
Merjenje 
Merjenje kuhinje ni zahtevno, pomembno pa je, da to opraviš natančno, saj bodo tvoje mere služile kot 
osnova za nadaljnje načrtovanje kuhinje. 

Vzemi si dovolj časa za natančno merjenje – priložili smo papir s kvadratki, na katerega lahko zapišeš svoje 
meritve. 

Izmeriti moraš vrata, okna, cevi, električne, plinske in druge napeljave, ki so lahko ovira pri sestavljanju, 
montaži in posledično uporabi. 

- dimenzije prezračevalne 
odprtine (po potrebi prilagodi 
standardu IKEA ali upoštevaj 
možnost uporabe reducirne cevi 
pri namestitvi fleksibilne cevi v 
stensko odprtino),
- razdaljo od tal do odprtine (do 
začetka odprtine),
- razdaljo od stranske stene do 
odprtine (do začetka odprtine).

Vrata in okna

Pri merjenju oken 
moraš izmeriti: 

- dimenzije prostora,
- razdaljo od okna do tal in od okna 
do stropa,
- dimenzije okenskega okvirja.

Pri priključku za vodo 
moraš izmeriti: 

- razdaljo do obeh ventilov z obeh 
strani (od stranskih sten),
- razdaljo od tal do odprtine (do 
začetka odprtine),
- ali obstajajo dodatni priključki 
(pomivalni stroj in podobno).

Priključki, vtičnice, stikala

Pri električnih odprtinah 
(vtičnicah) moraš zarisati:

- razdaljo od tal in stranske stene,
- priključke z označenimi fazami,
- bodi pozoren/-na na jakost in 
število priključkov talnih kuhinjskih 
elementov (pečica, kuhalna plošča, 
pralni stroj).

Pri priključku za plin 
moraš izmeriti: 

- razdaljo od tal do priključka za 
plin ter od stranske stene,
- dimenzije cevi,
- razdaljo cevi od tal do plinske 
cevi in tudi do stranske stene.

Stene in tla

Širina, dolžina sten in 
višina stropa: 

- na vsaki steni označi priključke za 
vodo, elektriko, plin, prezračevanje 
itn. ter vnesi mere lege teh 
priključkov, obenem pa označi tudi 
morebitne ovire (steber, dimnik, 
spuščeni strop, ploščice, višina 
keramične zaključne letvice itn.).

Pri prezračevalni odprtini 
moraš izmeriti:



Tloris
Priporočamo, da za risanje tlorisa prostora z vsemi vrati, 
okni, napravami in napeljavami uporabiš navedene 
simbole. 
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Izbokline 
Priporočamo, da za risanje načrta prostora z vrati, okni, 
napravami in napeljavami uporabiš navedene simbole. 
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Zdaj je vse pripravljeno za bolj zabaven del! 
Mere vnesi v orodje za načrtovanje kuhinj IKEA. Izrazi vso svojo ustvarjalnost in začni načrtovati 
svojo sanjsko kuhinjo. 
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