
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 
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Steg-för-steg guide

Väljer du hemleverans av ditt nya kök  
ska du så snabbt som möjligt kontrollera att 
allting finns med enligt din fraktsedel. Du har 
en vecka på dig.

Installation av ditt nya IKEA kök 
Den här broschyren är en guide för hur du förbereder 
och installerar ditt nya kök på egen hand. Den  
innehåller tips och idéer, tydliga anvisningar som är 
lätta att följa och information om vilka verktyg du 
behöver. Använd den här guiden tillsammans med 
monteringsanvisningarna för att vara säker på att 
köket installeras på rätt sätt. 

Innan du börjar
Titta igenom broschyren så att du ser vilka steg 
monterings- och installationsarbetet består av och 
vilka verktyg du behöver.  

Kontrollera att du fått alla delar enligt din beställning. 
Det gör du lättast genom att pricka av de förpack-
ningar du fått mot fraktsedeln. Du har en vecka på 
dig att anmäla eventuella skador eller leveransfel.
Samtliga delar till ditt kök ska förvaras inomhus i 
normal rumstemperatur och luftfuktighet.

 
Sätt igång med nedmonteringen av det gamla 
köket när du fått alla delar och vitvaror. Se till      
att elen, vattenledningar och gasledningar är 
avstängda innan du tar bort det gamla köket. 
Anlita en fackman för frånkoppling och anslutning. 
Det är smart att placera skåpen i den ordning som 
de ska installeras. Använd ritningen som hjälp. 

Du kan göra det själv, men du behöver inte
Våra kök är designade för att vara så enkla som 
möjligt att montera och installera på egen hand, 
men vi finns till hands och kan hjälpa dig om det 
skulle behövas. Oavsett om du bara vill få hjälp 
med hemleverans av produkterna eller behöver 
en komplett köksinstallation kan vi sätta ihop ett 
servicepaket som passar just dig. Mer information 
finns på ditt IKEA varuhus eller IKEA.se/service 



Verktygen du behöver

Vilka verktyg du behöver beror på hur mycket av 
arbetet du utför själv. I monteringsanvisningarna för 
respektive produkt ser du vilka verktyg du behöver. 
Det är också bra att använda skyddsglasögon när du 
arbetar med elektriska verktyg. 

Bra att veta
Gips, trä eller betong? Eftersom det finns många olika 
sorters väggmaterial levereras våra skåp utan fästbeslag. 
I en järnhandel eller byggvaruhus kan du få hjälp med att 
välja rätt fästbeslag för just dina väggar. 

Geringslåda och såg

Fintandad handsåg
Måttband

Tving

Elektrisk skruvdragare/
borr

Sticksåg

Cirkelsåg

Vattenpass

Syl

Vinkelhake

Penna

Gummiklubba

HammareStjärnskruvmejsel

Plattskruvmejsel

Hålstansare  –  
för att göra hål för köks-
blandaren i diskhon (35 mm)
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Förbered rummet

När det gamla köket har tagits bort ska du förbereda 
rummet genom att se till att golvet och väggarna är 
jämna och kontrollera att väggarna är lämpliga för 
monteringen av det nya köket. Det är även nu som 
du bör måla och/eller tapetsera väggarna, eller  
byta golv. 

Märk ut skåpens placering
Rita kökets layout direkt på väggen. Kontrollera 
att allting passar med måtten i köksplanen och 
att el-, vatten- och gasledningar går där du vill ha 
dem. Markera även var det nya kökets upphäng-
ningsskenor ska sitta. 

Förbered utrymmet genom att se till att 
alla hörn är jämna och att väggar och 
golv är räta. Använd vinkelhaken för hörn 
och ett vattenpass för väggar och golv. 

Notera golvets högsta punkt och ställen 
där hörnen inte är 90 grader. 

Kontrollera att väggen är tillräckligt stark 
för upphängning av skenor och skåp. 
Beroende på väggmaterialet kan det vara 
bäst att fästa skenan i väggreglar eller 
bärbalkar. Ett elektriskt verktyg som 
visar var reglarna är placerade kan vara 
till hjälp. 

Kontrollera att alla 
rör har rätt plats 
och passar in i 
kökets planlösning. 

Tänk på att det ska vara 82 cm 
mellan golvets högsta punkt och 
den nedre upphängningsskenans 
underkant. 

4



Montera upphängningsskenan

Med METOD kökssystem kan skåpen hängas upp på 
en skena, vilket gör det enklare att installera och 
justera dem. Det är viktigt att se till att upphäng-
ningsskenan är rak, vinkelrät och monteras med 
rätt typ av skruvar som passar väggen. 

Sätt fast skenorna och börja med den 
nedersta. Leta upp lämpliga punkter där 
skenorna kan fästas och kontrollera att 
skenorna är vågräta. 

Om väggen är ojämn kan du använda  
distanser mellan skenan och väggen  
så att skenan blir rät. 

Använd ett vattenpass för att kontrollera 
att varje skena är vågrät. 

Exempelkök med totalhöjd 208 cm

82 cm

202 cmVäggskåp, 
höjd 60 cm

Bänkskåp,  
höjd 80 cm

Sockel,  
höjd 8 cm
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Montera upphängningsskenan på rätt höjd
Den nedre skenan (A) ska placeras 82 cm över golvets högsta punkt (B). Mät upp till skenans 
underkant. I monteringsanvisningen till skenan ser du vilken höjd den övre skenan ska hänga på. 
Observera att höjden skiljer sig åt beroende på ditt köks totalhöjd. 

B

A



Installera skåpen

I de flesta kök är det bäst att installera väggskåpen 
först. Då har du lite mer svängrum när inte bänk-
skåpen är i vägen. Ett undantag är om du installerar 
ett linjärt kök (en rad) med ett högskåp i ena änden. 
I så fall ska högskåpet installeras först.  

 
 

Innan du börjar ska du markera alla rör, eluttag 
och liknande. En del skåp har färdiga öppningar 
för rör och annat, men du kan använda en stick-
såg och såga ut egna öppningar vid behov. Gör 
detta innan du hänger upp skåpet. Tänk på att 
öppningarnas placering kan påverka hur lådor  
kan organiseras inuti skåpet. 

Montera alla väggskåp enligt monterings-
anvisningarna. Vänta med att montera 
lådor, luckor och skåpsinredning. 

Häng upp bänkskåpen med ett hörn som 
utgångspunkt. Häng upp övriga skåp på 
samma sätt. Om du ska installera en 
hörnskåpskarusell ska du göra det nu. 

Kontrollera att diskbänkskåpet passas  
in med rören. 

Häng upp hörnskåpet först och dra åt 
skuvarna. Häng upp övriga skåp och  
koppla ihop dem med de medföljande 
skruvarna. Vänta med att dra åt skruvarna 
tills bänkskåpen är på plats och du kan 
kontrollera att allting är rätt inpassat. 

Kontrollera att varje skåp är i linje med 
skåpet bredvid genom att justera benen. 

Montera alla bänkskåp enligt monterings-
anvisningarna. Sätt på benen i den  
ordning som skåpen monteras.  

När fler bänkskåp installeras i rad kan benen monteras så att varje ben ger stöd åt  
två skåp. Kom ihåg att använda distansringen som medföljer benen så att sockeln  
hamnar rätt. 

Om du har ett högskåp ska täcksidan 
monteras först. 
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Placera passbitens kapade kant mot 
väggen (den bör ha perfekt passform). 
Markera vart skåpet slutar på passbitens 
över- och nederkant. Dra en rak linje från 
dessa punkter och kapa. 

Kontrollera väggen med ett vattenpass 
för att se om den är jämn. Om väggen är 
jämn mäter du avståndet mellan väggen 
och skåpet och markerar det på pass-
bitens övre och nedre del. 

Skruva fast passbiten (kapad täcksida)
i en stödlist. Fäst sedan passbit och 
stödlist i väggen. Borra hål i skåpet för 
de skruvar som du använder för att sätta 
ihop skåpet och passbiten. Skruva ihop 
skåpet med passbiten. 

Passbitar
Passbitar används mellan skåp 
och väggar så att allting passar 
ihop och så att det finns till-
räckligt med plats för att öppna 
luckor och lådor. De är särskilt 
användbara om dina väggar inte 
är helt räta och släta. Passbitar 
sågas till av en täcksida i samma 
utförande som köket. 

Om du ska installera ett högskåp ska du inte finjustera och dra åt 
alla skruvar helt förrän du har monterat alla övriga skåp. 
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Om väggen är ojämn måste du såga till 
en passbit som matchar väggens form. 
För detta behöver du en passbit, ett 
måttband, ett litet träblock som är ca 
2,5–3,5 cm tjockt och en penna. Kapa 
passbiten så att den får samma höjd 
som skåpet. Placera passbitens kant mot 
väggen. Håll träblocket plant mot väggen 
med en penna mot det. Håll dem tryckta 
mot väggen medan du för dem ned längs  
med passbitens längd. Nu har du kopierat 
väggformen till passbiten. Kapa längs 
linjen. 



Alla elektriska installationer måste  
göras av en behörig installatör.

Använd en cirkelsåg och en tving för att 
hålla fast en rät skiva mot bänkskivan 
om du behöver anpassa storleken. Det 
kan vara bra att använda en sågbock. 

För att förhindra fukt från att tränga  
in i bänkskivan så är det mycket  
viktigt att du stryker på ett lager  
silikon längs den sågade kanten. 

Installera belysning och vitvaror.  
Vitvaror så som häll och ugn ska  
installeras av en behörig installatör. 

Montera diskhon i bänkskivan enligt 
monteringsanvisningarna. 

Kontrollmät bänkskivan. Om du har  
köpt en färdigkapad bänkskiva är det  
nu du ska kapa den till rätt längd. 

Markera var diskhon ska vara genom  
att lägga bänkskivan på plats. Rita av 
bänskåpets insida på bänkskivans  
undersida. Det hjälper dig att passa  
in diskhon. Vänd på bänkskivan och rita  
av diskhons konturer på maskeringstejp. 

Skruva fast bänkskivan enligt 
monteringsanvisningarna. 

Använd sticksåg och såga ut hålet för 
diskhon. Såga ca 1 cm innanför linjen 
som du har ritat upp enligt monterings-
anvisningen. Det är lättare att få till en 
snygg sågning om du borrar hål i linjens 
inre hörn. 

Installera bänkskiva, diskho, 
belysning och vitvaror

När skåpstommarna är på plats är det dags att 
installera bänkskivan, diskhon, belysningen och 
vitvarorna. Kontrollera att bänkskivan har rätt 
mått innan du sätter den på plats. Det är också nu 
du gör utsågningarna för diskhon och hällen (mer 
detaljer finns i monteringsanvisningarna).  
 
 

När bänkskivan är på plats är det dags att koppla 
in vatten, gas, belysning och vitvaror. Alla vatten-, 
gas- och elanslutningar måste utföras av behöriga 
installatörer i enlighet med lokala säkerhets-
föreskrifter. 
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Bra att veta 
Det är viktigt att du sätter dit en så kallad  
diffusionsspärr, en fuktspärr, under bänkskivan 
ovan diskmaskin och ugn. Med alla diskmaskiner 
från IKEA medföljer en sådan. För ugnar eller  
diskmaskiner från andra tillverkare kan du  
använda FIXA diffusionsspärr som extra skydd. 

Anpassa bänkskivan efter hällen på 
samma sätt som för diskhon. Mer hjälp 
finns i hällens monteringsanvisningar. 

Installera fläktkåpan. Fläktkåpor från IKEA 
kan installeras på två sätt; antingen till en 
frånluftskanal, en så kallas utsugsfläkt, 
eller tillsammans med ett kolfilter för 
återcirkulering av luft. Båda alternativen 
beskrivs i installationsanvisningarna som 
medföljer produkten.   

Såga hålet antingen på skåpets baksida 
eller ovansida. Se monteringsanvisningen. 
De exakta måtten i installationsanvisningen 
som medföljer fläkten måste följas av 
säkerhets- och funktionskrav. 

Köksö
Av säkerhetsskäl måste du förankra din köksö i golvet med benen UTBY, 
METOD stöd-/monteringskit för köksö eller med hjälp av en platsbyggd 
träram. Tänk på att du måste ta hänsyn till saker som golvvärme och 
eventuella rör som redan är dragna.  
 
METOD monteringskit för köksö gör det enkelt att montera skåp rygg 
mot rygg, eller att fästa en täcksida på baksidan av bänkskåpen. 
Förankra köksön i golvet med METOD stöd för köksö. 
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När skåpstommarna, bänkskivan och vitvarorna är på 
plats är det dags att installera lådornas utdragsskenor 
i skåpen. Kom ihåg att skenorna för innerlådor och  
ytterlådor monteras på olika sätt. Mer hjälp finns  
i monteringsanvisningen.  

När skenorna är på plats ska lådorna sättas in före 
luckor, fronter och hyllplan. Till sist är det bara knoppar 
och handtag kvar som eventuella inredningslösningar 
(t.ex. trådbackar). 

Sätt fast lådornas utdragsskenor och 
börja med ytterlådorna. Ytterlådornas 
utdragsskenor ska monteras i den yttre 
raden med hål i skåpet. 

Montera gångjärn för luckorna.

Innerlådornas utdragsskenor ska  
monteras i den inre raden med hål  
i skåpet. 

Montera lådorna i enlighet med  
monteringsansvningen. 

Montera lådorna, luckorna och fronterna 
i skåpen. 

Justera luckornas placering på höjden 
och bredden genom att justera  
skruvarna på gångjärnsplattan. 

Om du ska sätta dit en sockel ska du 
göra det nu. Följ monteringsanvisningen. 

Om du monterar ett ventilationsgaller 
ska gallret placeras mellan två socklar. 
Ventilationsgaller behövs alltid under 
integrerad kyl & frys i högskåp. 

Installera hyllplan, lådor, 
luckor, fronter & beslag
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Ta hand om dina skåp
Rengör luckor, skåphyllor och träytor med en mjuk, 
fuktig trasa. Använd endast rengöringsprodukter 
som är avsedda för respektive material. Använd 
inga rengöringsmedel som innehåller ammoniak, 
alkohol eller ämnen med blekande eller slipande 
effekt. Torka av med rent vatten och eftertorka 
sedan med en ren och torr trasa. Torka upp stänk 
och spill omgående. 

Håll diskhon skinande ren
Torka av diskhon efter varje användning med 
en trasa eller svamp fuktad med vatten eller ett 
rengöringsmedel utan slipmedel vid behov. Skölj ur 
hon med vatten och torka sedan med en torr trasa. 
Använd aldrig skurpulver, stålull, hårda eller vassa 
föremål som kan repa ytan. Den fuktiga ytan kan 
missfärgas om ämnen som innehåller järn, t.ex. 
stålull, spikar eller grus, får ligga kvar. Missfärg-
ningen orsakas av det främmande materialet.

Hållbara bänkskivor
Bibehåll bänkskivan i toppskick genom att torka 
upp spill med vatten och ett milt rengöringsmedel. 
Torka ytan så torr som möjligt efter användning. 
Olja in bänkskivor i trä och massivt trä med  
BEHANDLA träolja. Oljan skyddar träet från  
märken, fläckar och sprickor och förhindrar att 
vatten tränger in i ytan.  

Färdigt!  
Grattis till ditt nya kök!

Färdigt!
Nu kan du beundra ditt nya kök och känna dig otroligt nöjd 
med att ha sparat pengar genom att montera och installera 
köket själv! Med lite omtanke och underhåll kommer ditt nya 
IKEA kök att behålla sitt utseende i många år framöver. 
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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

Servicetjänster

Mätservice Köksplanering Leverans
Korrekta mått är A och O. Vi kan 
hjälpa dig att mäta upp ditt kök, 
badrum eller kontor inför din 
planering. 

Att planera kök är både roligt 
och kreativt. Våra kökssäljare 
hjälper dig att planera ditt nya 
kök i varuhuset, på 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.  

Kan du inte ta med dig ditt kök 
eller din möbel? Vi erbjuder 
snabba leveranser till alla post-
nummer i hela landet, både till 
ditt hem och ditt företag. 

Plock och leverans Installation Flera sätt att betala
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 leveransområde. 

Vi föreslår lokala och fristående 
hantverkare som kan hjälpa 
dig med installation av kök och 
badrum. Du kan också få hjälp 
med att riva det gamla. Innan  
installationen besöker hantverka-
ren ditt hem eller företag och gör 
en förbesiktning, det vill säga en 
koll för att säkra att beställningen 
är korrekt och att måtten stäm-
mer. Efter avslutad förbesiktning 
upprättar du ett avtal mellan dig 
och hantverkaren. 

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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