
Kuchyňa ENHET
Sprievodca inštaláciou

Sprievodca inštaláciou  
novej kuchyne ENHET 
 

Platnosť do 31. decembra 2021. 



2

Obsah

Podrobný návod
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svojej pôvodnej kuchyne.
Všetky časti kuchyne a pracovná doska by sa mali 
skladovať vnútri, v miestnosti s bežnou izbovou 
teplotou a vlhkosťou. 

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.
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Materiál

Náradie a materiál

Pripravili sme vám zoznam základného náradia, 
ktoré budete potrebovať. Zoznam potrebného náradia 
vždy nájdete aj v príslušných montážnych návodoch. 

Drevené lišty  
(ako podpora pod spodné 
a nástenné skrinky) 

Šablóna na vŕtanie
úchytiek FIXA
(903.233.93)

Maskovacia páska,  
ktorá sa používa  
pri tmelení

Brúsny papier

Stolárska svorka Kombinované kliešte Nožnice Ručná pilka  
a pokosová krabica

Ochranné rukavice 
a okuliare

Elektrický skrutkovač Elektrická vŕtačka Lupienková pílka Kotúčová píla

Detektor kovov Ceruzka Krížový skrutkovač Šidlo Kladivo Gumené kladivo

Skladací alebo  
zvinovací meter

Sanitárny silikónový tmel Príložný uholník Vodováha Rebrík

Správny typ hmoždiniek  
a skrutiek do vašich stien

Sanitárny silikónový tmel
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Či už ste sa rozhodli nahradiť starú kuchyňu alebo 
začať úplne od základov, je dôležité, aby ste si 
uvedomili, že je to práve usporiadanie miestnosti, 
ktoré rozhoduje o tom, ako náročne alebo hladko bude 
inštalácia prebiehať. Je preto dôležité, aby ste venovali 
dostatočnú pozornosť a čas zhodnoteniu stavu stien 
a podláh ešte predtým, než prejdete k samotnej 
inštalácii. V tejto fáze je najvhodnejšie vymaľovať  
steny a vymeniť podlahu. Nenanášajte však záverečnú 
vrstvu farby, pretože ešte bude potrebné na steny 
kresliť značky a vŕtať do nich otvory. Ak plánujete 
pridať obkladačky alebo podobný materiál, je vhodné 
ich nainštalovať, až keď ukončíte montáž skriniek  
a pracovnej dosky.

Zistite stav vašich stien
Keďže steny držia váhu kuchynských skriniek i rámov, 
začnite tým, že zhodnotíte ich kvalitu a konštrukciu.

Označenie umiestnenia skriniek
Na stenu si nakreslite rozmiestnenie skriniek. 
Skontrolujte, či všetko zodpovedá rozmerom 
podľa vášho plánu. Overte si, či je pripojenie vody, 
elektriny, plynu a vetrania umiestnené tam,  
kde ich potrebujete. 

Príprava miestnosti

Skontrolujte, či sú steny dostatočne pevné 
a udržia záťaž skriniek. Podľa materiálu steny je 
najvhodnejšie inštalovať skrinky na trámy alebo 
podporný nosník. Použite detektor, ktorý vám 
pomôže odhaliť kov a elektrické vedenie v stene.

Ak je materiál vašej steny ľahký (napríklad 
sadrokartón) s opornými trámami, nestačí  
skrinky upevniť na panely zo sadrokartónu  
(ani ak použijete sadrokartónové kotvy). 

Aby mali skrinky dostatočnú oporu, je potrebné 
medzi trámy pridať štrukturálnu podperu.
Táto činnosť vyžaduje primerané zručnosti. 
Kontaktujte odborníka.

To, čo potrebujete je silná štruktúra vnútri steny, 
ktorá je dostatočne pevná, aby udržala hmotnosť 
skriniek. Myslite na to, že táto štruktúra trámov 
musí byť zarovno s bodmi, na ktoré budú  
skrinky upevnené.

Použite detektor trámov a vyhľadajte trámy 
v stene. Sú to najmä vertikálne stĺpy z dreva,  
ale môžu byť aj z tenkých kovových profilov  
a tiahnu sa od podlahy až k stropu.

Aj keď budú vaše nové skrinky umiestnené rovnako 
ako vaše staré skrinky, je dôležité sa uistiť, že steny 
boli správne zosilnené.

Zistite, s akým druhom steny pracujete.  
Do pevných a tvrdých materiálov, ako je murivo,  
sa ťažko vŕta, a udržia aj veľkú záťaž.  
Potrebujete špeciálne hmoždinky a skrutky.

Trámy v stene, ktoré sú od seba zvyčajne  
vzdialené 30, 45 alebo aj 60 cm môžu udržať  
záťaž nástenných skriniek. Skrinky však ponúkame 
v rôznych šírkach, preto je možné, že body 
upevnenia sa nebudú zhodovať s polohou trámov.

Preto je dôležité použiť na upevnenie skriniek 
vhodný typ a veľkosť upevňovacích zariadení. 
Minimálna hrúbka skrutiek je 4,6 mm a skrutky 
musia byť v stene v minimálnej hĺbke 38 mm 
v tráme alebo stene. Viac informácii vám ponúkne 
špecializovaný predajca.
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1. Najprv označte 125 mm od najvyššieho bodu (A), 
ktorý ste našli na začiatku, a sledujte vodorovnú 
čiaru na stene, na ktorej budú umiestnené 
skrinky. Spodná čiara určuje výšku nôh skrinky. 

2. Druhú značku urobte vo výške 878 mm od podlahy 
a pokračujte ako predtým. Tu sa bude nachádzať 
vrchná strana spodných skriniek. 

3. Poslednú značku si urobte vo vzdialenosti 1466 mm 
od podlahy a podľa nej nakreslite vodorovnú čiaru 
ako pri ostatných značkách. V tejto úrovni sa bude 
nachádzať spodná strana nástenných skriniek 
a rámov.

4. Keď už máte zaznačené čiary, overte si ešte  
raz či sú vodovodné a elektrické zásuvky  
v súlade s vašim plánom.

5. Pozornosť venujte aj minimálnej vzdialenosti 
medzi varnou doskou a odsávačom. Tento údaj 
sa nachádza v návode na montáž odsávača.

6. Umývačka riadu by mala byť inštalovaná iba medzi 
dve skrinky alebo aspoň medzi skrinkou a stenou. 
Takto spotrebič vhodne zaistíte a pracovná doska 
získa správnu oporu.

7. Ak máte rohovú kuchyňu, rohovú skrinku si 
môžete vytvoriť pomocou obyčajnej spodnej 
skrinky ENHET so šírkou 80 cm a rohovým 
panelom ENHET. Viac o umiestnení tohto 
riešenia sa dozviete na strane 8.

Značenie kľúčových meraní
Aby všetko dokonale sedelo, je potrebné zaznačiť na steny niektoré kriticky dôležité rozmery a nechať 
dostatok miesta na pracovnú plochu a tiež dodržiavať požiadavky uvedené na spotrebičoch.  
Pamätajte aj na to, aby ste si nechali dostatok miesta na dvierka a zásuvky, aby ste ich umiestnili tak,  
aby si neprekážali napríklad s radiátormi alebo parapetami, keď ich otvoríte.

3

4

5

A

Vyhľadajte pomocou vodováhy na podlahe 
najvyšší bod a tento si naznačte na stenu. To bude 
referenčný bod, od ktorého sa budú odvádzať 
všetky ostatné kľúčové merania (viac nižšie).

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

Ak roh alebo steny nie sú rovné, možno budete 
musieť pridať istú vzdialenosť tak, aby boli 
skrinky a rámy skriniek vodorovné a vhodne 
zarovnané. Viac informácii vám ponúkne miestny 
špecializovaný predajca.

1
125 mm

878 mm

1 466 mm

6

7
2

4
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Predtým, než začnete s montážou 
skriniek a rámov, vytvorte si 
vhodný pracovný priestor, ktorý 
je bezpečný a dostatočne veľký. 
Ochráňte podlahy a uistite sa,  
že v blízkosti máte odporúčané 
nástroje a náradie.

Balenia rozdeľte do skupín,  
aby v nich nenastal zmätok a bolo 
jasné, ktoré časti patria napríklad  
k skrinke a ktoré sa montujú  
do zásuviek.

Aby bolo práca prehľadnejšia, 
začnite tým, že zmontujete každou
skrinku samostatne, a následne ich 
odložíte nabok, až kým nenadíte 
čas na ich inštaláciu.

Ak si skrinky zoradíte v poradí, 
v akom ich budete neskôr 
inštalovať, ušetríte si veľa práce. 
Použite nákupný zoznam a nákres 
z Plánovača IKEA.

Montáž skriniek a rámov

Skrinky ENHET možno inštalovať s alebo bez sokla, podľa vášho vkusu.  
Na strane 12 sa dozviete viac o tom, ako namontovať nohy, ak si zvolíte lištu.

Spodné drevené lišty nainštalujete na úroveň 
spodnej čiary vo výške 125 mm. Naskrutkujte lištu  
k trámom, ktoré ste našli v stenách pozdĺž 
priestoru, kde chcete, aby sa nachádzali vaše 
skrinky. Uistite sa, že lišty neprečnievajú tam,  
kde skrinka končí alebo sa nekrížia so soklami.

Poznámka: Neinštalujte opornú lištu za otvorené 
rámy ENHET ani za umývačku riadu.

Vrchné drevené lišty nainštalujete na úroveň čiary 
vo výške 1466 mm. Následne naskrutkujte lišty 
na trámy, ktoré ste v stenách lokalizovali.  
Horné pásy sú iba dočasné a po inštalácii skriniek 
ich možno odstrániť.

Začnite inštaláciou drevených líšt.  
Môžete použiť akékoľvek dlhé kúsky dreva,  
ktoré nájdete v miestom stavebníctve.

Príprava miestnosti
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Väčšinou je najlepšie začať najprv inštaláciou 
nástenných skriniek. Predovšetkým preto,  
aby vám pri montáži nezavadzali spodné skrinky. 

Pripomienka
Upevňovacie príslušenstvo na stenu (skrutky 
a hmoždinky) nie je súčasťou skriniek a rámov, 
pretože rôzne materiály na stenu vyžadujú 
rôzne typy upevňovacieho materiálu.  
Použite upevňovacie príslušenstvo vhodné 
do stien vo vašej domácnosti.  
Vhodné upevňovacie príslušenstvo vám 
odporučí miestny špecializovaný predajca.

Začnite v rohu miestnosti.  
Umiestnite skrinku na vrch opornej  
lišty a zasuňte ju do správnej polohy.

Ak máte pod skrinkou umiestnený odsávač, je 
potrebné, aby ste do skrinky vyrezali otvory 
ešte predtým, než skrinku upevníte na stenu. 
Požadované výrezy pripravte podľa návodu 
na montáž odsávača. Následne nezabudnite 
utesniť otvorené hrany silikónom.

Upevňte skrinku pomocou skrutky vhodného 
typu a dĺžky. (Počas inštalácie je potrebné skrutky 
ponechať mierne uvoľnené, aby ste pri zarovnávaní 
skriniek a rámov mohli vykonávať menšie úpravy.)

Následne pokračujte vedľajšou skrinkou.  
Použite svorku a predtým, než k sebe skrinky 
zaskrutkujete pribalenými skrutkami,  
ich zarovnajte. 

Keď umiestnite skrinku na odsávač, uistite sa, 
že máte prístup k elektrickej zásuvke cez  
predošlý výrez.

Inštalácia nástenných skriniek a rámov

Keď už ste umiestnili a zarovnali všetky skrinky 
a otvorené rámy, je čas upevniť ich na požadované 
miesto. Predtým, než naposledy dotiahnete všetky 
skrutky, skontrolujte, či sú všetky rámy vyrovnané.
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Keď nainštalujete spodné skrinky, skontrolujte, 
či sú vodorovné a či ste s výsledkom spokojní. 
Následne môžete dotiahnuť skrutky.

Keď skončíte s inštaláciou nástenných skriniek, prejdite 
k inštalácii spodných skriniek. Opäť začnite od rohu 
miestnosti a skrinku umiestnite na opornú lištu.  
Keď vytvárate jednoradovú kuchyňu, uistite sa,  
že medzi stenou a skrinkou je dostatok priestoru  
na otvorenie dvierok. 

Ak máte rohovú kuchyňu, rohové riešenie vytvoríte 
pomocou spodnej skrinky so šírkou 80 cm v kombinácii 
s rohovým panelom ENHET. Ak si zvolíte túto 
kombináciu, postupujte podľa návodu na inštaláciu 
rohového panela ENHET. 

Poznámka: Otvorené rámy ENHET nemožno umiestniť 
pod drez, zabudovanú varnú dosku či rúru.

Keď budete pokračovať k ďalšej skrinke, zarovnajte 
obe skrinky pomocou svorky. Použite skrutky 
a spojte k sebe skrinky.

Umývačka je zvyčajne umiestnená vedľa skrinky 
s drezom, stojí na vlastnej základni a nie je tu 
potrebná oporná lišta. Medzi skrinkou s drezom 
a ďalšou skrinkou vynechajte medzeru 60 cm.

Ak si zvolíte rohové riešenie s dvierkami so šírkou 
40 cm, umiestnite skrinku 268 mm od steny (A).  
Ak si zvolíte rohové riešenie s dvierkami so šírkou 
60 cm, umiestnite skrinku 468 mm od steny (A). 
 V oboch prípadoch je vedľajšia skrinka umiestnená 
688 mm od steny (B).

Uistite sa, že rohový panel a predná hrana 
vedľajšej skrinky sú vodorovné.

Upevňte skrinku pomocou skrutky vhodného 
typu a dĺžky. (Počas inštalácie je potrebné 
skrutky ponechať mierne uvoľnené, aby ste 
pri zarovnávaní skriniek a rámov mohli  
vykonávať menšie úpravy.)

Skrinku nainštalujte za medzeru na umývačku. 
Uistite sa, že vodováha dosiahne na obe skrinky  
z prednej aj zadnej časti skriniek. Uistite sa,  
že vzdialenosť medzi predným a zadným 
výklenkom ostane 60 cm. Keď napravíte 
zarovnanie, môžete upevniť skrinku k stene.

Pri inštalácii otvoreného spodného rámu 
nepoužívajte opornú lištu. Namiesto toho,  
skôr než upevníte otvorený rám, zarovnajte  
jeho vrchnú časť s vedľajšou skrinkou.

Keď prídete k miestu, kde si želáte drez a batériu, 
použite skrinku ENHET určenú na drez.  
Jej konštrukcia umožňuje pripojiť potrubie  
zo steny i zpodlahy. Viac o rôznych kombináciách 
sa dozviete v návode na montáž.

Inštalácia spodných skriniek a rámov 
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Keď už budú skrinky na mieste, je čas prejsť k 
inštalácii pracovnej dosky. Predtým, než začnete, 
dôkladne si prečítajte návod na inštaláciu, aby ste si 
pred inštaláciou nezabudli nič pripraviť. Keď režete 
pracovnú dosku podľa rozmerov vašej kuchyne, 
myslite na to, že manévrujete s pomerne hrubým 
a ťažkým materiálom, takže si prichystajte správne 
nástroje a dostatok priestoru. Pracovná doska sa vám 

bude lepšie rezať, ak si ju položíte na kozu na rezanie 
dreva. V tomto momente určite oceníte prítomnosť 
ďalšej osoby, ktorá vám pomôže preniesť a držať 
pracovnú dosku, zatiaľ čo sa venujete jednotlivým 
krokom. Ak potrebujete pracovnú dosku prispôsobiť 
drezu či varnej doske, postupujte podľa návodu na 
montáž drezu či varnej dosky.

Výrez na varnú dosku urobíte tak, že nájdete 
stred skrinky na varnú dosku. Rozmery výrezu 
a minimálne vzdialenosti, ktorým treba venovať 
pozornosť, nájdete v návode na inštaláciu varnej 
dosky. Uistite sa, že obvod výrezu nekoliduje  
s hornou tyčou skrinky.

Inštalácia pracovnej dosky

Použite kotúčovú pílu a stolársku svorku, a snažte 
sa udržiavať rovnú líniu rezu. 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. Je vhodné, ak pri rezaní niekto 
iný pridŕža časť, ktorú idete odrezať, aby sa  
okraj nerozštiepil.

Výrez na drez  spravíte tak, že najprv obkreslíte 
vnútorné hranice skrinky na drez na spodnej 
strane pracovnej dosky nad ňou.

Položte pracovnú dosku naopak, následne 
umiestnite na predkreslené čiary naopak i drez 
a uistite sa, že v jeho okolí je rovnaké množstvo 
priestoru. Prekreslite obrysy drezu. 

Pokračujte podľa návodu na montáž drezu  
a vyznačte si miesto na otvor. 

Začnite tým, že umiestnite pracovnú dosku  
na spodnú skrinku a zatlačte ju k stene.
Keď je na svojom mieste, odmerajte pracovnú 
dosku od bočnej hrany skrinky pod ňou.  
Pridajte 1,5 cm a urobte značku  
na pracovnej doske.

Keď odrežete z pracovnej dosky, je potrebné 
vzniknuté hrany utesniť. Cez neutesnené hrany 
môže do pracovnej dosky prenikať vlhkosť 
alebo voda, čo môže spôsobiť vydúvanie a iné 
poškodeina. Riaďte sa návodom na montáž 
pracovnej dosky a naneste lištu, ktorá je súčasťou 
balenia vopred narezaných pracovných dosiek 
IKEA. Ak nemáte tesniacu pásku, odporúčame 
utesniť hranu silikónom.

Na vyrezanie otvoru na drez použite lupienkovú 
pílku. Rezať sa vám bude ľahšie, ak si do 
vnútorných rohov vyvŕtate otvory. Otvory by mali 
byť dostatočne veľké na to, aby sa do nich zmestila 
píla a umožnila vám vytvoriť si čistý rez.

Posledné kroky na inštaláciu  
pracovnej dosky nájdete  

na nasledujúcej strane   
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Predtým než drez zasuniete na svoje miesto, riaďte 
sa návodom na montáž drezu a pripojte svorky. 
Keď je na svojom mieste, svorky nastavte tak, 
aby držali drez.

Následne postupujte podľa návodu na montáž 
sifónu a batérie.

Ak potrebujete nainštalovať batériu na pracovnú 
dosku, pozrite si návod na montáž batérie na 
daný rozmer otvoru. Po označení polohy otvoru 
skontrolujte, či nie je v rozpore s hornou lištou 
skrinky pod batériou. Keď ste vyvŕtali otvor, 
vyčistite ho a zatmeľte silikónom.

Akonáhle sú drez a batéria upevnené  
na svojom mieste, naneste na okraje silikón,  
aby boli vodotesné.

Inštalácia drezu a batérie

Predtým, než prejdete k inštalácii kuchynskej batérie 
sa uistite, že všetky spoje medzi prívodom vody  
a batériou sú kompatibilné. Následne vypnite hlavný 
prívod vody. Inštalácia musí byť v súlade s aktuálnymi 
miestnymi stavebnými a inštalatérskymi predpismi.  
Ak máte akékoľvek pochybnosti, obráťte sa  
na profesionálov.

Niektoré z našich drezov už majú otvor na batériu,  
ale pri niektorých je potrebné batériu nainštalovať  
na kuchynskú dosku. V tomto prípade sa uistite,  
že použijete vŕtačku, ktorá je dostatočne silná na to, 
aby prevŕtala materiál pracovnej dosky.

Rohy môžu byť zložité, takže si doprajte čas 
a upravte obidva diely tak, aby boli úplne 
vodorovné a vyrovnané. S malými úpravami  
vám pomôžu nastaviteľné nožičky alebo,  
ak je to potrebné, podložka medzi skrinkou  
a pracovnou doskou.

Keď sú všetky diely pracovnej dosky vodorovné 
a zarovnané so stenou, upevňte pracovnú dosku 
ku skrinkám a naneste silikón, aby ste zabránili 
vniknutiu tekutín do pracovnej dosky.

Inštalácia pracovnej dosky

Vyčistite surové okraje výrezu a trochu ich obrúste. 
Následne naneste silikón, ktorý zabráni prenikaniu 
vlhkosti do pracovnej dosky. Pred inštaláciou drezu 
a varnej dosky nechajte silikón uschnúť.
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Varnú dosku nainštalujete podľa návodu  
na montáž, ktorý je pripojený k varnej doske. 
Predtým, než varnú dosku zatlačíte do otvoru 
v pracovnej doske, pripojte prípojky.

Keď zapojíte umývačku k vode a elektrike, nastavte 
výšku umývačky riadu podľa návodu na montáž. 

Aby ste ochránili spodnú stranu a hrany pracovnej 
dosky od pary, ktorú po otvorení vypúšťa 
umývačka, pripojte pozdĺž okraja prednej časti 
pracovnej dosky zábranu FIXA.

Skrinka na rúru má v sebe policu na zabudovanú 
rúru. Myslite na to, že na prenášanie a správne 
umiestnenie rúry na miesto sú potrebné dve 
osoby. Keď rúru vložíte do skrinky, upevnite ju 
priloženými skrutkami.

Inštalácia spotrebičov

Keď sú dvierka namontované a umývačka 
zarovnaná s okolitými skrinkami, je potrebné ju 
upevniť podľa návodu na montáž umývačky riadu. 
Poznámka: Ak máte plne zabudovanú umývačku 
riadu, odporúčame vám počkať s inštaláciou čela, 
kým namontujete všetky ostatné dvierka a čelá. 
Budú sa tak jednoduchšie zarovnávať.

Keď sú všetky diely upevnené a silikón na okrajoch 
dostatočne vyschol, je čas nainštalovať spotrebiče. 
Počas tohto procesu dodržiavajte návod na montáž  
a špecifikácie jednotlivých spotrebičov.  
Poznámka: Všetky inštalatérske, elektrikárske 
a plynárenské práce musí vykonať  
certifikovaný odborník v súlade s platnými 
bezpečnostnými predpismi.

Odsávač IKEA je možné inštalovať dvomi spôsobmi: 
s odvodom pary von alebo s recirkuláciou pomocou 
uhlíkového filtra. Každá z týchto možností a požiadavky 
na skrinku sú opísané v návode na montáž odsávača.

Pred inštaláciou umývačky riadu nezabudnite,  
že niektoré krajiny vyžadujú pod umývačku 
umiestniť ochranu podlahy. Či už to vaša krajina 
požaduje alebo nie, ochrana podlahy je vhodná. 
Zadrží sa v nej isté množstvo vody v prípade,  
že sa umývačka pokazí a vytečie.

Pred inštaláciou odsávača sa uistite, že dodržiavate 
minimálnu vzdialenosť medzi varnou doskou 
a odsávačom uvedenú v návode na montáž.  
Opäť vám odporúčame nájsť niekoho, kto vám 
odsávač pomôže podržať a upevniť, kým vykonáte 
potrebné prípravy. 
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V mieste, kde sa spájajú dva sokle je potrebné  
ich oba upevniť k jednej nohe. Aby ste sa vyhli 
kolízii svoriek, na jednej lište umiestnite svorky 
hore nohami.

Poznámka: Otvorené rámy ENHET nemožno 
kombinovať se sokly. Na rámy ENHET použite  
nohy na rám ENHET.

Inštalácia sokla

Vo všeobecnosti majú spodné skrinky vzadu  
opornú lištu a vpredu dve nohy. Ak si však  
zvolíte kuchyňu so soklami, potrebujete tiež  
vykonať nasledujúce kroky:

Začnite so soklom na kratšej strane skrinky 
a ručnou pílou odrežte kus s dĺžkou 552 mm.  
Následne okraj prejdite brúsnym papierom 
a pridajte okrajovú lištu s lepidlom, ktorá je 
súčasťou balenia sokla.

Sokle upevníte tak, že nohy s podložkami 
umiestnite zarovno okraja skrinky. Keďže sokle  
sú pripojené pomocou nôh, je tiež potrebné 
pridať ďalšiu nohu v zadnej časti bočnej strany 
otvorenej skrinky.

Postupujte podľa návodu na montáž sokla. 
Pamätajte, že je potrebné odstrániť plastové obaly 
nôh, pretože by počas inštalácie lišty prekážali.

Predný sokel položte na svoje miesto a spravte 
ňom značku tam, kde by ste ho mali odrezať.  
Keď ho odrežete, zopakujte proces a pridajte 
okrajovú lištu a plastové kovanie, ktoré sa  
pripája k nohe.
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Ak máte plne zabudovanú umývačku riadu, 
na prednú časť namontujte dvierka s rozmermi 
60×75 cm. Návod na montáž a požadované  
kovania sú v takom prípade súčasťou balenia 
umývačky riadu. Dvierka namontujte až vtedy,  
keď je umývačka riadu zasunutá na miesto.  
Takto zabránite prevrhnutiu umývačky riadu,  
keď ju otvoríte.

Následne postupujte podľa návodu na montáž 
a namontujte dvierka a čiela zásuviek.  
Keď sú dvierka a čiela zásuviek na svojom  
mieste, prípadne nerovnosti môžete zarovnať 
pomocou pántov a zásuviek.

Inštalácia osvetlenia, dvierok,  
čiel zásuviek a úchytiek

Keď už budete mať skrinky, pracovnú dosku  
a spotrebiče na mieste, nastal čas na inštaláciu 
osvetlenia a vnútorného vybavenia skriniek.

Následne môžete nainštalovať dvierka, čelá  
a úchytky, aby konečný výsledok vyzeral presne  
podľa vašich predstáv.

Poznámka: Pri práci vždy postupujte podľa 
montážneho návodu.

Keď inštalujete osvetlenie, myslite na to,  
že všetky elektrické prípojky musí vytvoriť 
kvalifikovaná osoba. 

Pri vŕtaní dier podložte materiál kúskom dreva,  
aby sa povrch nerozštiepil.

Akonáhle ste sa rozhodli kam nainštalovať úchytky, 
odporúčame vám použiť montážnu šablónu 
FIXA, ktorá vám uľahčí celý proces, vďaka čomu 
dosiahnete lepší výsledok.
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Ako vytvoriť kuchynský ostrov

Ak si chcete vytvoriť kuchynský ostrov, je pred 
plánovaním a montážou potrebné zvážiť niekoľko 
dôležitých aspektov. Keďže kuchynský ostrov sa 
neopiera o žiadnu stenu, rámy je potrebné upevniť  
k podlahe, aby sa nestalo, že sa prevrhne alebo sa 
bude posúvať. Kuchynský ostrov si zo série ENHET 
môžete vystavať pomocou otvorených rámov spolu  
s montážnou súpravou na kuchynský ostrov.

Predtým, než kuchynský ostrov upevníte 
k podlahe je potrebné zohľadniť stav podlahy  
a uistiť sa, že jednotlivé body upevnenia  
sa nebudú prelínať s podlahovým kúrením  
alebo elektrickým vedením v podlahe. 
Upevňovacie príslušenstvo na podlahu  
nie je súčasťou balenia, keďže rôzne podlahy  
si vyžadujú rôzne spôsoby upevnenia.  
Vhodné kotviace príslušenstvo vám odporučí 
miestny špecializovaný predajca.

Odmerajte a zmeňte veľkosť pracovnej dosky, 
ak je to potrebné. Keď ju umiestníte na vrch 
kuchynského ostrova, uistite sa, že z každej 
strany má rovnaký previs. Následne ju upevnite 
konzolami, ktoré sú súčasťou spodného dielu.

Použite ukotvovacie kovové konzoly, ktoré sú 
súčasťou montážnej súpravy na kuchynský ostrov 
a upevňte kuchynský ostrov k podlahe. 

Potom čo zasuniete nohy do ukotvovacích kovaní, 
prepojte dokopy všetky rámy pomocou spojovacích 
kovaní, ktoré sú súčasťou balenia. Odporúčame 
vám používať veľkú vodováhu a uistiť sa, že skrinky 
sú vo všetkých smeroch vodorovné. Malé úpravy 
môžete vykonať nastavením výšky nôh.

Min 12
0 cm

Uistite sa, že stabilizátory skriniek namontujete 
na rámy presne podľa návodu, ktorý je súčasťou 
súpravy na montáž kuchynského ostrova.

Začnite tým, že sa rozhodnete, kam chcete 
umiestniť kuchynský ostrov. Odporúčame 
vám ponechať si medzi kuchynským ostrovom 
a ostatnými jednotkami priestor 120 cm, aby sa 
vám v kuchyni dobre pracovalo.

Ak chcete, aby bol kuchynský ostrov zarovno 
so zvyškom kuchyne, použite referenčné body 
v miestnosti, napríklad spodné skrinky.

Keď už sú rámy na mieste, pridajte pod každú nohu 
dočasnú pásku a presne označte obvod každej 
nohy, pretože to rozhodne o konečnom umiestnení 
kuchynského ostrova.
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Teraz trochu odstúpte a kochajte sa pohľadom  
na svoju novú kuchyňu. S trochou starostlivosti 
a údržby vám bude nová kuchyňa IKEA slúžiť  
v celej svojej kráse mnoho rokov.

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. 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 dreva a masívneho 
dreva pravidelne ošetrujte impregnačným olejom 
STOCKARYD. Olej chráni drevo pred poškriabaním, 
škvrnami a popraskaním. Okrem toho zabraňuje  
aj prenikaniu vody do dreva. 

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

Služby

Meranie Plánovanie Doprava
Ak chcete mať istotu, že váš nákres 
je naozaj presný, môžeme vám 
s tým pomôcť.  
Zameriame miestnosť a všetko 
skontrolujeme – od umiestnenia 
okien, dvier a zásuviek až 
po stavebný materiál a stav stien.

S plánovaním novej kuchyne vám 
rád pomôže niektorý z našich 
odborníkov v obchodnom dome 
IKEA. Stačí si dohodnúť stretnutie 
a priniesť nám nákres alebo 
fotografiu miestnosti spolu s jej 
rozmermi a my vám poskytneme 
inšpiráciu a funkčné riešenia na 
všetko – od umiestnenia skriniek 
a spotrebičov, stolov a úložných 
riešení až po osvetlenie, drezy  
a batérie. (www.IKEA.sk/planovanie)

Bez ohľadu na to, či nakupujete 
v obchodnom dome alebo on-line, 
a aký veľký je váš nákup, nechajte 
dvíhanie ťažkých výrobkov na nás. 
My vám ich prinesieme k vám 
domov alebo do kancelárie. Vaše 
výrobky doručíme na zvolenú 
adresu v deň a čas, ktorý vám 
najviac vyhovuje.

Odvoz a ekologická likvidácia: Montážne služby: Inštalácia kuchyne
Keď si od nás kúpite výrobok aj 
s dopravou, radi vám pomôžeme 
s odvozom vášho starého. 
Čokoľvek, čo nebudeme vedieť 
využiť, zodpovedne zrecyklujeme.

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

Ak chcete, aby všetko prebehlo 
hladšie a jednoduchšie, novú 
kuchyňu vám nainštalujeme a celú 
prácu si sami naplánujeme.  
Naši odborníci sa postarajú 
o všetky inštalačné práce, ako 
je montáž drezov, batérie či 
pracovných dosiek.  
Môžete si byť istí, že inštalácia 
plynu či elektrických spotrebičov 
prebehne správne. A keď už bude 
hotová, všetky obaly vezmeme 
so sebou a zrecyklujeme.

Splátkový predaj
Vyberte si čokoľvek, po čom túžite 
a využite výhodné financovanie.
Spoločne sme pre vás pripravili 
tri typy úverov, o ktoré si môžete 
zažiadat on-line alebo osobne  
na oddelení Finančných služieb  
v každom obchodnom dome IKEA, 
kde vám vytvoria kalkuláciu priamo 
na mieru.

Ak chcete získať bližšie informácie, obráťte sa na nášho pracovníka  
v obchodnom dome IKEA alebo navštívte www.IKEA.sk/sluzby


