
Den här guiden hjälper dig igenom 
alla steg på vägen – från att hitta 
din stil och mäta upp ditt kök, till 
planering, beställning och installation.

från start
till mål.

PLANERINGS-
GUIDE
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INTRODUKTION

KOM I
GÅNG!

IKEA har allt du behöver till ditt nya drömkök.
Oavsett storleken på köket, om du är singel 
eller har stor familj, så kan du hitta ett kök som 
är helt perfekt för dig. Vi har ett brett utbud 
av stilar, funktioner och storlekar som matchar 
olika behov och olika smaker. Dessutom är 
våra kök designade så att du enkelt ska kunna 
installera dem själv.

MED DITT NYA   
IKEA KÖK
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Vi vet att köpa kök är förenat med många och 
ibland svåra beslut. För att göra din resa mot 
ditt nya drömkök så enkel och bekväm som 
möjligt så har vi duktiga köksexperter både i 
våra varuhus och på telefon som kan hjälpa dig. 
Och om du känner att du vill ha hjälp med något 
av stegen som beskrivs i broschyren så kan vi  
hjälpa dig med allt från planering till installation. 
Läs mer på s. 15.
 
Vi vet också att ett kök kostar mycket pengar. 
Om du har hittat det perfekta IKEA köket, men 
behöver lite hjälp med att dela upp kostnaderna 
så kan vi erbjuda finansieringslösningar som 
hjälper dig att förverkliga din köksdröm. 
Läs mer på s. 17.
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INNEHÅLL

Innehåll

s. 06 s. 09

s. 07

Hitta din stil
Ägna lite tid åt att drömma. Hur ser 
ditt idealkök egentligen ut och vad 
ska det innehålla? Vi visar var 
du kan hitta inspiration och idéer.

Ta mått
Korrekta mått är A och O  
eftersom de kommer att utgöra 
grunden för ditt nya kök.  
Vi visar hur du mäter.

Planera
Ta fram en ritning på ditt kök 
och se hur det kommer att se ut. 
Vi ger dig tips och råd. 
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s. 15

s. 14 s. 18

Service-
tjänster
Du kan göra allt själv, men 
du behöver inte. Här hittar 
du våra servicetjänster.  

Beställning, 
leverans och 
installation
Du kan beställa ditt kök på olika sätt 
och du kan antingen ta hem det själv 
eller beställa hemleverans. Du kan 
installera köket helt på egen hand eller 
få hjälp. Vi kan föreslå lokala och 
fristående hanverkare som kan 
hjälpa dig med installation av kök 
och badrum.

Ytterligare 
information 
och hjälp
För att hela processen med att skaffa 
ett nytt kök ska bli så enkel och bekväm 
som möjligt har vi allt från inspirerande 
broschyrer och 3D-planeringsverktyg till 
en praktisk installationsguide som kan 
hjälpa dig.



06

HITTA DIN STIL

Hitta din stil

Ägna lite tid åt att drömma
Det är när du planerar som dina drömmar och idéer tar form. 
Fundera över dina behov och hur du vill att ditt kök ska se ut. 
Sedan är det bara att hitta ditt drömkök på IKEA.

Utforska alla stilar, funktioner och 
idéer som du hittar hos oss.

Fundera på om  
du föredrar ett  
traditionellt kök 
med massor av 
synliga lådor och 
detaljer...

...eller om du 
snarare vill ha ett 
mer modernt med 
stilren design och 
lådor som döljs 
bakom större 
fronter...

...eller kanske något 
mittemellan där du 
kan få det bästa 
från två världar?

IKEA varuhuset
På IKEA varuhuset kan du gå 
runt i våra köksmiljöer och få 
inspiration av olika uttryck, stilar 
och storlekar. Öppna lådor och 
skåp för att se vad som finns på 
insidan, kolla in funktionerna hos 
alla våra vitvaror och prata med 
våra köksexperter för att få ännu 
mer tips och inspiration.

IKEA.se
På IKEA.se hittar du massor av 
snygga och funktionella idéer.  
I vårt bildgalleri hittar du kök 
i olika stilar och storlekar.      
Dessutom har vi brutit ner varje 
kök i dess olika komponenter så 
att det ska bli enklare för dig att 
mixa, matcha och skapa just det 
kök du drömmer om.  
Läs mer på IKEA.se

Köksbroschyren
I vår köksbroschyr hittar du 
också massor av idéer och              
inspiration. Här kan du se 
några av de tusentals möjliga           
kombinationer som du kan skapa. 
Hämta ett eget exemplar på IKEA 
varuhuset eller bläddra igenom 
den på IKEA.se
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TA MÅTT

01  Börja med att mäta avståndet från golv till tak. 
Fortsätt med avståndet mellan väggarna och från 
hörnen till dörrarna. Väggar och golv är inte alltid 
raka så mät gärna på mer än ett ställe.

02  Mät storleken på alla fönster samt avståndet 
från dessa till taket, hörnen och golvet. Gör samma 
sak för dörren/dörrarna. Tänk på att räkna in dörr-/
fönsterfoder.

Ta mått

Var noggrann när du mäter 
Att mäta upp rummet är inte svårt, men det är väldigt 
viktigt att det blir rätt eftersom dina mått kommer att 
utgöra grunden för all planering.  
 
Låt det få ta tid när du ska mäta. Se till att ange måtten 
i millimeter så att du kan vara säker på att ditt nya kök 
passar ditt utrymme perfekt. Så här gör du när du mäter. 

A: Ta mått på rummet

03  Märk ut placeringen av allt som sticker ut i  
rummet, till exempel element, ventiler och rör.

Märk ut placeringen av befintliga eluttag och   
strömbrytare. Märk även ut var du vill placera nya.

Märk ut placeringen av vatten och avlopp. Om du vill 
och kan flytta dessa, märk ut den nya placeringen. 

Läs mer om vår mätservice på s. 15.



TA MÅTT
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01  Börja med att mäta bänk- 
skivan från det hörn där den ska 
fästas i väggen. Se till att du  
mäter längs med väggen och  
börja alltid från samma punkt. 

02  Mät djupet genom att börja 
vid väggen och mäta avståndet ut 
mot kanten. Glöm inte att lägga 
till 15 mm för överhäng. 

03  Om du behöver ta mått för en 
fristående bänkskiva (till exempel 
för en köksö) är det bara att börja 
i ena änden och lägga till 30 mm 
för överhäng på respektive sida.

B: Ta mått på bänkskivan

C: Bänkskivekalkylator för måttbeställda bänkskivor

Det är viktigt att du mäter upp din bänkskiva 
på rätt sätt, särskilt om du planerar att köpa 
en måttbeställd bänkskiva. Tänk på att 
alltid mäta i millimeter!

Med vår bänkskivekalkylator kan du designa din 
bänkskiva och få en prisuppskattning direkt. 
Kombinera olika material, storlekar och stilar på 
bänkskiva och diskho från vårt kökssortiment 
och skapa en bänkskiva som är perfekt för dig.
Läs mer och prova på IKEA.se/planner



Matlagning
Disk
Matförvaring

PLANERA DITT KÖK
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Planera ditt kök

Nu är det dags att låta dina  
drömmar och idéer ta form
Det är en massa saker du behöver fundera på och ta 
ställning till. Ta tid på dig så att du är säker på att du 
väljer det kök du vill ha. På följande sidor har vi samlat 
rekommendationer och tips som kan hjälpa dig i dina 
beslut. Fundera på hur du använder köket och vad som 
känns bekvämt för dig. Titta på ditt befintliga kök och gör 
en lista på saker du gillar och saker som du vill förändra. 

A: Arbetsflöde

Läs mer om vår köksplanering på s. 15.

01  Ett bra och naturligt arbetsflöde mellan 
zonerna för kyl/frys, matlagning och disk 
kan göra vardagslivet i köket betydligt 
enklare. 

När du planerar ditt kök ska 
du utgå från de tre arbets- 
zonerna: 

Hur du placerar dina arbets-
zoner och avståndet mellan 
dem brukar kallas arbets- 
triangeln.
En bra arbetstriangel hjälper 
dig att röra dig snabbt och 
smidigt mellan de olika  
aktiviteterna – och gör det 
också enklare om ni är flera 
i köket som gör olika saker 
parallellt.  
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PLANERA DITT KÖK

05  Om du har plats kan du lägga till en köksö i ditt 
kök och få extra förvaring, mer arbetsyta plus en 
jättetrevlig plats att samlas omkring. Det bör vara 
minst 1200 mm mellan köksön och andra skåp för 
att du ska kunna röra dig fritt mellan dem. 

03  Ett parallellkök är praktiskt om flera personer 
ofta lagar mat samtidigt. Då finns det också massor 
av plats för förberedelser och förvaring. Det bör 
vara minst 1200 mm mellan de parallella sidorna för 
att du ska kunna röra dig fritt mellan dem.

A: Planera

06  Om du har en stor yta är ett U-format kök ett 
bra alternativ. Det ger maximalt med utrymme och 
massor av förvaringsalternativ.

04  L-formade kök är bra på att utnyttja hörn. De 
är också toppen när du vill få plats med ett litet 
matbord eller en köksö.

02  Linjära kök är perfekta när utrymmet är  
begränsat. Här finns i och för sig ingen triangel, 
men de tre arbetszonerna hänger ändå ihop.
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PLANERA DITT KÖK

01  Bästa platsen för matlagnings-
förberedelser är arbetsytan mellan 
hällen och diskhon. 

02  Se till att avståndet mellan 
skåpsrader som ligger mittemot 
varandra är tillräckligt så att luckor 
och lådor på bägge sidor kan  
öppnas samtidigt. 

03  Placera väggskåpen tillräckligt 
högt så att de inte skymmer bänk-
skivan. 

04  Skapa plats för en avställnings-
yta intill hällen för grytunderlägg 
till heta grytor och kastruller. 

05  Av säkerhets- och funktions-
skäl ska köksfläkten/fläktkåpan 
installeras på rekommenderad 
höjd ovanför hällen enligt vad som 
anges i monteringsanvisningarna. 

07  Sätt en 50 mm stor passbit 
mellan bänkskåp/väggskåp och 
väggen för att se till att det finns 
tillräckligt med plats för att öppna 
lådor och skåp helt.  

08  Om bänkskivans överhäng 
över skåpet är mer än 250 mm 
behöver extra stöd läggas till. 

09  Placera diskhon och hällen på 
samma sida så att du slipper gå 
med exempelvis kokhett pasta- 
vatten över golvet. 

Läs mer om vår köksplanering på s. 15.

50 mm
> 250 mm

C: Rekommendationer

06  Lämna plats för täcksidor om 
du har väggskåp intill fläktkåpan. 

800 mm

55
0 

m
m

1200 mm

500 mm 500 mm
50 mm 50 mm

Bra att tänka på
Här kommer några rekommendationer och tips 
om vad du bör tänka på när du planerar ditt kök.



v
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PLANERA DITT KÖK

D: Tips

01  Med en ugn i arbetshöjd slipper 
du böja dig ner för att nå den.  

02  Placera diskmaskinen nära 
diskhon så blir det lättare att fylla 
och tömma diskmaskinen utan att 
spilla på golvet.

03  Förvara köksredskap och 
kokkärl nära hällen så har du dem 
lättillgängliga när du lagar mat. 
Förvara bestick i en låda nära 
matbordet.

04  Lådor ger suverän överblick 
och gör det lätt att komma åt det 
du behöver. Använd lådmattor för 
att förhindra att sakerna glider 
runt i lådorna och för att dämpa 
ljudet när du lägger ner saker i 
lådorna. 

05  Placera dina källsorterings- 
behållare i en låda under eller nära 
diskhon, så att du enkelt kommer 
åt dem. 

09  Exponera dina finaste glas 
på hyllplan av härdat glas bakom 
vitrinluckor. Lägg till skåpbelysning 
för en mysigare stämning som 
samtidigt får köket att se större ut.

10  Använd väggstänger och andra 
tillbehör för att utnyttja väggen så 
bra som möjligt och hålla bänk-
skivan fri. Då kan du också ha 
sakerna som du använder ofta i 
matlagningen nära till hands.  

11  Om du har plats kan du lägga 
till en rullvagn eller en arbets-
bänk för ytterligare förvaring och 
arbetsyta. 

06  Elektriska tryck-och-öppna- 
beslag är toppen när du har  
händerna fulla och behöver öppna 
en låda med ett knä eller en 
armbåge – så att du slipper lämna 
kladdiga avtryck på fronter eller 
handtag. 

07  Optimera utrymmet bakom 
dina fronter med inre lådor.  
Utsidan kan fortfarande vara 
stilren medan insidan fylls med 
massor av lådor. 

08  Använd lådbelysning så att du 
kan hitta det du letar efter även 
när det inte är helt ljust i köket.



v

13

PLANERA DITT KÖK

F: Lösningar för små ytor

När ytan är begränsad behöver man ibland 
kompromissa för att det ska fungera. 

01  Välj en liten diskho som passar 
i ett 600 mm skåp. Se till att ha 
minst 100 mm mellan diskhon och 
kanterna på bänkskivan för att 
konstruktionen ska bli robust. 

02  Se till att få plats med minst 
en 400 mm bred arbetsyta mellan 
hällen och diskhon. 

03  För en säker matlagning ska 
det vara minst 200 mm mellan 
hällen och väggen.

04  Om du inte har plats för 600 mm 
djupa skåp kan du i stället välja skåp 
med 370 mm djup. 

05  Utnyttja väggen för att optimera 
förvaringsmöjligheterna och frigöra 
plats på bänkskivan. 

E: Viktigt att tänka på

01  En diskho vid ett fönster gör 
diskjobbet trevligare. Men om ditt 
fönster öppnas inåt måste du se till 
att det inte blockeras av köks- 
blandaren. 

02  Om du placerar en diskho intill 
en vägg eller i slutet av en skåprad 
försämras arbetsflödet eftersom 
arbetsytan begränsas. 

03  Med en ugn och häll intill en 
vägg försämras arbetsflödet  
eftersom arbetsytan begränsas 
och dessutom riskerar du att ut- 
sätta väggen för värme och stänk.  

04  Undvik att placera vitvaror 
som ugn, diskmaskin och köksfläkt 
i hörn eftersom de kan blockera 
skåp och lådor från att öppnas helt.

   100 mm

370 mm

400 mm
200 mm

Läs mer om vår köksplanering på s. 15.
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BESTÄLLNING, LEVERANS OCH INSTALLATION

Beställning, leverans 
och installation

När du är nöjd med din köksritning är det dags att beställa
Välkommen in till ditt IKEA varuhus eller kontakta IKEA kundservice för att prata med våra köksexperter 
innan du gör din beställning. De kan hjälpa till om du är osäker på något och gå igenom din ritning för att 
kontrollera att allt passar. Därefter kan du göra din beställning och lägga till hemleverans och/eller någon 
annan service om du önskar.

Våra kök är designade för att 
du själv ska kunna installera 
dem
Vår installationsguide hittar du på IKEA.se 
eller i ditt närmsta IKEA varuhus. Den ger dig 
tips och praktisk information om hur du kan 
installera ditt kök, steg för steg. Det är viktigt 
att du även följer monteringsanvisningarna 
som medföljer varje produkt.  

På köksavdelningen i ditt  
IKEA varuhus

Om du vill ha hjälp med vissa saker eller en komplett  
installation kan vi föreslå utvalda, lokala och fristående 
hantverkare som kan hjälpa dig med installationen av  
ditt kök. 

01

Via online: 
www.IKEA.se/köksplanering02

Via telefon: ring kundservice på 
0775-700 50003

Direkt i planeringsverktyget 
för kök04

Du kan beställa ditt kök på fyra  
olika sätt:

Installationsguide
Vår installationsguide ger dig tips 
och praktisk information om hur  
du installerar ditt nya IKEA kök 
på rätt sätt.   

KÖK 
INSTALLATIONSGUIDE

Denna guide ger dig tips & idéer, 
tydliga anvisningar som är lätta att 
följa och information steg-för-steg 
hur du installerar ditt IKEA kök. 

En guide till hur du 
installerar ditt nya 
IKEA kök 



Mätservice
Korrekta mått är A och O. Vi kan hjälpa dig 
att mäta upp ditt kök inför din planering. 

15

SERVICETJÄNSTER

Servicetjänster

Du kan göra det själv,  
men du behöver inte
Vårt breda utbud av servicetjänster ger dig 
friheten att välja hur mycket du vill göra själv 
och hur mycket du vill ha hjälp med. 
 
Nedan ser du några exempel på servicetjänster 
du kan beställa på ditt IKEA varuhus. Läs mer på 
IKEA.se/service

Installation
Genom lokala och fristående hantverkare, 
som vi föreslår, kan du få hjälp med 
installation av ditt nya kök. Du kan också få 
hjälp att riva det gamla. Hantverkarna har 
flera års erfarenhet av att installera IKEA 
kök och du får professionell installation enligt 
högsta branschstandard.

Hantverksföretagen är lokala fristående 
företag med utbildade hantverkare som 
IKEA har samarbetsavtal med. 
Detta samarbetsavtal innefattar förutbestämda 
priser för montering och installation av 
köksinredningen. De externa hantverkarna 
erbjuder dig en totalentreprenad för snickare, 
rörmokare och elektriker.

Köksplanering
Att planera kök är både roligt och kreativt. 
Våra kökssäljare hjälper dig att planera ditt 
nya kök i varuhuset, online, via telefon eller 
genom att besöka ditt hem eller företag. 
Läs mer och boka en tid på IKEA.se/kök 
eller på telefon 0775-700 500. Givetvis 
är du alltid välkommen in i varuhuset så 
hjälper vi dig vidare.



DU KAN GÖRA ALLT SJÄLV, 
MEN DU BEHÖVER INTE
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SERVICETJÄNSTER

Click & collect
Spara tid nästa gång du handlar!
 
Med Click & collect handlar du dina varor 
online och hämtar din beställning på ett av 
dig valt varuhus eller utlämningsställe.  
Läs mer på IKEA.se/service

Leverans
Oavsett om du handlar online eller i ditt 
varuhus, och oavsett hur mycket, vi gör de 
tunga lyften och levererar varorna till ditt 
hem eller ditt företag.  
Läs mer på IKEA.se/service

Plock och leverans
När du är på plats i varuhuset kan du 
beställa “plock och leverans”. Då plockar vi 
ihop varorna på din inköpslista och levererar 
hem till dig eller ditt företag. Oftast samma 
dag om du bor inom varuhusets leverans- 
område. Läs mer på IKEA.se/service

Uthyrning
Fullt i bilen? Det löser vi!

Vi erbjuder olika alternativ som kan hjälpa 
dig att få hem dina varor. 
Läs mer på IKEA.se/service



DU KAN GÖRA ALLT SJÄLV, 
MEN DU BEHÖVER INTE

Flera sätt att betala 
Vi vill att du ska få en bättre vardag hemma. Därför har vi flera  
olika finansieringsalternativ att välja bland. Du kan betala allt på  
en gång eller lite i taget. Det går bra att betala med betal-/kredit- 
kort och IKEA presentkort.  
 
Till företagskunder erbjuder vi IKEA BUSINESS konto för att få  
inköpen på faktura. Då handlar du med IKEA BUSINESS kort eller  
rekvisition. Läs mer och ansök om konto på IKEA.se/foretag
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SERVICETJÄNSTER

DELBETALA LÅNA
IKEA DELBETALA är en löpande kontokredit 
med f.n 16,00% rörlig ränta och aviavgift 25 
kr/mån. Vid en skuld på 10 000 kr i 12 mån 
med betalsätt pappersfaktura (25 kr/mån) blir 
den genomsnittliga månadskostnaden 920 kr 
i 12 mån, det totala återbetalningsbeloppet 
11 044 kr och den effektiva räntan 20,45% 
(200421). 

Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ). Aktuella 
räntor hittar du alltid på IKEA.se.

Läs mer om våra olika alternativ och ansök på 
IKEA.se/finansiering

Är ett förmånligt annuitetslån för större  
investeringar där du betalar samma månads- 
belopp under hela tiden. Beroende på låne- 
summa betalar du 1 000 kr, 1 500 kr, 2 000 kr
eller 2 500 kr/månad tills lånet är betalt. Du kan 
även betala av i snabbare takt utan extra  
kostnad. IKEA LÅNA löper med f.n. 6,20% rörlig 
ränta och aviavgift på 25 kr/mån. Det ger, vid 
ett kreditbelopp om 50 000 kr och 38 månad-
ers löptid, en effektiv ränta på 7,56%. Det in-
nebär 38 avbetalningar uppgående till 1 500 kr, 
med 56 061 kr som det sammanlagda belopp 
som ska betalas. Samtliga räntor per 2019-07-
02. 

Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ). Aktuella 
räntor hittar du alltid på IKEA.se.



MER INFORMATION OCH HJÄLP
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Mer information 
och hjälp

Köksbroschyr
En broschyr full av inspirerande bilder på 
kök i olika stilar och storlekar. Här hittar 
du allt från stora kök till små kök med det 
där lilla extra som gör livet i köket både 
enklare och roligare.

 

IKEA.se
På IKEA.se hittar du massor 
av inspiration och idéer som 
hjälper dig få ut det mesta av 
ditt METOD kök, oavsett om 
du har ett nytt kök eller ett 
gammalt som du vill uppdatera. 
Dessutom hittar du här massor 
av produkter du kan använda för 
att skapa ett personligt kök som 
uppfyller dina köksdrömmar. 

Planeringsverktyg
Designa ditt METOD drömkök i 3D 
så får du pris på alla detaljer samt 
det totala priset för hela köket. 
Spara ritningar och produktlista på 
IKEA.se eller skriv ut dem hemma. 
I ditt IKEA varuhus kan du diskutera 
din lösning med våra köksexperter 
och få massor av tips och råd. Läs 
mer på IKEA.se/kök



IKEA 
KÖKSSYSTEM

I den här köphjälpen hittar du alla 
produkter, priser och den praktiska 
informationen du behöver för att 
planera ditt drömkök.

Köphjälp 
augusti 2018

I den här köphjälpen hittar du alla 
produkter, priser och den praktiska 
informationen du behöver för att 
välja dina vitvaror. 

Köphjälp  
augusti 2018 

VITVAROR

KÖK 
INSTALLATIONSGUIDE

Denna guide ger dig tips & idéer, 
tydliga anvisningar som är lätta att 
följa och information steg-för-steg 
hur du installerar ditt IKEA kök. 

En guide till hur du 
installerar ditt nya 
IKEA kök 

MER INFORMATION OCH HJÄLP
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Installations-
guide
Den här guiden ger dig tips och 
steg-för-steg-instruktioner för 
hur du installerar ditt nya IKEA 
kök på rätt sätt.

Kökssystem  
och vitvaror
I de här köphjälparna hittar du 
alla produkter, detaljer och priser 
så att du kan välja exakt det du 
behöver för att förverkliga ditt 
drömkök.

Du kan hämta alla broschyrer, köphjälpar 
och guider i ditt IKEA varuhus eller läsa dem 
online på IKEA.se



Om du har frågor är du 
välkommen att kontakta 

IKEA kundservice 
Tel: 0775 - 700 500

Du kan även maila oss via vårt 
kontaktformulär på IKEA.se/kontakt
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i reserverar oss för eventuella tryckfel.

Checklista

Bra att tänka på
Innan du pratar med våra köksexperter i IKEA varuhuset är 
det bra att fundera över följande för att göra planeringen så 
enkel och effektiv som möjligt:

Ta med dig:

Det är bra om du har valt:

Vilken hjälp behöver du:

Dina köksmått

Dina inloggningsuppgifter till IKEA Home Planner

Skåp, lådor, och lådfronter

Luckor och handtag

Bänkskiva

Diskho

Blandare

Ugn

Mikrovågsugn

Häll

Köksfläkt – vilken typ av ventilation har du?

Kyl/frys

Diskmaskin 

Belysning – arbets- och stämningsbelysning

Skåp, lådor, och lådfronter

Luckor och handtag

Bänkskiva

Diskho

Blandare

Ugn

Mikrovågsugn

Häll

Köksfläkt – vilken typ av ventilation har du?

Kyl/frys

Diskmaskin 

Belysning – arbets- och stämningsbelysning

Mätservice

Köksplanering

Finansiering

Plock

Plock och leverans

Leverans

Installation

Kom ihåg att det är 
okej att ändra sig.
Om du får hem ditt kök och 
ångrar dig så har du 365 dagars 
öppet köp. Det kan vara bra 
att veta. Se bara till att spara 
ditt inköpskvitto för att under-
lätta returen. Gäller allt utom 
måttbeställda bänkskivor och 
väggplattor. 
Mer information hittar du om vår 
returpolicy på 
IKEA.se/kundservice


