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I montering och installation av kök ingår: 
 
Allmänt 
 Uppstartskostnad ingår i de fasta priserna. 
 Skyddstäckning av golv ingår. 
 Avemballering av samtliga produkter samt bortforsling av emballaget till godkänd anläggning 

för deponering ingår (du som kund ansvarar för att produkterna ska finnas tillgängliga i köket 
eller angränsande rum). 

 Avtagning av skyddstejp/-film på installerade produkter ingår. 
 Bättringsmålning efter eventuella skador orsakade av hantverkaren ingår. 
 
Belysning 
 Montering av 2 st 12 V Omlopp LED bänkbelysning 400-800 mm ingår (anslutning med 

stickpropp i befintligt vägguttag). 
 

Bänkskiva, diskho och VVS 
 Installation av bänkskiva från IKEA, samt nödvändiga utsågningar och anpassningar av 

bänkskivan, förutsatt att bänkskivans mått stämmer överens med förbesiktningen. 
 Montering av tillhandahållen frisida som fästs i bänkskiva och golv. 
 Anpassning av diskbänksskåp för rör till avlopp, varmt/kallt vatten samt diskmaskin och 

nödvändiga utsågningar i skåp för att passa fläkt (befintligt system), ventilation (befintligt 
system) samt varmvattenberedare. 

 Läggning mjukfogar. 
 

Vitvaror 
 Montering och installation av IKEA vitvaror diskmaskin, kyl, frys, ugn, häll, micro samt fläkt 

inbyggt i skåp, på vägg och tak inklusive köksluckor och ventilationsgaller på fristående 
vitvaror. I priset för "Vitvara" ingår eventuella integrationsluckor el inkoppling av vitvara i 
befintliga stickkontakter. 

 Montering och installation av i skåp inbyggd fläkt. 
 Montering och installation av tak- eller väggmonterad fläkt. Installeras en (1) gång, vid 

monteringstillfället.  
 Anpassning av fläktskåp för flexslang vid kolfilterfläkt enligt monteringsanvisning. 
 Installation av "falsk" låda under hällen, om det inte finns någon ugn under. 
 Installation av ventilationsgaller i golvsockel och takanslutning för integrerad kyl/frys och ugn. 

 
METOD köksstommar, inredning av passbitar 
 Montering och installation av skåp mot vägg och köksö på golv enligt ritning. 
 Montering och anpassning av ben, sockel och yttre täcksidor. 
 Montering och justering av alla dörrar, lådor och fronter ingår enligt monteringsanvisningarna. 
 Montering och installation av all inredning i skåp och lådor ingår enligt 

monteringsanvisningarna. 
 Installation av takanslutning (upp till 60 cm), dekor- och krönlister. 
 Installation av knoppar/handtag, dörr- och låddämpare ingår enligt monteringsanvisningarna 

(Här ska IKEA rita in dessa på ritningen). Dubbelkolla alltid med kunden att man överens om 
innan handtagen sätts på plats. 

 Anpassning och montering av nödvändiga passbitar mellan skåp, hörn, diskmaskin, vägg och 
tak. 
 

Städning och slutsyning 
 

 Slutavsyning enligt framtagen blankett skall göras med kund för att undvika problem eller 
diskussioner i efterhand. Ställ krav att kund ska närvara vid slutavsyningen. Besked om 
tidpunkt för slutavsyning bör lämnas till kund någon dag i förväg. 

 Ditt hem/lokal lämnas i ett rent och ordentligt skick.  
 Städning av arbetsplats ingår (sopning, bortforsling skräp och emballage). 
 
 
 


