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Innehållsförteckning

Den stegvisa guiden

Installera ditt nya ENHET kök på rätt sätt
Den här broschyren är din guide till hur du på egen 
hand förbereder och installerar ditt nya kök. Inuti 
hittar du tydliga steg att följa samt användbara tips 
och idéer. Använd den här guiden tillsammans med 
installationsanvisningarna från IKEA för att se till att 
köket installeras korrekt.

Innan du börjar
Gå igenom den här broschyren innan du börjar för att 
se vilka steg som ingår i monteringen av ditt nya kök 
och organisera de verktyg du behöver. 
Säkerställ att du har allt för det nya köket genom 
att jämföra de paket och delar som du har hemma 
med beställningslistan och fraktlistan. Du bör endast 
demontera ditt gamla kök när du har alla nya delar 
och vitvaror på plats.
Köksdelar och bänkskivan ska förvaras inomhus i 
normal rumstemperatur och luftfuktighet. 

Innan du tar bort det gamla köket ska du se till att 
elektricitet, gas och vatten är avstängda. Låt en 
kvalificerad tekniker koppla bort och ansluta gas, 
vatten och elektricitet.

Du kan göra det på egen hand, men du måste inte
Våra kök är utformade för att vara så enkla som 
möjligt att montera och installera på egen hand, 
men det är viktigt att ta hänsyn till alla aspekter av 
köksrenovering. Vissa viktiga åtgärder, som att skydda 
en korrekt väggskåpsmontering eller kapa bänkskivan, 
kräver mer kunskap och erfarenhet än andra.

Vi erbjuder tjänster som sträcker sig från planering 
och leverans till kompletta köksinstallationer. Mer 
information finns på baksidan av den här guiden, 
i köksavsnittet på IKEA.se eller på ditt lokala IKEA 
varuhus.
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Material

Verktyg och material

Här är en sammanfattning av de grundläggande 
verktyg du behöver. Dessutom hittar du vilka verktyg 
som ska användas för varje produkt i respektive 
monteringsanvisning. 

Träremsor (som stödlister 
för bas- och väggskåp) 

FIXA borrmall för knoppar/
handtag 
(art.nr 903.233.93)

Maskeringstejp som 
ska användas när 
silikontätningsmedel 
appliceras

Sandpapper

G-klämma Universaltång Sax Såg och geringslåda Skyddshandskar och 
skyddsglasögon

Elektrisk skruvdragare Elektrisk borrmaskin Sticksåg Cirkelsåg

Regelsökare Penna Skruvmejsel Syl Hammare Gummihammare

Tumstock 
(eller måttband)

Sanitärt 
silikontätningsmedel

Anslagsvinkel Vattenpass Stege

Rätt typer av pluggar och 
skruvar för väggarna

Sanitärt 
silikontätningsmedel
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Oavsett om du byter ut ett gammalt kök eller börjar 
om från grunden är det viktigt att tänka på att rum-
mets egenskaper avgör hur komplicerad eller smidig 
installationsprocessen är. Med detta i åtanke är det 
viktigt att du noggrant utvärderar väggar och golv 
innan du påbörjar installationen. Nu är det även dags 
att lägga på grundfärg och måla väggarna samt byta 
golv. Applicera inte den slutliga färgbeläggningen i det 
här läget eftersom du måste göra markeringar och 
borra hål i väggarna. Om du planerar att ha plattor 
eller liknande är det bäst att installera dem när skåpen 
och bänkskivan har installerats.

Bedöma väggarna
Eftersom väggarna håller vikten av köksskåp och 
stommar börjar du med att utvärdera väggarnas kvali-
tet och konstruktion.

Markering av skåpplacering
Rita en layout över det nya köket direkt på väggen. 
Kontrollera att allt passar med mätningarna från 
planen och att anslutningarna till el, vatten, gas och 
ventilation är där du vill att de ska vara. 

Förbereda rummet

Kontrollera att väggarna är tillräckligt starka för 
att stötta skåpen. Beroende på väggmaterialet 
är det bäst att installera skåpet på en regel eller 
stödbalk. Använd en regelsökare för att hitta 
reglarna.

Om du har en lätt väggkonstruktion med 
gipsväggpaneler (gipsväggar) som stöds av reglar 
räcker det inte att fästa skåpen på enbart den 
tunna gipsskivan (inte ens med gipsskruvar).

För att ge skåpen rätt stöd behöver du lägga till 
horisontellt strukturstöd mellan reglarna. Eftersom 
detta kräver rätt kompetens ska du kontakta en 
fackman för att få hjälp.

Det du letar efter är en fast struktur inuti väggen 
som är tillräckligt stark för att klara belastningen 
från skåpen. Kom ihåg att denna fasta struktur 
måste vara i linje med fixeringspunkterna på skåpen.

I stället måste du hitta reglarna inuti väggen med 
hjälp av en regelsökare. Reglar är oftast vertikala 
pinnar gjorda av trä, men de kan även vara tunna 
metallprofiler som sitter från golvet hela vägen 
till taket.

Observera att även om de nya skåpen kommer 
att sitta på samma ställe som skåpen i det gamla 
köket så är det viktigt att säkra väggarnas korrekta 
förstärkning.

Ta reda på vilken typ av vägg du kommer att 
arbeta med. För solida kärnmaterial såsom 
murverk som är svåra att borra i och som 
klarar stora belastningar behöver du speciella 
fästpunkter och skruvar.

Väggreglarna är normalt placerade 30, 45 eller 
till och med 60 cm från varandra och kan bära 
upp väggskåpen. Men eftersom skåpen finns i 
olika bredder är det mycket troligt att skåpens 
fixeringspunkter och reglarnas position inte är i 
linje med varandra.

Det är viktigt att du använder rätt typ och storlek av 
fixeringsenheter för att fästa skåpen. Den minsta 
skruvtjockleken är 4,6 mm, och skruven måste 
tränga in minst 38 mm i väggregeln eller det solida 
kärnmaterialet. Om du behöver råd kontaktar du din 
lokala specialiserade återförsäljare.
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1. Börja med att markera 125 mm från den högsta 
punkten (A) som du hittade i början och rita en 
horisontell, plan linje över väggen där skåpen 
ska placeras. Denna baslinje representerar 
höjden på skåpets ben. 

2. Gör andra markeringen 878 mm från golvet och 
fortsätt som tidigare. Det är här bänkskåpen 
kommer att hamna. 

3. Markera slutligen en till linje 1 466 mm från 
golvet och rita en horisontell linje som med de 
andra markeringarna. Denna linje representerar 
väggskåpens och stommarnas bottenposition.

4. Kontrollera att rörsystemet och eluttagen 
överensstämmer med din layoutplan genom att 
markera ledningarna.

5. Var uppmärksam på det minimiavstånd mellan 
hällen och huven som krävs. Detta finns i 
monteringsanvisningarna för utsugsfläkten.

6. Diskmaskinen får endast installeras mellan två 
skåp eller minst mellan ett skåp och väggen. 
Detta är för att säkra maskinen ordentligt och 
ge stöd till bänkskivan.

7. Om du har ett kök med ett hörn bygger du 
hörnbaslösningen med ett vanligt bänkskåp på 
80 cm och en ENHET hörnpanel. Information om 
placeringen av den här lösningen finns på sida 8.

Markera nyckelmätningar
Det finns några viktiga mätningar som du måste ta hänsyn till och märka på väggarna för att säkerställa korrekt inriktning, lämna tillräckligt med utrymme för 
arbetsområdet och följa kraven för apparater. Kom ihåg att ta hänsyn till det utrymme som behövs för att luckor och lådor ska öppnas på rätt sätt, och se till  
att det inte finns några kollisioner med till exempel element eller fönsterbrädor när lådor och luckor öppnas.

3

4

5

A

Använd ett vattenpass för att hitta den högsta 
punkten på golvet och markera var den finns på 
väggen. Detta är den referenspunkt som du mäter 
från när du markerar nyckelmätningarna (se nedan).

Förbered utrymmet genom att se till att hörnen 
är jämna samt att väggarna och golvet är raka. 
Använd anslagsvinkeln för kurvorna och ett 
vattenpass för väggar och golv.

Om hörn eller väggar inte är raka kan du behöva 
använda avstånd för att se till att köksskåpen och 
stommarna är plana och rätt inriktade. Kontakta din 
lokala specialiserade återförsäljare för att få råd.

1
125 mm

878 mm

1466 mm

6

7
2

4
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Innan du börjar montera skåpen 
ska du försöka skapa en bra 
arbetsplats som är säker och där 
du har tillräckligt med utrymme. 
Se till att skydda golven och att du 
har den utrustning/de verktyg som 
rekommenderas nära till hands.

Sortera förpackningarna i grupper 
för att undvika förvirring, till 
exempel över vilka delar som hör 
till skåpenheten och vilka som hör 
till apparater.

Du får ett bra arbetsflöde genom 
att montera alla stommar en och 
en och lägga dem åt sidan tills det 
är dags att installera dem.

Det är praktiskt om du ställer 
upp skåpen i den ordning du 
kommer att installera dem. Använd 
packlistan och ritningen från IKEA 
Home Planner som hjälp.

Montering av skåp och stommar

ENHET skåp kan installeras med eller utan sockel efter tycke.  
På sidan 12 finns information om hur du monterar benen om du väljer att använda en sockel.

Installera stödbasremsan genom att rikta in 
remsans överdel mot baslinjen (125 mm). Skruva 
fast remsan på de reglar som du hittar bakom 
väggarna där bänkskåpen ska placeras. Se till att 
remsan inte hamnar utanför den plats där det sista 
skåpet slutar. Annars kommer den att kollidera 
med sockeln i änden.

Obs! Installera inte en stödlist bakom ENHET 
öppna basstommar eller diskmaskinen.

För de övre remsorna riktar du in remsans 
överdel mot linjen på 1 466 mm. Skruva sedan 
fast remsorna på de reglar som du hittat bakom 
väggen. De övre remsorna är endast tillfälliga och 
kommer att tas bort när du har installerat skåpen.

Börja med att installera stödremsorna. Du kan 
använda valfritt rakt, långt trästycke från järnhandeln.

Förbereda rummet
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I de flesta kök är det bäst att installera väggskåp och 
stommar först. På så sätt kan du röra på dig utan att 
ha skåp i vägen. 

Påminnelse
Väggfästen/fästanordningar (dvs. skruvar och 
pluggar) medföljer inte skåp och stommar 
eftersom olika väggmaterial kräver olika typer 
av fästanordningar. Använd fästanordningar 
som är lämpliga för väggarna i ditt hem. Om 
du vill ha råd om lämpliga fästanordningar 
kontaktar du en lokal, specialiserad 
återförsäljare.

Börja från rummets hörn. Placera skåpet ovanpå 
stödremsan och skjut det på plats.

Om du har en utsugsfläkt placerad under ett 
skåp behöver du göra några utskärningar i 
skåpet innan du placerar det på väggen. Följ 
monteringsanvisningarna till utsugsfläkten för att 
förbereda de önskade utskärningarna. Kom ihåg 
att täta de öppna kanterna med silikon när du har 
gjort de önskade utskärningarna.

Fäst skåpet med rätt längd och typ av skruv. 
(Under installationen kan du behöva lossa 
skruvarna lite för att göra mindre justeringar när 
du riktar in skåp och stommar)

Fortsätt med nästa skåp med hjälp av en klämma 
för att rikta in de två skåpen innan du skruvar ihop 
dem med de skruvar som medföljer skåpet.

När du placerar skåpet justerat för utsugsfläkten 
ska du se till att du kommer åt eluttaget via den 
tidigare utskärningen.

Installera väggskåp/stommar

När du har placerat och justerat alla skåp och 
öppna stommar är det dags att säkra dem på deras 
slutliga plats. Innan du drar åt alla skruvar en sista 
gång använder du vattenpasset för att kontrollera 
att alla vinklar är raka.
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När alla bänkskåp har installerats kontrollerar du 
att de är plana och att du är nöjd med resultatet 
innan du fäster dem genom att dra åt skruvarna 
en sista gång.

När du är klar med installationen av väggskåpen går 
du vidare till bänkskåpen. Börja från rummets hörn 
och placera skåpet på den stödjande träremsan. Om 
du bygger ett linjekök ska du se till att lämna lite 
utrymme mellan väggen och skåpet så att luckor och 
lådor kan öppnas ordentligt. 

Om du har ett hörnkök bygger du hörnbaslösningen 
med ett bänkskåp på 80 cm i kombination med 
ENHET hörnpanelen. För den här lösningen följer 
du de monteringsanvisningar som medföljer ENHET 
hörnpanelen. 

Obs! ENHET öppna stommar kan inte användas under 
en diskho eller för en inbyggd häll eller en inbyggd ugn.

När du fortsätter med nästa skåp riktar du in de 
två skåpen i våg med hjälp av en klämma. Använd 
medföljande skruvar till att fästa angränsande skåp.

Diskmaskinen, som normalt placeras intill 
diskhons skåp, står på sin egen bas, så här behövs 
ingen stödlist. Lämna ett mellanrum på 60 cm 
mellan diskhons skåp och nästa skåp.

Om du bygger en hörnbaslösning med en lucka på 
40 cm placerar du skåpet 268 mm från väggen (A). 
Om du bygger den med en dörr på 60 cm placerar 
du skåpet 468 mm från väggen (A). I båda fallen 
placeras det intilliggande skåpet 688 mm från 
väggen (B).

Se till att hörnpanelen och framkanten på det 
angränsande skåpet är i linje med varandra.

Fäst skåpet med rätt längd och typ av skruv. 
(Under installationen kan du behöva lossa 
skruvarna lite för att göra mindre justeringar när 
du riktar in skåp och stommar.)

För att installera ett skåp efter diskmaskinsplatsen 
ser du till att vattenpasset når båda skåpen på 
framsidan och baksidan av skåpen. Se till att 
avståndet framför och bakom platsen är 60 cm. 
När du har gjort en korrekt inriktning fäster du 
skåpet på väggen.

När du installerar en öppen basstomme använder 
du inte någon stödlist. Rikta i stället in den övre 
delen av den öppna stommen mot den övre 
delen av det angränsande skåpet innan du fäster 
stommen på väggen.

När du kommer till den plats där du vill ha diskhon 
och kranen använder du det avsedda ENHET 
skåpet för diskhon som har en konstruktion som 
gör att rör kan komma från antingen väggen eller 
golvet. Se monteringsanvisningarna för hur du 
bygger de olika konfigurationerna.

Installera bänkskåp/stommar 
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När skåpen är på plats är det dags att installera 
bänkskivan. Innan du börjar bör du läsa 
monteringsinstruktionen för bänkskivan för att 
lära dig mer om vad du behöver tänka på när 
du förbereder och installerar den. När du kapar 
bänkskivan för att passa in den i köket bör du tänka på 
att materialet är ganska tjockt och tungt. Ser därför till 

att du har rätt arbetsyta och verktyg. Det är praktiskt 
att använda ett par sågbockar som sågställe. Här kan 
det vara bra att ha en till person som hjälper dig att 
bära och hålla bänkskivan medan du utför de olika 
stegen. Om du behöver anpassa bänkskivan för en 
diskho eller häll följer du monteringsanvisningarna för 
din diskho eller häll.

För hällens utskärning letar du upp hällskåpets 
mittpunkt. Se hällens installationsanvisning för 
utskärningsmått och minsta avstånd att vara 
uppmärksam på.
Se till att utskärningen inte kolliderar med skåpets 
övre skena.

Installera bänkskiva

Använd en cirkelsåg och G-klämmor för att hålla en 
rak linje när du kapar bänkskivan. För att undvika 
splitter ska du kapa med bänkskivans undersida 
vänd uppåt när du använder en cirkelsåg eller 
sticksåg, men med överdelen vänd uppåt om du 
använder en handsåg. Ett tips är att en till person 
håller i det stycke som ska kapas av för att undvika 
splittring av kanten.

För en utskärning för diskho börjar du med att 
markera de inre gränserna för diskhons skåp på 
undersidan av den positionerade bänkskivan.

Placera bänkskivan upp och ned, och placera sedan 
diskhon upp och ned inom de tidigare markerade 
gränserna/linjerna. Se till att det finns lika mycket 
utrymme runt om. Markera diskhons kontur. 

Följ sedan monteringsanvisningen för diskhon för 
att markera den faktiska såglinjen. 

Börja med att placera bänkskivan ovanpå 
bänkskåpen och tryck den mot väggen.
När den är på plats mäter du bänkskivan från 
sidokanten av skåpet under den. Gör en markering 
på bänkskivan med en extra längd på minst 1,5 cm.

När du har sågat upp bänkskivan måste du 
försegla den skurna, obearbetade kanten. Öppna 
kanter skapar en ingångspunkt för fukt eller 
vatten, vilket kan orsaka svullnad och förskjutning. 
Följ monteringsanvisningarna för bänkskivan för 
att applicera det kantband som medföljer varje 
färdigskuren bänkskiva från IKEA. Om du inte har 
en lös remsa rekommenderar vi att du förseglar 
den öppna kanten med silikon.

Använd en sticksåg till att skära ut utrymmet 
för diskhon. Det är praktiskt att borra ett hål i 
hörnen på insidan av konturen innan du sågar. De 
här hålen, som är tillräckligt stora för att passa 
sticksågsbladet, fungerar som ingångspunkt för 
sticksågen och gör att du kan skapa en renare 
utskärning.

De sista stegen för installation av 
bänkskivan finns på nästa sida  
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Innan du skjuter diskhon på plats följer du 
monteringsanvisningarna för diskhon och fäster 
de klämmor som medföljer. När de är på plats 
justerar du klämmorna för att fixera diskhon.

Följ sedan monteringsanvisningarna för 
vattenlåset och blandaren för att slutföra 
installationen av diskhon och blandaren.

Om du behöver installera blandaren på bänkskivan 
läser du monteringsanvisningarna för blandaren 
för hålets mått. När du har markerat hålets 
position kontrollerar du att det inte kolliderar 
med den övre skenan på skåpet under. När du har 
borrat hålet rengör och tätar du hålet med silikon.

När diskhon och blandaren är på plats och sitter 
fast förseglar du kanterna runt dem med silikon så 
att de sluter tätt.

Installera diskho och blandare

Innan du börjar installera köksblandaren 
kontrollerar du att anslutningarna mellan 
vattentillförseln och blandaren passar. Stäng 
sedan av huvudavstängningsventilen. Kom ihåg att 
installationen måste utföras i enlighet med gällande 
lokala bygg- och rörbestämmelser. Om du är osäker 
kontaktar du en fackman.

Vissa av våra diskhoar har ett förskuret hål för 
blandaren, men det finns fall då du behöver installera 
blandaren på bänkskivan. Om så är fallet ser du till att 
du använder en borr som är tillräckligt kraftfull för att 
borra igenom materialet i bänkskivan.

Hörn kan vara knepiga, så ta dig tid och justera 
båda delarna tills de är perfekt inriktade och 
jämna. För små justeringar använder du de 
justerbara fötterna, eller vid behov shims mellan 
skåpet och bänkskivan.

När arbetsstyckena är i nivå med väggen fäster du 
bänkskivan på skåpen och applicerar silikon för att 
förhindra att vätska tränger in i bänkskivan.

Installera bänkskiva

Rengör de obearbetade kanterna på 
utskärningarna och slipa dem något. Applicera 
sedan silikon för att förhindra att fukt tränger in i 
bänkskivan. Låt silikonet torka innan du installerar 
diskho eller häll.



11

Installera hällen genom att följa de 
monteringsanvisningar som medföljer hällen. Sätt 
fast hällens kontakter innan du trycker in hällen i 
utskärningen.

När diskmaskinen har anslutits till vatten 
och elektricitet följer du diskmaskinens 
installationsguide för att justera diskmaskinens höjd. 

I syfte att skydda undersidan och kanterna 
på bänkskivan från den ånga som frigörs 
när diskmaskinen öppnas efter ett avslutat 
diskprogram ska en diffusionsspärr fästas längs 
bänkskivans framkant.

Ugnsskåpet har förberetts för att hålla den 
inbyggda ugnen ovanpå hyllan. Tänk på att det 
krävs två personer för att bära och placera ugnen 
på rätt sätt. Kom ihåg att fästa ugnen med de 
skruvar som medföljer ugnen när den är på plats.

Installera vitvaror

När luckan är monterad och diskmaskinen står 
i nivå med de angränsande skåpen ska du säkra 
diskmaskinen genom att följa instruktionerna i 
diskmaskinens installationshandbok. 

Obs! Om du har en helt integrerad diskmaskin 
rekommenderar vi att du väntar med att montera 
fronten på diskmaskinen tills du monterar de andra 
köksfronterna. Det gör det enklare att rikta in dem.

När alla delar av bänkskivan är säkrade och du har 
gett silikonet tid att försegla alla obearbetade kanter 
på utskärningarna är det dags att börja installera 
vitvarorna. Följ de monteringsanvisningar och 
specifikationer som medföljer produkterna. Obs! Alla 
anslutningar för vatten, gas och el måste utföras av 
kvalificerade fackmän i enlighet med gällande
lokala säkerhetsföreskrifter.

Köksfläktarna på IKEA kan installeras på två sätt: 
antingen i extraheringsläge (dvs. med utsug 
till utomhus) eller i återcirkulationsläge med 
ett kolfilter. Varje installationsalternativ och 
nödvändiga förberedelser av skåpet beskrivs i 
monteringsanvisningarna för utsugsfläkten.

När du förbereder installationen av diskmaskinen 
ska du tänka på att vissa länder kräver något slags 
golvskydd under diskmaskinen. Oavsett om det 
krävs är det bra att placera ett golvskydd som kan 
hålla en viss mängd vatten om vattenanslutningarna 
i diskmaskinen skulle gå sönder.

Innan du installerar utsugsfläkten ska 
du följa det angivna minsta avståndet 
mellan hällen och utsugsfläkten som 
anges i monteringsinstruktionen. Återigen 
rekommenderar vi att du tar hjälp från någon som 
kan hjälpa dig att hålla och fixera fläkten medan du 
gör de förberedelser som krävs. 
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När två sockeldelar möts och bildar ett hörn måste 
du fästa båda sockelremsorna på samma ben. För 
att undvika att klämmorna kolliderar placerar du 
klämmorna upp och ned i en av remsorna.

Obs! ENHET öppna stommar kan inte kombineras 
med en sockel. För ENHET stommar använder du 
ENHET ben för stommen.

Installera sockel

I allmänhet stöttas bänkskåpen av stödremsan längs 
väggen och två ben framför skåpet. Men om du ska 
köpa ett kök med sockel behöver du även ta hänsyn 
till följande steg:

Börja med sockeln på skåpets kortsida och 
använd en handsåg för att såga en bit på 552 mm. 
Sandpappra sedan den öppna kanten innan 
du applicerar det förlimmade kantbandet som 
medföljer sockeln.

För en sockelinstallation placerar du benen med 
benplattan i linje med skåpets kant. Eftersom 
sockeln är fäst via benen behöver du även ett extra 
ben på baksidan av de öppna skåpsidorna.

Följ anvisningarna för sockelmontering för 
att sätta fast sockeln. Kom ihåg att ta bort 
plasthylsorna från benet eftersom de hindrar 
sockelns fastsättning.

För den främre sockeln placerar du sockeln på 
plats och markerar var du ska kapa den. När du 
har kapat upprepar du proceduren med att fästa 
kantbandet och de plastkopplingar som ansluter 
till benet.
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Om du har en helt integrerad diskmaskin monterar 
du en köksdörr 60×70 cm på diskmaskinens 
framsida. I dessa fall medföljer diskmaskinens 
monteringsanvisningar och de kopplingar som 
krävs. Kom ihåg att fronten ska monteras efter att 
diskmaskinen har skjutits på plats. Detta är för att 
förhindra att diskmaskinen välter när du öppnar den.

Följ sedan monteringsanvisningarna för att 
montera luckorna och installera lådorna. När 
luckorna och lådorna är på plats kan du justera 
eventuell felinriktning genom att justera 
gångjärnen och lådorna.

Installera belysning, luckor, lådor, fronter 
och handtag

När skåp, arbetsbänkar och vitvaror är på plats är det 
dags att gå vidare till installationen av 
belysningen och montera skåpsinredningen.

Montera luckor, fronter, knoppar och handtag så att 
allt ser ut som du vill.

Obs! Använd alltid monteringsanvisningarna.

När du installerar belysningen ska du tänka på 
att alla elektriska anslutningar måste göras av en 
kvalificerad fackman. 

Vid borrning av hål använder du en träbit för att 
möta borren när den tränger igenom ytan för att 
undvika att kanterna splittras.

När du har valt placeringen av knoppar eller 
handtag rekommenderar vi att du använder FIXA 
borrmall när du monterar knoppar och/eller 
handtag för att underlätta processen och få ett 
bättre slutresultat.
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Bygga en köksö

När du bygger en köksö är det viktigt att ta hänsyn till 
några viktiga aspekter vid planering och installation. 
Eftersom köksön inte kommer att stödjas av väggarna 
måste stommarna fästas på golvet för att förhindra 
att ön välter eller flyttar på sig. För ENHET kan du 
bygga en köksö med hjälp av de öppna stommarna 
tillsammans med monteringssatsen för köksön.

Innan du fäster ön på golvet ska du undersöka 
golvet och se till att fästpunkterna på ön 
inte kommer i konflikt med golvvärme eller 
elektriska ledningar under golvet. 
Golvfästen ingår inte eftersom olika 
golvmaterial kräver olika typer av fästen. Om 
du vill ha råd om lämpliga fästanordningar 
för golvet kontaktar du en lokal, specialiserad 
återförsäljare.

Mät och ändra storlek på bänkskivan vid behov. 
När du placerar den ovanpå ön ska du ha ett jämnt 
överhäng runt om. Fäst den sedan med hjälp av de 
fästen som medföljer basenheten.

Använd de metallfästen som ingår i 
monteringssatsen för köksön till att säkra köksön 
på golvet. 

När du har skjutit in benen i förankringspunkterna 
ansluter du alla stommar med hjälp av de 
kontakter som medföljer stommarna. Vi 
rekommenderar att du använder ett vattenpass 
för att kontrollera att skåpen är plana i alla 
riktningar. Justera benens höjd för att göra mindre 
justeringar.

Min 12
0 cm

Montera skåpstabilisatorerna på stommarna 
enligt de monteringsanvisningar som medföljer 
köksön.

Börja med att bestämma var ön ska placeras. Vi 
rekommenderar att du lämnar 120 cm mellan ön 
och de andra köksenheterna för att säkerställa ett 
bra arbetsflöde i köket.

För en rak ö som är i linje med resten av köket 
använder du referenspunkter i rummet (till 
exempel bänkskåp).

När du har placerat stommarna sätter du dit 
lite tillfällig tejp under varje ben och markerar 
omkretsen på varje benhylsa noggrant eftersom 
det blir köksöns slutliga placering.
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Dags att kliva tillbaka och beundra ditt nya kök. Med 
lite skötsel och underhåll kommer köket från IKEA att 
se fantastiskt ut i många år framöver.

Sköta om skåpen
Rengör luckor, skåpinteriörer och träytor 
med en mjuk, fuktig trasa. Använd endast 
rengöringsprodukter som är avsedda för dessa 
material. Använd inte produkter som innehåller 
ammoniak, alkohol, blekmedel eller slipmedel. Skölj 
med rent vatten och torka sedan med en ren, torr 
trasa. Se till att torka upp spill snabbt.

Håll diskhon gnistrande
Efter varje användning torkar du av diskbänken med 
en trasa eller svamp fuktad med vatten eller ett icke-
slipande rengöringsmedel vid behov. Skölj skålen 
med vatten och torka sedan av diskhon med en torr 
trasa. Undvik slippulver, stålull eller hårda föremål 
som kan repa ytan av rostfritt stål. Den fuktiga ytan 
kan missfärgas om ämnen som innehåller järn, till 
exempel stålull, spik eller grus, lämnas kvar på den. 
Missfärgning orsakas av det främmande materialet.

Bänkskivor med lång hållbarhet
Håll bänkskivan i toppskick genom att snabbt rengöra 
spill med vatten och ett milt rengöringsmedel. Se till 
att de hålls så torra som möjligt efter användning. 
Använd STOCKARYD träbehandlingsolja för 
bänkskivor i trä eller solitt trä. Oljan skyddar träet från 
märken, fläckar och sprickor och förhindrar att vatten 
tränger in i ytan. 

Du är klar! Grattis till ditt nya kök!



Du kan göra allt själv, men du behöver inte. Med våra tjänster kan du välja 
hur mycket du vill göra själv, och vad du vill att vi ska göra åt dig. 
Prata med en säljare i ditt varuhus, läs mer på IKEA.se/service eller 
kontakta vår kundservice om du vill veta mer. 

Servicetjänster

Mätservice Planering Leverans
Om du vill vara säker på att din 
rumsritning är så exakt som 
möjligt mäter vi rummet och 
kontrollerar allt från placering 
av fönster, dörrar och eluttag till 
materialet och väggarnas skick.

Våra köksspecialister hjälper dig att 
planera ditt nya kök, utifrån dina 
behov och drömmar, och ger ett 
färdigt förslag på kökslösning. Du 
förbereder måtten på rummet så 
hjälper vi dig med både inspiration 
och funktionella lösningar i ditt nya 
kök. 
Boka planeringsmöte idag - online, 
i varuhus eller hemma hos dig - så 
är du snart igång med ditt nya 
projekt.

Oavsett om du handlar i ett 
varuhus eller online, och oavsett 
hur stort köpet är, kan vi hjälpa dig 
med leveranser till ditt hem eller till 
ditt företag. Vi levererar den dag 
och tid som passar dig

Montering Köksinstallation
Ibland är det praktiskt att någon 
annan sätter ihop möblerna. Vi 
hjälper gärna till. Vår montering 
kan spara mycket tid. Vi tar 
dessutom med oss emballaget när 
ditt kök är på plats.

Vill du ha hjälp med installationen? 
Vi har en mängd olika 
installationsalternativ och kan 
föreslå och hjälpa dig få kontakt 
med utvalda, lokala och fristående 
hantverkare.

Finansiering
Hos oss kan du betala på olika sätt. 
Vill du inte betala allt på en gång 
kan du dela upp ditt köp i mindre 
delar. Via IKANO bank erbjuder vi 
olika finansieringslösningar. 
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