som følger med ventilatoren/viften følges
nøyaktig.

Kjøkkenøy

Hvis du planlegger ei kjøkkenøy, har vi et støttebeslag for å feste
den godt i gulvet, 202.984.05. Ben/sokler må så festes langs utsiden
av kjøkkenøya.
METOD støttebeslag
202.984.05
Du kan bruke METOD monteringssett for å feste kjøkkenskapene
rygg mot rygg, eller for å feste en dekkside til baksiden av skapene.
Kontakt varehuset hvis du trenger hjelp til montering.

METOD monteringssett for kjøkkenøy.
202.984.10

Godt å vite

Hvis du monterer ei kjøkkenøy, må den
festes til gulvet med UTBY ben eller med
monteringssett 202.984.10 og støttebeslag
202.984.05. Når du fester den til gulvet, må
du forsikre deg om at installasjoner som
gulvvarme eller røropplegg allerede er på
plass og ikke kommer i konflikt med øya.
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Montere hyller, skuffer,
dører, knotter og håndtak
Når skapstammene, benkeplatene og hvitevarene er på plass, monterer du skuffeskinnene
i skapene. Husk at skinner til innerskuffer og
standardskuffer monteres på forskjellig vis
(se monteringsanvisningene).

Fest skuffeskinnene, skinnene til ytterskuffene først. Skinnene til ytterskuffene skal festes i den ytre rekken
av hull i skapet.

Når skinnene er på plass, setter du inn skuffene
før du monterer dører og hyller. Avslutt med å
montere knotter og håndtak samt eventuelle
andre innvendige løsninger (f.eks. trådkurver).

Når skinnene til ytterskuffene er på
plass, monterer du skinnene til innerskuffene. Skinnene til innerskuffene
skal festes i den indre rekken av hull
i skapet.

Monter skuffene i henhold til monteringsanvisningene. Husk påbygningsider
til skuffene dine. De monteres på
skuffene for å tette åpningene på
skuffen.
GODT Å VITE OM
UTRUSTA HENGSLER
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Du kan oppleve at du har flere skuffer
enn det du har fronter til. Disse kan
være innvendige skuffer som er planlagt inn for å utnytte skapplassen
optimalt. Se kjøkkentegningen og
artikkelliste om du er usikker på hvor
du skal plassere disse.

Juster dørene i høyde- og sideretning
ved hjelp av skruene på hengselplaten.

Hvis du skal bruke en sokkel, monterer
du den nå. Se monteringsanvisningen.

Hvis du skal montere en ventilasjonsrist,
plasserer du risten mellom to sokkeldeler.

Hengsler fås med ulike åpningsvinkler:
45°:
til vegghjørneskap
95°:
til høyskap med integrert
kjøleskap/fryser
153°:
til skap med innvendige
skuffer
og benkehjørneskap på 88 x 88
cm
110°:
til METOD-skap med VOXTORP 		
fronter
125°:
til alle andre METOD-skap 		
unntatt horisontale veggskap
Hengsler til horisontale veggskap:
Liten horisontal hengsel:
til dører med 40 cm høyde
Stor horisontal hengsel:
til dører med 60 cm høyde

Da er du ferdig.
Gratulerer med nytt kjøkken!
Vedlikehold av skapene
Rengjør dørene, innsiden av skapene og overflater i tre med en myk, fuktig klut. Bruk bare
rengjøringsprodukter som egner seg for disse
materialene. Bruk ikke produkter som inneholder ammoniakk, alkohol, blekemidler eller
slipemidler.
Skyll med rent vann og tørk over med en ren
og tørr klut. Sørg for å tørke opp søl raskt.
Hold oppvaskkummen skinnende ren.
Tørk kummen ren etter hver gangs bruk med
en klut eller svamp fuktet i vann, eller om nødvendig i et rengjøringsmiddel uten slipemiddel.
Skyll kummen med vann og tørk over med en
tørr klut. Unngå skurepulver, stålull og harde

gjenstander som kan ripe opp den rustfrie ståloverflaten. En fuktig overflate kan bli misfarget
hvis gjenstander som inneholder jern, som for
eksempel stålull, spiker eller grus, får ligge der.
Misfargingen skyldes det fremmede materialet.
Benkeplater som varer
Hold benkeplata i god stand ved å vaske bort
søl raskt med vann og mildt rengjøringsmiddel.
Tørk av benkeplatene så godt som mulig etter
bruk. Bruk BEHANDLA treolje på benkeplater
i tre og massivt tre. Oljen beskytter treet mot
merker, flekker og sprekker og forhindrer at
vann trenger gjennom overflaten.

Da er du ferdig!

Det er på tide å ta et skritt tilbake og beundre det nye
kjøkkenet som du har montert og installert selv. Med litt
stell og vedlikehold vil det nye IKEA-kjøkkenet holde seg
pent i mange år fremover.
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Tjenestene våre
Trenger du hjelp? Det brede utvalget av tjenester gir
deg frihet til å velge hvor mye du har lyst til å gjøre
selv og hvor mye du vil ha hjelp til.
Dette er bare noen av tjenestene våre. For mer
informasjon og priser, ta en prat med oss eller se
IKEA.no/tjenester

INTERIØRDESIGN

PLANLEGGINGSHJELP

OPPMÅLING

La en av interiørdesignerne våre
hjelpe deg med å designe kjøkkenet
du drømmer om. Sammen ser dere på
hvordan rommet kan innredes smartest
mulig og hva du ønsker av farger og
materialer. Book møte på varehuset,
eller på IKEA.no/tjenester

Få hjelp med planleggingen av det nye
kjøkkenet ditt. Du kan droppe innom,
booke tid med en kjøkkenspesialist
eller få hjelp via telefon eller e-post. Ta
mål av rommet ditt og forbered deg
så godt du kan, så får du en dedikert
kjøkkenspesialist på IKEA som tegner
kjøkkenet helt ferdig sammen med
deg. Du kan også bruke planleggingsverktøyet vårt på IKEA.no/planleggere

Er du usikker på hvordan du skal måle
opp rommet for å sikre at løsningen
du ønsker blir riktig? Det kan servicepartneren vår hjelpe deg med! Vi
sender en av våre servicepartnere
hjem til deg for å foreta oppmåling,
og du vil få en skisse av rommet som
beskriver tekniske installasjoner og
alle mål som finnes på stedet. Skissen
tar du med deg til IKEA for å planlegge
løsningen du ønsker.

KONTROLLMÅLING

LEVERING

KJØKKENMONTERING

Etter at du har tegnet og planlagt ditt
nye kjøkken, er det smart å kvalitetsikre
at løsningen vil fungere i virkeligheten.
Våre servicepartnere kommer hjem til
deg og sikrer det som vil være avgjørende for din nye løsning. Etter at kontrollmåling er gjennomført, vil du
motta en tegning med eventuelle
korrigeringer og en detaljert kontrollrapport. Disse tar du med deg til IKEA
for å bestille den endelige løsningen
du ønsker.

Vi leverer varene hjem til deg eller til
bedriften din. Du kan enten plukke
varene selv eller la oss plukke dem
for deg

Få montert og installert det nye
kjøkkenet ditt uten å løfte en finger.
Vår dyktige servicepartner hjelper deg
med å få hele kjøkkenet ferdig montert,
ned til den minste detalj. Vi har faste
priser på montering av kjøkken og tar
med oss emballasjen når vi er ferdige.
Vi kan også bistå med demontering,
bortkjøring og resirkulering av det
gamle kjøkkenet ditt.

RØRLEGGER OG ELEKTRIKER

BETALING OG FINANSIERING

Servicepartneren vår kan hjelpe deg
med det elektriske samt å få koblet på
blandebatteriet til det nye kjøkkenet
ditt.

For at du skal få det hjemmet du
drømmer om, kan du velge mellom
flere ulike betalingsmetoder – og
bestemme om du vil betale alt med
en gang eller utsette betalingen.

© Inter IKEA Systems B.V. 2018/2020.
Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte eller utgåtte varer. Oppdatert: 15. juli 2020.
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