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Prawidłowy montaż i instalacja kuchni 
krok po kroku
Broszura, którą trzymasz w ręku, stanowi poradnik  
opisujący samodzielny montaż i instalację nowej kuchni.  
Znajdziesz w nim wskazówki i pomysły, jasne i czytelne 
instrukcje oraz wykaz potrzebnych narzędzi. Postępuj 
zgodnie z poradnikiem i instrukcjami montażu  
poszczególnych artykułów, by prawidłowo zmontować 
swoją nową kuchnię. 

Możesz wszystko zrobić sam, ale nie musisz
Kuchnie IKEA są projektowane w taki sposób, by ich 
samodzielny montaż i instalacja były jak najmniej 
skomplikowane. Jednak jeżeli uznasz, że przyda ci się 
pomoc, skorzystaj z usług dodatkowych oferowanych  
w IKEA – od kompletowania zakupów i transport  
po kompletny montaż z instalacją. Szczegóły dotyczące 
oferowanych usług znajdziesz na stronie IKEA.pl/uslugi 
oraz w najbliższym sklepie IKEA.

Zanim zaczniesz
Przejrzyj cały poradnik i zobacz, jakie etapy pracy 
cię czekają. W ten sposób będziesz mógł od razu 
przygotować wszystkie niezbędne narzędzia.

Po dostarczeniu nowej kuchni do domu sprawdź, 
czy otrzymałeś wszystkie elementy. Najłatwiej będzie 
porównać dostarczone paczki z listą z zamówienia.  
Nie rozpoczynaj demontażu starej kuchni, zanim  
nie skompletujesz wszystkich nowych elementów  
i sprzętów AGD.

Poszczególne elementy nowej kuchni oraz blaty należy  
przechowywać w pomieszczeniu, w którym panuje  
temperatura pokojowa oraz normalny poziom wilgotności  
powietrza. Dobrym pomysłem jest ustawienie szafek  
w takiej samej kolejności, w jakiej będą montowane.  
Pomogą w tym lista z zamówienia oraz rysunek poglądowy  
z programu do planowania kuchni IKEA Home Planner. 
Na wydruku z IKEA Home Planner znajdziesz numery 
porządkowe szafek. Numery te znajdują się również 
na liście produktów. Przy każdej szafce znajdziesz listę 
przyporządkowanych do niej artykułów.

Przed rozpoczęciem demontażu starej kuchni upewnij 
się, że dopływ prądu, wody i gazu został odłączony. 
Jego odłączenie oraz ponowne podłączenie powierz 
instalatorowi z wymaganymi uprawnieniami.

Po dostarczeniu nowej kuchni do domu sprawdź,  
czy otrzymałeś wszystkie elementy i czy są one  
zgodne z zamówieniem. 



KUCHNIA NA TWOJĄ MIARĘ/03

DOBRZE WIEDZIEĆ
Cegła, drewno, gips czy beton? Ściany mogą 
być wykonane z różnych rodzajów materiałów, 
dlatego do szafek nie dołączamy elementów 
mocujących. Pomoc w doborze elementów 
mocujących odpowiednich do ścian w twoim 
domu uzyskasz w specjalistycznym sklepie.
Możesz także zamówić w IKEA usługę  
wymiarowania pomieszczenia. Nasz specjalista 
doradzi ci, jak przygotować pomieszczenie  
do montażu mebli kuchennych.

Niezbędne narzędzia

Zestaw potrzebnych narzędzi zależy od tego, jaką 
część montażu kuchni planujesz wykonać samodzielnie.  
Instrukcje montażu poszczególnych elementów zawierają  
informację o potrzebnych narzędziach. Podczas pracy 
z narzędziami elektrycznymi załóż okulary ochronne.

Piła kątowa

Piła ręczna (drobne uzębienie)

MiarkaŚcisk stolarski typu G

Wiertarko-wkrętarka WyrzynarkaPiła tarczowa

Poziomnica

Przebijak KątownikOłówek Młotek 
gumowy

MłotekŚrubokręt 
krzyżakowy

Śrubokręt 
płaski

Wycinarka -  
do wycięcia  
otworu na baterię 
w zlewie (35 mm)
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Przygotowanie pomieszczenia

Po zdemontowaniu starej kuchni przychodzi pora 
na przygotowanie pomieszczenia. Upewnij się, 
czy ściany i podłoga są równe oraz czy ściany 
utrzymają ciężar nowych szafek. Na tym etapie 
zajmij się malowaniem ścian, ułożeniem płytek 
ceramicznych lub wymianą podłogi. 

Zaznaczanie miejsca  na szafki
Naszkicuj układ nowej kuchni na ścianie. Sprawdź, 
czy wszystkie wymiary, rozmieszczenie dopływu 
wody i gazu, doprowadzenie prądu oraz położenie 
otworów wentylacyjnych pokrywają się z planem. 
Zaznacz także miejsce, w którym zostaną  
zamontowane szyny do powieszenia szafek.

Przygotowując pomieszczenie do montażu nowych mebli, upewnij się, czy narożniki, ściany 
i podłoga są równe. Do sprawdzenia narożników najlepiej wykorzystać kątownik, natomiast 
ścianę i podłogi sprawdzisz przy pomocy poziomicy. Pamiętaj, żeby zaznaczyć najwyższy 
i najniższy punkt podłogi oraz narożniki, które nie mają 90 stopni. Jeśli kąt ścian jest znacznie 
rozwarty, może okazać się, że ze względu na zbyt dużą odległość między ciągiem szafek  
a ścianą nie będzie możliwe zamontowanie szafki narożnej oraz przyległego ciągu szafek.

Upewnij się, z jakiego materiału wykonano 
ściany i czy można zawiesić na nich szafki. 
Rodzaj mocowań do danego typu ścian dobierz 
w specjalistycznym sklepie remontowo-
budowlanym. Upewnij się, w którym miejscu 
znajduje się instalacja elektryczna, hydrauliczna  
czy kanalizacyjna, by uniknąć jej uszkodzenia  
przy wierceniu w ścianie. 

Pamiętaj, że najwyższy punkt 
podłogi od miejsca mocowania  
dolnej szyny montażowej 
powinny dzielić 82 cm.

Upewnij się, czy doprowadzenie i odpływ wody 
znajdują się we właściwym miejscu, zgodnym  
z planem nowej kuchni. 



KUCHNIA NA TWOJĄ MIARĘ/05

202 cm
55 cm

60 cm

60 cm

82 cm

60 cm

Szyna montażowa

Nowy system mebli kuchennych IKEA umożliwia 
montaż szafek ściennych za pomocą szyny 
montażowej, co ułatwia nie tylko ich zawieszanie, 
ale również ustawianie i wyrównywanie. Ważne, 
aby szynę montażową idealnie wypoziomować 
i zamocować prosto przy pomocy kołków 
montażowych odpowiednich do rodzaju ściany.

Zaznaczanie miejsca na szynę montażową
Dolną szynę montażową należy zamocować 82 cm  
nad najwyższym punktem podłogi (licząc od dolnej  
krawędzi szyny). Montując górne szyny montażowe,  
pamiętaj, że pomiędzy spodem szafek ściennych 
a powierzchnią blatu powinno pozostać 60 cm 
wolnej przestrzeni.

Zamocuj szyny montażowe, zaczynając 
od szyny dolnej. Upewnij się, czy wybrany 
punkt na ścianie utrzyma obciążoną szynę. 
Przed wywierceniem otworów sprawdź,  
czy szyny są idealnie wypoziomowane. 

Jeżeli ściana jest nierówna, pod szynę 
podłóż podkładki dystansujące.

Przy pomocy poziomnicy sprawdź,  
czy wszystkie szyny zostały równo  
zamocowane.

Zrób sobie przerwę na kawę. Układ nowej kuchni 
został rozrysowany, a szyny montażowe zostały  
zamocowane, więc zakończyłeś etap przygotowań 
do montażu.

Pamiętaj, by zostawić wolne miejsce 
pomiędzy szafkami stojącymi  
na zmywarkę.

Rysunek poglądowy.  
Rozmieszczenie szafek  
jest uzależnionie  
od indywidualnego planu kuchni.
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Montaż szafek

W większości przypadków najlepiej zacząć  
od wieszania szafek ściennych, a w przypadku 
szafek stojących - od szafki narożnej. W ten 
sposób szafki stojące nie będą ograniczały swobody  
ruchów. Wyjątkiem jest kuchnia z szafkami  
ustawionymi w pojedynczej linii, z szafką wysoką 
na jednym z końców. W tym wypadku należy 
rozpocząć od montażu szafki wysokiej.

Zaznacz wszystkie dopływy i odpływy wody oraz 
pozostałe przyłącza. Niektóre szafki mają gotowe 
otwory na ich wyprowadzenie, ale przy pomocy 
wyrzynarki możesz z łatwością wyciąć potrzebne  
otwory samodzielnie. Otwory wykonaj przed  
ustawieniem szafki na swoim miejscu. Podczas 
wycinania otworów nie można przeciąć elementów 
konstrukcyjnych szafki. 

Zmontuj obudowy wszystkich szafek 
ściennych, zgodnie z instrukcją montażu. 
Montaż szuflad, drzwi i wyposażenia 
wewnętrznego pozostaw na później. 
Szafki skręć za pomocą śrub mocujących 
dołączonych do opakowania.

Rozpocznij od ustawienia szafki narożnej. 
Każdą kolejną szafkę zamocuj w taki sam 
sposób. Jeżeli zdecydowałeś się na półkę 
obrotową do szafki narożnej, jest to 
odpowiedni moment na jej montaż.

Upewnij się, czy w miejscu dopływu 
i odpływu wody ustawiłeś odpowiednią 
szafkę.

Rozpocznij od zawieszenia szafki narożnej. 
Zabezpiecz ją, dokręcając śruby. Zawieś 
pozostałe szafki i połącz je ze sobą przy 
pomocy dołączonych śrub. Poczekaj z ich 
dokręcaniem, aż ustawisz szafki stojące  
i skorygujesz położenie pozostałych szafek.

Wyrównaj ustawienie szafek poprzez 
regulację nóg.

Zmontuj obudowy wszystkich szafek 
stojących, postępując zgodnie z instrukcją 
montażu. Upewnij się, że nogi zostały  
zamontowane w takiej kolejności,  
w jakiej szafki będą ustawiane.

Nogi łączące dwie szafki mogą posłużyć za punkt podparcia podczas montażu.  
Pamiętaj, by wykorzystać pierścień dystansujący dołączony do nóg.

Montując szafkę wysoką, rozpocznij 
od zamocowania panelu maskującego.
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Elementy wykończeniowe

Elementy wykończeniowe są montowane  
między szafkami a ścianą, by zapewnić 
odpowiedni wygląd kuchni  
oraz wystarczającą ilość miejsca,  
by można było swobodnie otwierać 
drzwi szafek i szuflady. W szczególności 
przydają się, jeżeli ściany nie są równe.

Jeśli ściana nie jest równa, należy dociąć listwę wykończeniową tak, by pasowała do kształtu 
ściany. W tym celu potrzebna będzie ci miarka, niewielka deseczka drewniana o grubości 
ok. 2,5-3,5 cm oraz ołówek.
   Przytnij listwę wykończeniową do wysokości szafki i przyłóż ją do ściany. Przyciśnij do ściany 
deseczkę z ołówkiem i przesuwaj je wzdłuż listwy wykończeniowej. W ten sposób odrysujesz  
na niej kształt ściany. Teraz wystarczy ciąć po narysowanej linii.
   Umieść dociętą krawędź listwy wykończeniowej przy ścianie (powinna pasować idealnie).  
Zaznacz na jej górnej i dolnej krawędzi bok szafki, narysuj łączącą te dwa punkty prostą 
linię i dotnij wzdłuż niej listwę wykończeniową. 
 

Przy pomocy poziomnicy sprawdź, czy ściana  
jest prosta. Jeśli jest równa, zmierz odległość 
między szafką a ścianą, zaznaczając ją  
na górnej i dolnej krawędzi listwy 
wykończeniowej.

Aby listwa wykończeniowa była stabilnie 
przymocowana, najpierw przymocuj do ściany  
listwę podporową. Następnie wywierć  
w szafce otwory na śruby, którymi połączysz 
szafkę z listwą wykończeniową. Umieść 
listwę we właściwym miejscu i przykręć ją, 
wykorzystując nawiercone wcześniej otwory. 
Gdy wszystkie elementy wykończeniowe 
zostaną zamocowane, uszczelnij szczeliny 
silikonem.

Podczas montażu szafki wysokiej wstrzymaj  
się z jej ostatecznym ustawieniem  
oraz dokręcaniem śrub do momentu,  
aż zamocujesz wszystkie pozostałe szafki.

DOBRZE WIEDZIEĆ
Montując wyspę kuchenną, pamiętaj  
o konieczności przytwierdzenia jej  
do podłogi za pomocą nóg UTBY lub ramy  
zbudowanej z cokołów, którą należy 
przymocować zarówno do podłogi,  
jak i do szafek. Podczas montażu  
zwróć uwagę na przewody i rury ukryte 
pod podłogą (np. ogrzewanie podłogowe, 
dopływ wody).
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Montaż blatów, zlewu, oświetlenia  
i sprzętu AGD
Gdy obudowy szafek są już na swoich miejscach,  
pora na montaż blatów, zlewu, oświetlenia  
i sprzętu AGD. Przed zamontowaniem blatu  
upewnij się, że ma odpowiednie wymiary,  
oraz - w zależności od potrzeby - wytnij  
otwór na zlew lub płytę grzewczą (szczegóły  
w poszczególnych instrukcjach montażu).

Po zamocowaniu blatu, pozostaje podłączenie 
wody, gazu, oświetlenia oraz urządzeń AGD. 
Przyłącza wodne, gazowe i elektryczne powinny  
być wykonane przez wykwalifikowanego 
specjalistę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie prace związane z przyłączeniami 
elektrycznymi powinny być wykonane przez 
wykwalifikowanego elektryka.

Do równego przycięcia blatu wykorzystaj 
piłę tarczową oraz zaciski stolarskie typu G. 
Mogą ci się również przydać dwa kozły  
do piłowania drewna.

Aby nie dopuścić do wnikania wody  
w strukturę blatu, uszczelnij krawędzie 
wyciętego otworu silikonem sanitarnym lub 
innym środkiem chroniącym przed wilgocią.

Podłącz oświetlenie i urządzenia AGD.

Zamontuj zlew, postępując zgodnie  
z instrukcją montażu.

Dla pewności zmierz blat. Jeżeli zdecydowałeś  
się na zakup gotowego blatu, przytnij go  
do odpowiedniej długości.

Aby zaznaczyć otwór na zlew, połóż  
blat na swoim miejscu i obrysuj na jego 
spodzie szafkę, w której zamontujesz zlew. 
Następnie odwróć blat i obrysuj kontury 
zlewu na przyklejonej taśmie maskującej. 

Przytwierdź blat, postępując zgodnie  
z instrukcją montażu.

Otwór najłatwiej wyciąć przy pomocy  
wyrzynarki. Warto  zacząć od nawiercenia 
otworów w wewnętrznych narożnikach 
obrysu zlewu, dzięki czemu łatwiej będzie  
ci rozpocząć wycinanie. 
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Otwór na płytę grzewczą przygotuj  
w taki sam sposób jak w przypadku zlewu 
(szczegóły w poszczególnych instrukcjach 
montażu).

Zamontuj okap. Okapy i wyciągi z asortymentu IKEA można zainstalować na dwa sposoby: 
z podłączeniem do wyprowadzonego na zewnątrz przewodu wentylacyjnego lub w obiegu 
zamkniętym z wykorzystaniem filtra węglowego. Każdy ze sposobów jest dokładnie opisany  
w instrukcji montażu poszczególnych modeli. 
Wytnij otwór w tylnej ściance lub na górze szafki. Dla bezpieczeństwa i zachowania pełnej 
funkcjonalności, należy dokładnie przestrzegać wymiarów i odległości wskazanych w instrukcji 
montażu danego modelu okapu.

DOBRZE WIEDZIEĆ
Wilgoć i para woda nie przynoszą  
niczego dobrego. Dlatego dla ochrony 
przed wilgocią, warto oddzielić zmywarkę  
od przykrywającego ją blatu, montując 
barierę dyfuzyjną. Wszystkie zmywarki 
IKEA posiadają w zestawie odpowiedni  
element. W przypadku pozostałych 
urządzeń, zastosuj barierę dyfuzyjną 
FIXA, która zapewni dodatkową ochronę.
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Montaż półek, szuflad, drzwi,  
gałek i uchwytów
Kolejny etap to zamontowanie w szafkach  
prowadnic szuflad. Pamiętaj, że montaż prowadnic  
standardowych szuflad zewnętrznych i szuflad  
wewnętrznych nie odbywa się w taki sam sposób 
(szczegóły w poszczególnych instrukcjach montażu). 

Gdy prowadnice są już na miejscu, wsuń szuflady, 
a następnie zamontuj półki i drzwi. Na końcu 
przymocuj gałki i uchwyty oraz wyposażenie 
wewnętrzne szafek (np. kosze druciane).

Zacznij od przykręcenia prowadnic szuflad 
zewnętrznych, wykorzystując zewnętrzny 
rząd otworów w szafce.

Przykręć zawiasy drzwi.

Po zamontowaniu prowadnic szuflad 
zewnętrznych, zajmij się prowadnicami  
szuflad wewnętrznych. W tym przypadku 
należy wykorzystać wewnętrzny rząd  
otworów w szafce.

Skręć szuflady, postępując zgodnie  
z instrukcją montażu.

Wsuń szuflady i zamocuj drzwi. Wyrównaj położenie drzwi poprzez regulację 
śruby na płytce zawiasu.

Na tym etapie możesz zamocować cokół 
(szczegóły w instrukcji montażu).

Jeżeli zachodzi taka potrzeba (w zależności 
od wymogów dla danego rodzaju sprzętu 
AGD), umieść kratkę wentylacyjną pomiędzy 
dwoma fragmentami cokołu.
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Gotowe! Możesz cieszyć się  
nową kuchnią!
Pielęgnacja szafek
Do czyszczenia drzwi, powierzchni drewnianych  
i wnętrza szafek używaj miękkiej, wilgotnej  
szmatki. Stosuj tylko środki czyszczące  
przeznaczone do danego rodzaju materiału. 
Unikaj środków zawierających amoniak lub alkohol,  
środków wybielających oraz o właściwościach 
ściernych. Opłucz czystą wodą, a następnie 
wytrzyj do sucha czystą szmatką. Pamiętaj,  
by szybko wycierać rozlane płyny.

Lśniący zlew
Po każdym użyciu wycieraj zlew szmatką lub 
gąbką zmoczoną wodą lub delikatnym środkiem 
czyszczącym. Opłucz wodą i wytrzyj do sucha 
szmatką. Unikaj proszku do czyszczenia, myjek 
drucianych i twardych przedmiotów, które mogłyby  

zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej. 
Wilgotny zlew pozostający w kontakcie z żelazem, 
np. myjką drucianą, gwoździami lub żwirem,  
może ulec przebarwieniu.

Długowieczne blaty
Dbaj o blat, szybko zmywając rozlane płyny przy  
pomocy wody i delikatnego środka czyszczącego.  
Pamiętaj, by osuszać blat po każdym użyciu.  
Do pielęgnacji blatów z drewna lub litego drewna 
stosuj olej do drewna BEHANDLA, który zabezpiecza  
drewno przed przebarwieniami i pęknięciami. 
Tworzy również powłokę, która zapobiega  
przedostaniu się wilgoci do środka blatu.  
Po zakończeniu cyklu zmywania w zmywarce, 
maksymalnie otwieraj jej drzwi, by nie dopuścić 
do uszkodzenia gorącą parą blatu nad zmywarką.

GOTOWE!
Nadszedł czas, by podziwiać swoją  
nową kuchnię oraz samego siebie.  
W końcu samodzielny montaż przyniósł 
spore oszczędności. Przy odrobinie  
troski i regularnej pielęgnacji nowa  
kuchnia IKEA będzie świetnie ci służyć  
i wspaniale wyglądać przez długie lata.



Możesz zrobić wszystko 
sam, ale nie musisz.
Czasem wystarczy odrobina pomocy, by zrealizować swoje marzenia. Właśnie 
dlatego oferujemy szereg usług dodatkowych, które mogą ci w tym pomóc.  
Być może potrzebujesz tylko niewielkiego wsparcia, a może wolisz, żebyśmy  
zajęli się wszystkim od początku do końca? Niezależnie od rodzaju i zakresu  
usługi, zapewnimy ci pomoc, której potrzebujesz – przy transporcie, montażu  
i finansowaniu zakupów. Jeśli skorzystasz z naszej pomocy, zostanie ci więcej  
czasu na zasłużony odpoczynek.

WymiaroWanie

Nie czujesz się pewnie z miarką w ręku? Oferujemy fachową pomoc  
w wymiarowaniu kuchni lub biura. Nasi specjaliści dokładnie wymierzą  
pomieszczenie, zaznaczą na planie wszystkie stałe elementy, takie jak  
okna, drzwi, grzejniki, gniazdka i przyłączenia instalacji oraz sprawdzą,  
z czego wykonane są ściany. Dzięki temu podczas montażu i instalacji  
nic cię nie zaskoczy. 

MONTAŻ I INSTALACJA KUCHNI

Kiedy kupujesz w IKEA meble do kuchni, możesz zaoszczędzić sporo 
cennego czasu, korzystając z profesjonalnej pomocy przy montażu 
i instalacji kuchni. Nasi fachowcy zajmą się kompletnym montażem 
mebli i sprzętów AGD, wraz z wyposażeniem wewnętrznym  
i oświetleniem oraz podłączą zlew, baterię i sprzęty gospodarstwa 
domowego. Możesz sam wybrać dogodny zakres usługi.

KompletoWanie i transport 

W ramach tej usługi skompletujemy wszystkie produkty z twojego 
zamówienia w magazynie samoobsługowym i dostarczymy je do domu  
lub biura. Możesz zapomnieć o noszeniu ciężkich paczek.

transport

Większość produktów IKEA pakowanych w płaskie paczki możesz 
przewieźć do domu własnym samochodem. Jeśli jednak twój samochód  
okaże się za mały, możesz zamówić usługę transportową w sklepie 
IKEA. Ceny usługi są uzależnione od odległości od sklepu i objętości 
zakupów. Za dodatkową opłatą wniesiemy twoje zakupy do mieszkania.

na raty W iKea

Już dziś zrealizuj marzenie o pięknym domu. W IKEA oferujemy raty  
na towary i usługi montażu, transportu i kompletowania zakupów 
oraz kilka okresów kredytowania, aby każdy mógł dostosować wysokość  
raty do swoich możliwości. Wszystkie formalności załatwisz od ręki 
w sklepie IKEA. Wysokość rat na różne okresy kredytowania możesz 
obliczyć w naszym kalkulatorze ratalnym na stronie IKEA.pl/raty. 
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