
Twoja droga 
do wymarzonej kuchni
Dzień dobry!

Jesteś o krok od realizacji swojej wymarzonej kuchni! Dobrą praktyką jest planowanie kuchni jeszcze 
przed remontem, tak aby wziąć pod uwagę ewentualne przeniesienie przyłączy wodno-kanalizacyj-
nych, elektrycznych lub gazowych.  Poniżej znajdziesz informacje, jak przygotować się na dzień plano-
wanego montażu. Upewnij się, że pomieszczenie będzie przygotowane zgodnie z wytycznymi, ponieważ 
niespełnienie któregokolwiek z warunków może skutkować odmową wykonania usługi. 

Jak przygotować się do montażu kuchni?

Usługa transportu IKEA
•     Przygotuj miejsce, do którego dostarczymy przesyłkę. Powinno znajdować się na tym samym piętrze, w bliskiej odległości od miejsca 
      montażu, np. pokój obok. W pomieszczeniu powinna panować temperatura pokojowa oraz normalny poziom wilgotności powietrza. 

•    Dokładnie przelicz liczbę paczek w obecności dostawcy i porównaj ją z Twoim zamówieniem. Oceń, czy opakowania nie są uszkodzone, 
      brudne, czy odkształcone. Sprawdź, czy blaty oraz długie paczki leżą płasko na ziemi (nie mogą być oparte o ścianę).

Przygotowanie pomieszczenia do montażu kuchni
•     Poprzednia zabudowa kuchenna jest usunięta.

•     Wszystkie prace budowlano-wykończeniowe są zakończone (podłogi i ściany są wykończone) i w pomieszczeniu nie pracują inne ekipy.

•     Faktyczne wymiary pomieszczenia, rozmieszczenie otworów drzwiowych i okiennych oraz usytuowanie instalacji elektrycznej, gazowej 
      oraz wodno-kanalizacyjnej pokrywają się z projektem. 

•     Konstrukcja ścian umożliwia bezpieczny montaż szafek wiszących (ściany wykonane z płyt karton-gipsowych bez wzmocnień wyklucza-
       ją taki montaż). Wzmocnienie ściany przygotuj zgodnie z instrukcją zawartą w tym dokumencie.

•     Instalacje do których mają zostać podłączone urządzenia, powinny być sprawne (umożliwić test szczelności podłączenia) oraz przygo-  
      towane zgodnie z instrukcją zawartą w tym dokumencie.

 - przyłącza elektryczne są zakończone gniazdkami elektrycznymi na odpowiedniej wysokości, 
   w miejscu dostosowanym do zaprojektowanego oświetlenia oraz sprzętów AGD;

 - instalacja gazowa spełnia wymogi bezpieczeństwa, umożliwiony jest dostęp do zamontowanego 
   zaworu gazu;

 - instalacja wodno-kanalizacyjna znajduje się w obrysie szafki zlewowej i jest zakończona zaworami 
   hydraulicznymi oraz wylotem rury kanalizacyjnej.

Zakup dodatkowych materiałów

Podczas montażu niezbędne będą dodatkowe materiały, niedostępne w sklepach IKEA oraz u montażystów. Dla sprzętów z asortymentu 
IKEA zakupów dokonaj zgodnie z instrukcją zawartą w dokumencie. W przypadku sprzętów spoza IKEA, ekipa określi listę potrzebnych 
materiałów podczas wykonywania usługi. 

Zakup zaworów, wężyków, kraników, węża do gazu rekomendujemy w specjalistycznych sklepach branży gazowniczej, elektrycznej 
i hydraulicznej, nie w marketach budowlanych.
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Zapewnienie warunków pracy dla ekipy montażowej
•     dostęp do czynnej łazienki w mieszkaniu (toaleta + umywalka);

•     temperatura w pomieszczeniu w zakresie 18-30°C;

•     przestrzeń umożliwiająca wykonanie prac montażowych: rozłożenie sprzętu, składanie mebli, przycięcie blatów.

Montaż kuchni
•     W miejscu montażu obecna jest osoba decyzyjna, na wypadek konieczności podjęcia decyzji, np. w przypadku 
       stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym pomieszczenia, a projektem.

•     Do wglądu ekipy montażowej dostępny jest aktualny projekt kuchni oraz dowód zakupu (paragon/faktura).

•     Po zakończonym montażu wspólnie z ekipą montażową spiszecie protokół z wykonania usługi. W protokole 
       możesz potwierdzić prawidłowe wykonanie prac lub zgłosić zastrzeżenia do ich wykonania.

•     Montażyści wyniosą kartony pozostałe po montażu mebli we wskazane miejsce na terenie posesji lub w jej
       bliskim otoczeniu.

Zmiana terminu lub zakresu usług
Zmiana terminu usług możliwa jest najpóźniej na 48 godzin przed uzgodnionym terminem dostawy oraz najpóźniej na 72 godziny 
przed uzgodnionym terminem montażu. Zmiana zakresu usług może spowodować wydłużenie się czasu montażu, na przykład 
o dodatkowy dzień. Może mieć także wpływ na podwyższenie ceny usługi zgodnie z Cennikiem usług IKEA. W celu zmiany terminu 
lub zakresu usług skontaktuj się z Domolinią IKEA.

Twoja droga do wymarzonej kuchni
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1. Zmywarki, pralki oraz lodówki

Instalacja elektryczna:

W przypadku zmywarki i pralki, za w/w urządzenia-
mi na ścianie, nie mogą znajdować się przyłącza, 
ponieważ urządzenia przylegają do samej ściany. 
Instalacja powinna zostać poprowadzona w ścianie. 
Gniazdka elektryczne do zmywarki i pralki powinny 
znajdować się w obrysie szafki zlewozmywakowej, 
najlepiej powyżej zaworów wodnych, w zakresie 
60 - 70 cm od podłogi. Rekomendujemy gniazdka 
hermetyczne z ochroną IP54.
Gniazdko elektryczne do lodówki może znajdować 
się w świetle lodówki, nad nią lub w obrysie sąsia-
dującej szafki (minimum 30 cm od podłogi). 

Elementy do kupienia: 

Lodówki, pralki oraz zmywarki posiadają w komple-
cie kabel zasilający, zakończony wtyczką kątową do 
gniazdka elektrycznego. Sprzęty te nie wymagają 
dodatkowych zakupów.

Zmywarki spoza IKEA wymagają zakupienia w IKEA 
zawiasów, które umożliwiają zamocowanie frontu 
zmywarki:
•    BEHJALPLIG (903.934.37) – dla zmywarek 
      z ukrytym panelem sterowania;
•    ERSÄTTARE (002.506.64) – dla zmywarek 
      z widocznym panelem sterowania.

Przygotowanie instalacji elektrycznej, 
wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej

2. Baterie kuchenne z asortymentu IKEA
Baterie kuchenne posiadają węże odpływowe o dłu-
gości 40 cm, których nie da się wymienić. 

Jeśli potrzebne są dłuższe wężyki, 
należy dokupić przedłużki:
2 sztuki wężyków 3/8 cala, z gwintem wewnętrznym 
i zewnętrznym (z nyplem), o długości minimum 
40 cm. Przedłużki podłączą montażyści podczas 
instalacji kuchni.
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4. Zlewozmywak z baterią kuchenną oraz zmywarka / pralka

Twoja droga do wymarzonej kuchni

3. Zlewozmywak z baterią kuchenną

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Dwa przyłącza wodne wychodzące ze ściany 
w obrysie szafki zlewozmywakowej, umieszczone 
około 60 cm od podłogi. Rura kanalizacyjna wycho-
dząca ze ściany o przekroju min. Ø 40 mm, a naj-
lepiej Ø 50 mm, umieszczona maksymalnie 45 cm 
od podłogi.

Elementy do kupienia i podłączenia przez 
hydraulika przed dniem montażu kuchni:

2 sztuki zaworu ½ cala z wyjściem 3/8 cala (bateria 
kuchenna: zimna i ciepła woda).

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Dwa lub trzy przyłącza wodne wychodzące ze ściany 
w obrysie szafki zlewozmywakowej, umieszczone 
około 60 cm od podłogi. Rura kanalizacyjna wycho-
dząca ze ściany o przekroju min. Ø 40 mm, a najle-
piej Ø 50 mm, umieszczona maksymalnie 45 cm od 
podłogi.

Elementy do kupienia i podłączenia przez 
hydraulika przed dniem montażu kuchni:

Opcja 1:
2 przyłącza wodne wychodzące ze ściany: 
•     zawór podwójny ½ cala z wyjściami 3/8 cala 
      (bateria kuchenna: zimna woda) i ¾ cala 
      (zmywarka: zimna woda);
•     zawór ½ cala z wyjściem 3/8 cala (bateria 
      kuchenna: ciepła woda).

Opcja 2:
3 przyłącza wodne wychodzące ze ściany:
•     zawór ½ cala z wyjściem ¾ cala (zmywar-
      ka/pralka: zimna woda).
•     2 sztuki zaworów ½ cala z wyjściem 3/8 cala 
      (bateria kuchenna: zimna i ciepła woda);



5. Zlewozmywak z baterią kuchenną oraz zmywarką i pralką
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Jak przygotować instalacje

6. Oświetlenie szafek wiszących

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Trzy przyłącza wodne wychodzące ze ściany 
w obrysie szafki zlewozmywakowej, umieszczone 
około 60 cm od podłogi. Rura kanalizacyjna 
wychodząca ze ściany o przekroju min. Ø 40 mm, 
a najlepiej Ø 50 mm, umieszczona maksymalnie 
45 cm od podłogi.

Elementy do kupienia i podłączenia przez 
hydraulika przed dniem montażu kuchni:

•     zawór podwójny ½ cala z wyjściami 
      3/8 cala (bateria kuchenna: zimna woda) 
      i ¾ cala (zmywarka: zimna woda);
•     zawór ½ cala z wyjściem ¾ cala (pralka: 
      zimna woda);
•     zawór ½ cala z wyjściem 3/8 cala (bateria 
      kuchenna: ciepła woda);
•     z asortymentu IKEA: LILLVIKEN dodatkowe          
      podłączenie do syfonu 403.883.15.

Instalacja elektryczna:

Szafki wiszące i okap podszafkowy:
Podłączenie do gniazdka elektrycznego umieszczo-
nego w świetle szafki okapowej, powyżej okapu.

Szafki wiszące i okap wolnowiszący:
Na początku/końcu ciągu szafek gniazdko elek-
tryczne powyżej linii szafek wiszących.

Szafki wiszące i okap wolnowiszący, umieszczony 
pomiędzy szafkami wiszącymi z oświetleniem:  
Dwa gniazdka elektryczne powyżej linii szafek 
wiszących, po obu stronach zabudowy. Przy tym 
rozwiązaniu potrzebne są 2szt. transformatorów 
TRÅDFRI, 2 szt. kabli zasilających FÖRNIMMA oraz 
przy oświetleniu MITTLED dodatkowo 2 szt. prze-
wodów VÅGDAL

Elementy do kupienia:

Oświetlenie posiada kabel zasilający zakończony 
prostą wtyczką do gniazdka elektrycznego. 
Sprzęt nie wymaga dodatkowych zakupów.
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Jak przygotować instalacje

Instalacja elektryczna:

Przewody zasilające okapy kuchenne zakończone są 
nierozbieralną wtyczką, której usunięcie powoduje utratę 
gwarancji na okap. Z tego powodu do podłączenia okapu 
przygotować należy gniazdko elektryczne (a nie przewód 
elektryczny wystający ze ściany). 

Okap wolnowiszący:
Podłączenie do gniazdka elektrycznego, przesuniętego 
w bok od osi okapu, ale mieszczącego się w obrysie 
maskownicy komina okapu.

Przy podłączeniu w obiegu zamkniętym 
(wersja recyrkulacyjna):
•     przy płycie indukcyjnej lub ceramicznej: 
      najlepiej na wysokości 180 cm od podłogi;
•     przy płycie gazowej: najlepiej na wysokości 
      210 cm od podłogi.

Przy podłączeniu do komina wentylacyjnego (wersja 
wyciągowa): 
•     10 cm poniżej dolnej linii otworu w murze.

Okap podszafkowy:
Podłączenie do gniazdka elektrycznego przesuniętego około 
15 cm w bok od osi okapu, w świetle szafki.

Przy podłączeniu w obiegu zamkniętym 
(wersja recyrkulacyjna): 
•     minimum 15 cm od górnej krawędzi szafki.

Przy podłączeniu do komina wentylacyjnego 
(wersja wyciągowa): 
•     10 cm poniżej dolnej linii otworu w murze.
       Rozmieszczając gniazdko elektryczne pamiętać 
       należy, aby nie kolidowało z rurą spiro.

Elementy do kupienia: 

Opcja 1:
Okapy, które nie będą podłączane do komina wentylacyj-
nego, prócz filtra węglowego oraz rurki zginanej z asorty-
mentu IKEA, nie wymagają dodatkowych zakupów.

Opcja 2:
W przypadku okapu podłączanego do komina wentylacyj-
nego, prócz rurki zginanej z asortymentu IKEA, należy 
dokupić: redukcję pomiędzy rurką zginaną do okapu (125 
mm lub  150 mm), a średnicą wylotu wentylacji w 
pomieszczeniu.

7. Okapy wiszące
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Jak przygotować instalacje

8. Kuchenki mikrofalowe do zabudowy

9. Piekarniki i mikrofalówki kombi do zabudowy 

Instalacja elektryczna:

Podłączenie do gniazdka elektrycznego umieszczo-
nego w świetle szafki wiszącej, powyżej kuchenki 
mikrofalowej.

Elementy do kupienia: 

Kuchenki mikrofalowe posiadają w komplecie 
kabel zasilający zakończony wtyczką kątową 
do gniazdka elektrycznego. Sprzęt nie wymaga 
dodatkowych zakupów.

Instalacja elektryczna:

Podłączenie piekarnika lub mikrofalówki kombi 
umieścić należy:
•      przy niskiej zabudowie: 
        w zakresie 30 - 60 cm od podłogi;
•      przy wysokiej zabudowie: 
        minimum 5 cm poniżej lub powyżej sprzętu AGD.

W zależności od modelu, piekarniki i mikrofalówki 
kombi posiadają lub nie wtyczkę elektryczną na 
przewodzie zasilającym w komplecie. 

W przypadku przewodu zakończonego oryginalną 
wtyczka, sprzęt podłączyć należy wyłącznie do 
gniazdka elektrycznego, aby nie utracić gwarancji.

W przypadku przewodu niezakończonego wtyczką, 
sprzęt podłączyć można:
•       do gniazdka elektrycznego;
•       do punktu elektrycznego (kabel ze ściany);
•       przy przyłączu trójfazowym pod jedną fazę.

Elementy do kupienia:

•  gniazdku elektrycznym:
wtyczka kątowa rozbieralna z uziemieniem (napięcie 
max. 250V, obciążenie 16A, stopień ochrony IP20);

•  przy przewodzie ze ściany:
szybkozłączka elektryczna minimum 3 pinowa 
(tzw. kostka VAGO).

lub



10. Płyty indukcyjne i ceramiczne

Instalacja elektryczna:

Przyłącze do płyty indukcyjnej oraz ceramicznej 
powinno znajdować się w świetle szafki; można 
przygotować je na 2 sposoby:

Opcja 1:
Przyłącze jednofazowe: prąd jednofazowy o napię-
ciu 220 - 240 V; płyta podłączona do indywidualne-
go obwodu z bezpiecznikiem 16 A. 
Rozwiązanie to skutkuje brakiem możliwości 
korzystania ze wszystkich pól grzewczych jedno-
cześnie oraz istnieje możliwość wyłączania się płyty 
lub ograniczania jej mocy podczas pracy. Aby temu 
zapobiec, podczas pierwszego uruchomienia 
można ustawić parametr zarządzania mocą – płytą 
nie będzie się wyłączać, ale ograniczy pobieraną moc.

Opcja 2:
Przyłącze trójfazowe (tzw. siła): prąd trójfazowy 
o napięciu 380 - 415 V. Płyta podłączona do indywi-
dualnego obwodu z bezpiecznikiem 1x32 A lub 
2x16 A, zakończonego puszką hermetyczną. Płytę 
podłączana jest pod dwie fazy, a trzecia faza jest 
dedykowana na przykład do piekarnika.

Elementy do kupienia:

W zależności od modelu, płyty indukcyjne oraz 
ceramiczne posiadają lub nie przewód zasilający 
w komplecie. W zależności od przyłącza należy 
dokupić:

Przyłącze jednofazowe:
•      200 cm przewodu YDYp o przekroju  
        3 x 2,5 mm2, jeśli nie ma w komplecie z płytą;
•      wtyczka kątowa rozbieralna z uziemieniem   
       (napięcie max: 250 V, obciążenie: 16 A, stopień 
       ochrony IP 20).

Przyłącze trójfazowe:
•      200 cm przewodu siłowego linka o przekroju 
       5 x 2,5 mm2 (tzw. pięciożyłowy, wytrzymałość 
       temp. 90°C lub wyższa), jeśli nie ma w komple-
       cie z płytą;
•      szybkozłączka elektryczna minimum 3-pinowa 
       (tzw. kostka WAGO).

W razie wątpliwości skontaktuj się z Domolinią: 22 275 00 00
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Jak przygotować instalacje

11. Płyty gazowe

Instalacja elektryczna:

Przyłącze do iskrownika płyty gazowej powinno 
znajdować się w szafce obok, w postaci gniazdka 
elektrycznego lub punktu elektrycznego (kabel ze 
ściany), w zakresie 50 - 80 cm od podłogi.

Instalacja gazowa:

Płytę gazową można podłączyć zarówno do butli 
z gazem, jak i do sieci gazowej:
•      butlę z gazem należy umieścić minimum 
       100 cm od źródła iskrzenia;
•      przyłącze do sieci gazowej powinno znajdować 
       się w szafce poprzedzającej piekarnik (nie ma 
       za nim miejsca na zawory), maksymalnie 100 cm 
       od płyty gazowej. Należy zapewnić swobodny 
       dostęp do zaworu w szafce.  

Elementy do kupienia:

Płyty gazowe posiadają w komplecie przewód 
zasilający moduł iskrownika, jednak nie posiadają 
wtyczki do gniazdka elektrycznego oraz przewodu 
do gazu. Należy dokupić w zależności od rodzaju 
przyłącza:
•      gniazdko elektryczne: wtyczka kątowa rozbie-
       ralna (napięcie max: 250V, obciążenie: 
       16 A, stopień ochrony IP20);
•     przewód ze ściany:  szybkozłączka elektryczna    
       minimum 3 pinowa (tzw. kostka WAGO). 
       (gniazdko elektryczne lub przewód ze ściany):

oraz elastyczny przewód do gazu z prostymi 
złączami ½ cala (koniecznie z uszczelkami). 
Długość węża powinna pozwalać na swobodne 
wyciągnięcie płyty z blatu, jednak nie powinna 
być większa niż 200 cm.

oraz

gniazdko 
elektryczne 
do iskrownika 
płyty gazowej

gniazdko 
elektryczne 
do piekarnika

lub

lub
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Jak przygotować instalacje

Jak wzmocnić ścianę wykonaną z płyty karton-gips
Jeśli ściana, na której mają zostać zamontowane szafki wiszące, jest wykonana z pojedynczej płyty 
karton-gips na profilu, należy ją wzmocnić, na przykład:
•     płytą OSB (grubości min. 18 mm), przykręconą do profilu 15 cm powyżej górnej krawędzi szafek, 
       oraz na całej wysokości szafek wiszących;
•     wykonaniem podwójnego płytowania z karton-gips na całej płaszczyźnie ściany.
Jeśli warunek nie zostanie spełniony, montażyści mogą odstąpić od montażu szafek wiszących.

Na jakiej wysokości umieścić gniazdka nad blatem roboczym?
Warto zaplanować około 6 gniazdek elektrycznych nad blatem kuchennym, na wysokości około 110 - 120 cm 
od podłogi. Nie należy umieszczać ich nad zlewem, ani nad płytą grzewczą.

Wykończenie ściany pomiędzy blatem, a ciągiem górnych szafek

•     Płytki na ścianie
Montaż płytek ściennych, które mają ”chować się za szafkami i blatem”, należy przeprowadzić przed montażem 
kuchni. Zazwyczaj blat roboczy zamontowany jest na wysokości od 85 cm do 92 cm od gotowej podłogi. 
Natomiast górna zabudowa szafek wiszących zaczyna się zazwyczaj na wysokości od 135 cm, do 167 cm od 
gotowej podłogi. 
Montaż płytek ściennych, które mają ”zaczynać się nad powierzchnią blatu /opierać się o niego” rekomenduje-
my przeprowadzić dopiero po montażu kuchni. Dokładna wysokość blatu znana będzie dopiero po zakończe-
niu montażu, ponieważ zależy od krzywizn na podłodze, wysokości blatu przy oknie czy od grubości wybrane-
go blatu. Ponadto, warto zostawić około 3-5 mm przerwy między blatem, a płytkami, na wypadek potrzeby 
wymiany blatów, np. z powodu reklamacji lub zmiany aranżacji pomieszczenia.
W przypadku gdy płytki ścienne są już założone, połączenie blat/ściana zostanie zabezpieczone silikonem. 
Montażyści do uszczelnienia połączeń używają silikonu sanitarnego bezbarwnego lub białego. Jeśli Klient 
wyraża chęć użycia innego koloru, powinien zakupić silikon sanitarny we własnym zakresie. Ilość potrzebnego 
silikonu zostanie określona podczas montażu, ponieważ zależy na przykład od krzywizn na ścianach.

•    Farba na ścianie
W przypadku ściany pomalowanej farbą, montażyści nie uszczelnią styku blat/ściana. Zastosowanie silikonu 
może uszkodzić farbę lub pozostawić „tłusty ślad”.  Z kolei użycie taśmy do zabezpieczenia pomalowanej 
ściany jest ryzykowne, ponieważ istnieje możliwość uszkodzenia farby przy ściąganiu taśmy (np. z powodu 
nieprawidłowo zagruntowanego podłoża pod farbą).

•    Panele ścienne LYSEKILL
Panele ścienne LYSEKILL można montować zarówno w ramce, jak i klejąc je bezpośrednio do ściany na 
elastyczny klej lub silikon. Jeśli Klient wybiera montaż paneli bezpośrednio do ściany, zobowiązuje się przygo-
tować gładką, oczyszczoną i zagruntowaną ścianę. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, montażyści mogą 
odstąpić od montażu paneli bezpośrednio do ściany (punkt w Regulaminie Usług).

Zabudowa pod sufit z paneli maskujących
Zabudowa pod sufit wykonywana jest z paneli maskujących i możliwa jest jedynie przy idealnie równym 
suficie, do wysokości zabudowy maksymalnie 20cm. Nie wykonujemy takiej zabudowy, jeśli w projekcie ujęta 
jest ścienna szafka narożna. Jeśli warunek równego sufitu nie zostanie spełniony przez Klienta, montażyści 
mogą odstąpić od montażu pod sufit (punkt w Regulaminie Usług). Maksymalna dopuszczalna krzywizna 
powierzchni sufitu, przy której montaż zostanie wykonany, to 10 mm. Aby zapewnić idealnie równy sufit, 
najlepiej wykonać zabudowę z płyt karton-gips, przed rozpoczęciem montażu. 

wzmocnienie ścian karton-gips


