
SPRIEVODCA 
INŠTALÁCIOU

Sprievodca 
inštaláciou 
kuchyne IKEA 

Tento sprievodca obsahuje  
rady a podrobný návod,  
ako si svojpomocne 
nainštalovať novú kuchyňu.



Potrebné náradie

Tu sme pre vás pripravili zoznam základného 
náradia, ktoré budete potrebovať. Zoznam 
potrebného náradia vždy nájdete aj v príslušných 
montážnych návodoch. Pri používaní elektrického 
náradia odporúčame používať ochranné okuliare.

Užitočné informácie
Sadrokartón, drevo alebo betón? Keďže steny sa 
vyrábajú z rôznych materiálov, kovanie nie je súčasťou 
balenia skriniek. Potrebné príslušenstvo je dostupné 
vo väčšine železiarstiev. Zamestnanci vám pomôžu 
vybrať najvhodnejší typ uchytenia pre vaše steny.

Pokosnica a píla

Ručná pílka s jemným ostrím
Meter

G svorka

Elektrický 
skrutkovač/vŕtačka

Lupienková pílka 

Kotúčová píla

Vodováha

Šidlo

Príložný 
uholník 

Ceruzka

Gumové 
kladivo

Kladivo

Krížový 
skrutkovač

Plochý 
skrutkovač

Vyrezávač otvorov – na vyrezanie 
otvoru na vodovodnú batériu  
do drezu (35 mm)

FIXA, 2-dielna súprava 
náradia €12,99 285.121.00 

Podrobný návod

Pri preberaní novej kuchyne skontrolujte 
dodaný tovar a porovnajte ho s objednávkou, 
aby ste sa uistili, že vám nič nechýba. 

Ako správne nainštalovať  
vašu novú kuchyňu IKEA
Na týchto stranách vám prinášame sprievodcu 
prípravou a inštaláciou vašej novej kuchyne. 
Nájdete tu zrozumiteľne spísané všetky potrebné 
kroky, ale aj užitočné tipy a nápady. Sprievodcu 
používajte spolu s montážnymi návodmi, aby bola 
vaša kuchyňa nainštalovaná správne.

Kým začnete
Prejdite si túto príručku skôr, než začnete. 
Prevedie vás jednotlivými krokmi inštalácie novej 
kuchyne a nájdete v nej všetky informácie vrátane 
potrebného náradia. 

Aby ste si overili, či máte všetky súčiastky 
potrebné na inštaláciu novej kuchyne, porovnajte 
obaly výrobkov so zoznamom na objednávke 
alebo zásielke. Keď všetko sedí, môžete sa pustiť 
do rozoberania svojej pôvodnej kuchyne. 
Všetky časti kuchyne a pracovná doska by sa mali 
skladovať vnútri, v miestnosti s bežnou izbovou 
teplotou a vlhkosťou. 

Ak si skrinky zoradíte v poradí, v akom ich budete 
neskôr inštalovať, ušetríte si veľa práce. Použite 
nákupný zoznam a nákres z Plánovača IKEA.
Pred demontovaním pôvodnej kuchyne sa uistite, 
či je vypnutý prívod elektriny, vody a plynu. 
Na odpojenie a zapojenie plynu, vody a elektriny 
využite služby kvalifikovaných odborníkov.

Môžete sa do toho pustiť sami, ale nemusíte
Naše kuchyne sú navrhnuté tak, aby ste 
si ich vedeli čo najjednoduchšie zmontovať 
a nainštalovať aj sami. Ak ale chcete, môžeme 
vám s tým pomôcť. Či už budete potrebovať 
pomoc s plánovaním, dopravou alebo kompletnou 
inštaláciou, môžete sa na nás obrátiť. Viac 
informácií nájdete na zadnej strane tejto príručky, 
na IKEA.sk alebo sa môžete obrátiť na našich 
pracovníkov v obchodnom dome IKEA.
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Pripevnenie 
závesnej koľajničky
Svoje nové skrinky môžete zavesiť priamo na závesnú koľajničku, čo uľahčí inštaláciu a prípadnú úpravu 
skriniek. Je dôležité, aby bola závesná koľajnička v úplnej rovine. Pripevnite ju skrutkami vhodnými  
na váš typ steny.

Pripevnite najskôr závesnú koľajničku 
na spodné skrinky. Pred vŕtaním 
sa uistite, že ste na stene našli vhodné 
miesta na pripevnenie závesnej koľajničky 
a máte ju umiestnenú rovno.

Ak nemáte rovnú stenu, použite medzi 
stenou a závesnou koľajničkou podložky, 
aby bola koľajnička v rovine.

Každú závesnú koľajničku skontrolujte 
vodováhou, aby ste sa uistili,  
že je v rovine.

Výška kuchyne: 208 cm

82 cm

202 cmVýška nástennej 
skrinky: 60 cm

Výška spodnej 
skrinky: 80 cm

Výška sokla: 8 cm

Označenie správnej výšky závesnej koľajničky 
Spodok závesnej koľajničky na spodné skrinky (A) by mal byť umiestnený vo výške 82 cm nad najvyšším bodom 
podlahy (B). Ak má vaša kuchyňa výšku 208 cm, medzi spodnou časťou závesnej koľajničky na spodné skrinky 
a spodnou časťou závesnej koľajničky na nástenné/vysoké skrinky nechajte medzeru 120 cm.  
(V kuchyni s výškou 228 cm nechajte medzeru 140 cm a pri výške 248 cm medzeru 160 cm.)

B

A

Príprava miestnosti

Pripravte priestor a uistite sa, že rohy, 
steny a podlaha sú rovné. Na rohy 
použite príložný uholník, steny a podlahy 
zase odmerajte vodováhou. 

Nezabudnite označiť najvyšší bod podlahy 
a všetky rohy s iným uhlom než 90°.

Uistite sa, že steny sú dostatočne 
pevné, aby udržali závesnú koľajničku 
so skrinkami. Podľa materiálu steny 
je najvhodnejšie inštalovať závesnú 
koľajničku na závrtné skrutky alebo 
podporný nosník. Uistite sa, že v danom 
mieste nevedú elektrické rozvody (použiť 
môžete napríklad detektor káblov).

Podľa plánu 
novej kuchyne 
skontrolujte, či je 
vývod odpadu na 
správnom mieste.

Medzi najvyšším bodom podlahy 
a najnižšou časťou závesnej 
koľajničky na spodné skrinky 
nechajte medzeru 82 cm. 
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Po odstránení starej kuchyne si overte, či sú steny 
i podlaha rovné a steny novú kuchyňu udržia. 
V tejto fáze je najvhodnejšie vymaľovať steny 
a vymeniť obkladačky, prípadne podlahu. 

Označenie umiestnenia skriniek
Na stenu si nakreslite rozmiestnenie skriniek. 
Skontrolujte, či všetko zodpovedá rozmerom 
z vášho plánu. Overte si, či je napojenie vody, 
elektriny, plynu a vetrania umiestnené tam, kde 
ho potrebujete. Označte si aj miesto na pripevnenie 
závesnej koľajničky určenej na zavesenie 
kuchynských skriniek.



Inštalácia skriniek

Väčšinou je najlepšie začať najprv inštaláciou 
nástenných skriniek. Predovšetkým preto, aby vám 
pri montáži nezavadzali spodné skrinky. Jedinou 
výnimkou je lineárna kuchyňa s vysokou skrinkou 
na konci. V tom prípade inštalujte vysokú skrinku 
ako prvú.

Niektoré skrinky majú vopred vyrezané otvory 
na potrubie a iné prípojky. V prípade potreby však 
môžete použiť lupienkovú pílku a urobiť si vlastné 
otvory. Otvory vyrežte ešte pred umiestnením 
skrinky. Nezabudnite, že umiestnenie otvorov 
môže mať vplyv aj na to, ako sa budú dať  
v skrinke usporiadať zásuvky. 

Zmontujte všetky rámy nástenných 
skriniek presne podľa montážneho 
návodu. S montážou zásuviek, dvierok 
a vnútorného vybavenia ešte počkajte.

Zaveste všetky spodné skrinky, opäť 
začnite rohovou. Každú skrinku zaveste 
rovnakým spôsobom. Ak ste sa rozhodli 
namontovať aj otočnú policu do rohovej 
skrinky, urobte to teraz.

Uistite sa, že je pri vývode odpadu 
umiestnená správna skrinka a je 
zarovnaná.

Najskôr zaveste rohovú skrinku 
a dotiahnite skrutky. Zaveste ostatné 
skrinky a pripevnite ich pomocou 
skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. 
S ich dotiahnutím ešte počkajte, kým 
nie sú na svojom mieste umiestnené 
a zarovnané i spodné skrinky.

Skontrolujte, či je každá skrinka 
zarovnaná s predchádzajúcou. Ak nie, 
zarovnajte ich nastavením nôh.

Nohy, ktoré sa nachádzajú medzi dvomi skrinkami, nainštalujte tak, aby držali váhu 
oboch skriniek. Nezabudnite použiť dištančný krúžok, ktorý je pribalený k nohám.

Ak máte vysokú skrinku, pripevnite 
najskôr krycí panel.

Zrezanú hranu výplne umiestnite k stene 
(mala by dokonale sadnúť). V hornej 
a dolnej časti výplne si vyznačte hranu 
skrinky. Na týchto miestach zakreslite 
rovnú čiaru a zrežte výplň. 

Pomocou vodováhy skontrolujte, či je 
stena rovná. Ak je rovná, zmerajte 
priestor medzi stenou a skrinkou 
a označte túto vzdialenosť v hornej 
a dolnej časti výplne.

Aby výplň držala na svojom mieste, 
pripevnite k stene najprv podporný 
prúžok. Navŕtajte do skrinky otvory 
na skrutky, ktoré použijete na spojenie 
výplne a skrinky. Dajte výplň na miesto. 
Vložte skrutky do vyvŕtaných otvorov. 
Keď sú všetky výplne na mieste, každú 
z nich utesnite pomocou silikónového 
tesnenia.

Výplne
Výplne sa používajú medzi 
skrinkami a stenami 
na dosiahnutie uhladeného 
vzhľadu a zaistenie dostatočného 
miesta na otváranie dvierok 
a zásuviek. Užitočné sú najmä 
vtedy, keď nemáte dokonale 
rovné steny. 

Ak sa chystáte inštalovať vysokú skrinku, nerobte konečné úpravy  
ani nedoťahujte skrutky, pokiaľ nie sú nainštalované aj ostatné skrinky.

Ak stena nie je rovná, je potrebné výplň 
zrezať podľa zakrivenia steny. Budete 
potrebovať výplň, meter, malý kus 
dreva s hrúbkou približne 2,5 až 3,5 cm 
a ceruzku.
Zrežte výplň tak, aby mala rovnakú 
výšku ako skrinka. Umiestnite hranu 
výplne proti stene. Priložte kus dreva 
k stene a oprite si oň ceruzku. Pridŕžajte 
ich pri stene a posúvajte po celej dĺžke 
výplne. Teraz máte tvar steny vyznačený 
na výplni. Zrežte výplň pozdĺž označenia. 
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Zmontujte všetky rámy spodných 
skriniek presne podľa montážneho 
návodu. Uistite sa, že nohy sú 
pripevnené v takom poradí, ako  
pôjdu skrinky. 



Všetky elektrikárske práce musí 
vykonávať kvalifikovaný elektrikár.

Na skrátenie pracovnej dosky použite 
kotúčovú pílku. Rez si vyznačte latkou, 
ktorú k pracovnej doske pripevníte 
pomocou zverákov. Pracovná doska sa 
vám bude lepšie rezať, ak si ju položíte 
na kozu na rezanie dreva. Je vhodné, ak 
pri rezaní niekto iný pridŕža časť, ktorú 
idete odrezať, aby sa okraj nerozštiepil.

Aby ste zabránili prenikaniu vlhkosti 
do pracovnej dosky, aplikujte na zrezané 
hrany polyuretánový silikón.

Teraz môžete nainštalovať svietidlá 
a spotrebiče. Pri vŕtaní dier podložte 
materiál kúskom dreva, aby sa povrch 
nerozštiepil.

Inštalujte drez do pracovnej dosky podľa 
montážneho návodu.

Skontrolujte rozmery pracovnej dosky. 
Teraz ju môžete v prípade potreby skrátiť 
na potrebnú dĺžku. Ak nechcete, aby sa 
na pracovnej doske rozštiepili okraje, pri 
pílení lupienkovou alebo kotúčovou pílkou 
ju otočte dole hlavou. Pri použití ručnej 
pílky ju však majte otočenú normálne.

Drez položte na pracovnú dosku 
a zaznačte jeho obrysy. Vnútornú časť 
spodnej skrinky obkreslite na spodnú 
stranu pracovnej dosky. Pomôže vám 
to pri zarovnaní drezu. Otočte pracovnú 
dosku a obkreslite obrys drezu na 
maskovaciu pásku.

Pripevnite pracovnú dosku na miesto 
podľa montážneho návodu.

Na vyrezanie otvoru na drez použite 
lupienkovú pílku. Rezať sa vám bude 
ľahšie, ak predtým vo vnútorných rohoch 
vyznačeného obrysu vyvŕtate diery. 
Dosiahnete tak čistejší rez.

Inštalácia pracovnej dosky, 
drezu, svietidiel 
a spotrebičov
Keď už sú rámy skriniek na svojom mieste, 
môžete inštalovať pracovnú dosku, drez, svietidlá 
a spotrebiče. Pred pripevnením pracovnej dosky 
skontrolujte, či má správny rozmer. Teraz je 
najvhodnejší čas aj na úpravy pracovnej dosky, 
aby ste do nej mohli osadiť drez a varnú dosku.

Upozornenie: Pri práci vždy postupujte podľa 
montážneho návodu. Po osadení pracovnej dosky 
môžete zapojiť vodu, plyn a osvetlenie a potom 
nainštalovať spotrebiče. Všetky inštalatérske, 
elektrikárske a plynárenské práce musí vykonať 
certifikovaný odborník v súlade s platnými 
bezpečnostnými predpismi. 

Rovnako postupujte aj pri vyrezávaní 
otvoru na varnú dosku. Viac informácií 
nájdete v montážnom návode na varnú 
dosku.

Odsávač IKEA je možné inštalovať dvomi 
spôsobmi: s odvodom pary von alebo 
s recirkuláciou pomocou uhlíkového filtra. 
Všetky možnosti inštalácie sú podrobne 
popísané v montážnom návode, ktorý je 
súčasťou balenia každého odsávača.  

Na zadnej alebo hornej časti skrinky 
vyrežte otvor. Postupujte podľa 
montážneho návodu. Z bezpečnostných 
dôvodov a na zabezpečenie správneho 
fungovania dodržujte presné rozmery 
uvedené v návode na inštaláciu, ktorý  
sa dodáva spolu s odsávačom.

Kuchynský ostrov
Ak si plánujete zariadiť kuchynský ostrov, ponúkame podporné konzoly, 
ktorými sa dá pevne pripevniť k podlahe. Nohy/sokle musia byť v takom 
prípade umiestnené na vonkajšej strane ostrova.

Môžete použiť buď nohy UTBY, alebo montážnu súpravu na kuchynský 
ostrov METOD. Montážna súprava vám umožňuje spojiť skrinky chrbtom 
alebo pripevniť k zadnej strane skriniek krycí panel.

Ak potrebujete pomoc s montážou, obráťte sa na pracovníkov 
obchodného domu IKEA. 

METOD, montážna súprava na kuchynský ostrov  
€7 202.984.10 

Užitočné informácie 
Ak inštalujete kuchynský ostrov, musíte ho 
pripevniť k podlahe pomocou nôh UTBY alebo 
soklového rámu. Rám pripevnite k podlahe 
aj skrinkám. Dávajte pozor, aby ste pri 
pripevňovaní rámu k podlahe nepoškodili  
vývod odpadu alebo podlahové kúrenie.

98



Keď sú všetky rámy skriniek, pracovné dosky 
a spotrebiče na svojom mieste, môžete do skriniek 
umiestniť zásuvky. Nezabudnite, že koľajničky 
na vnútorné a štandardné zásuvky sa pripevňujú 
inak. Keď sú už koľajničky na mieste, nasaďte na 
ne zásuvky – ešte skôr než namontujete dvierka 

a police. Nakoniec pripevnite úchytky a doplňte 
skrinky vnútorným vybavením, napr. drôtenými 
košmi. 
Upozornenie: Pri práci vždy postupujte podľa 
montážneho návodu.

Pripevnite koľajničky zásuviek – začnite 
vonkajšími zásuvkami. Koľajničky 
vonkajších zásuviek pripevnite 
k vonkajšiemu radu otvorov v skrinke.

Pripevnite k skrinkám pánty.

Po pripevnení koľajničiek na vonkajšie 
zásuvky môžete pripevniť aj koľajničky 
na vnútorné zásuvky. Koľajničky 
na vnútorné zásuvky sa pripevňujú 
k vnútornému radu otvorov v skrinke. 

Zmontujte dvierka a zásuvky.

Pripevnite k skrinkám zásuvky a dvierka. Dvierka zarovnajte na výšku a šírku 
pomocou skrutiek na pántoch.

Ak ste sa rozhodli zakryť nohy soklami, 
nainštalujte ich teraz. Postupujte podľa 
pokynov v montážnom návode.

Ak inštalujete ventilačnú mriežku, 
umiestnite ju medzi dva sokle.

Inštalácia políc, zásuviek, 
dvierok a úchytiek
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Starostlivosť o skrinky
Dvierka, vnútro a drevené povrchy skriniek 
utierajte jemnou vlhkou handričkou. Používajte 
len čistiace prostriedky určené na dané materiály. 
Nepoužívajte prostriedky s obsahom amoniaku, 
alkoholu, bielidiel alebo drsných čiastočiek. Skrinky 
vždy opláchnite čistou vodou a usušte čistou 
handričkou. Ak sa niečo rozleje, ihneď to utrite.

Žiarivo čistý drez
Po každom použití drez umyte handričkou alebo 
špongiou, prípadne čistiacim prostriedkom bez 
drsných čiastočiek. Drez opláchnite a utrite 
suchou handričkou. Nepoužívajte práškové čistiace 
prostriedky, drôtenky a iné ostré nástroje, ktoré 
by mohli povrch z nehrdzavejúcej ocele poškriabať. 
Vlhký povrch sa môže sfarbiť od železa, preto 
na ňom nenechávajte položené napr. drôtenky 
či klince. Zafarbenie je spôsobené cudzorodými 
materiálmi.

Pracovné dosky s dlhou životnosťou
Pracovnú dosku udržíte v dobrom stave,  
ak všetky škvrny ihneď umyjete vodou a jemným 
čistiacim prostriedkom. Po každom použití dosku 
riadne vysušte. Pracovné dosky z masívneho 
dreva pravidelne ošetrujte impregnačným olejom 
BEHANDLA. Olej chráni drevo pred poškriabaním, 
škvrnami a popraskaním. Okrem toho zabraňuje  
aj prenikaniu vody do dreva. 

Hotovo!
Je čas trochu si oddýchnuť, vychutnať si pohľad na novú 
kuchyňu a tešiť sa z vlastnej šikovnosti. Montáž a inštaláciu 
ste predsa zvládli sami a ešte ste tým aj ušetrili peniaze. 
S trochou starostlivosti a údržby vám bude nová kuchyňa 
IKEA slúžiť v celej svojej kráse mnoho rokov.

11

Hotovo! Blahoželáme 
k vašej novej kuchyni!
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8Naša široká ponuka služieb vám dáva slobodu rozhodnúť 
sa, koľko toho chcete spraviť sami a s čím by ste  
už potrebovali našu pomoc. 
 
Na tejto strane nájdete prehľad všetkých našich služieb.

Služby

VYZDVIHNUTIE TOVARU 
S DOPRAVOU INŠTALAČNÉ SLUŽBY MONTÁŽNE SLUŽBY
S touto službou stačí iba urobiť 
objednávku a o zvyšok sa už 
postaráme my. Vaše výrobky 
doručíme na zvolenú adresu 
v deň a čas, ktorý vám najviac 
vyhovuje. Nič nemusíte nosiť 
sami. Výrobky donesieme 
tam, kam chcete – pred dvere, 
na chodbu alebo priamo 
do určenej miestnosti.

Je len na vás, s čím všetkým 
potrebujete pomôcť. S touto 
službou však získate istotu, že 
vaša kuchyňa bude nainštalovaná 
správne. A keď už bude hotová, 
všetky obaly vezmeme so sebou 
a zrecyklujeme. 

Niekedy možno uvítate, keď 
sa o montáž nábytku postará 
niekto iný. Preto vám s ňou radi 
pomôžeme. Môžete tak ušetriť 
veľa času. 

ZAMERANIE MIESTNOSTI PLÁNOVANIE KUCHYNE DOPRAVNÉ SLUŽBY
Ak chcete mať istotu,  
že nákres vašej miestnosti bude 
čo najpresnejší, o zameranie 
sa môžeme postarať my. 
Skontrolujeme umiestnenie 
okien, dverí a elektrických 
zásuviek i stav stien.

S plánovaním novej kuchyne 
vám môže pomôcť jeden z našich 
odborníkov v obchodnom 
dome IKEA. Stačí si dohodnúť 
stretnutie, priniesť nám 
rozmery a nákres (alebo 
fotografiu) miestnosti a my vám 
poskytneme inšpiráciu a funkčné 
riešenia. Pomôžeme vám 
so všetkým – od umiestnenia 
skriniek, spotrebičov, pultov 
a úložných riešení až po výber 
osvetlenia a drezov.

Vaše výrobky doručíme 
na zvolenú adresu v deň  
a čas, ktorý vám najviac 
vyhovuje. Nič nemusíte nosiť 
sami. Výrobky donesieme tam,  
kam chcete – pred dvere,  
na chodbu alebo priamo  
do určenej miestnosti.

FINANČNÉ SLUŽBY
Ponúkame vám rôzne možnosti 
financovania, vďaka ktorým si 
môžete splniť svoj sen o novom 
zariadení už dnes bez toho, aby 
ste zaň museli ihneď zaplatiť. 
Naše flexibilné úvery vám 
umožnia pohodlné splácanie 
podľa vašich potrieb. 


