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Samm-sammuline juhend Teie uue 
köögi õigeks paigaldamiseks
Sellest voldikust leiate juhendi, mille järgi saate oma 
uue köögi ise ette valmistada ja paigaldada. Siit saate 
nõuandeid ja ideid ning selgelt esitatud tegevuskava 
ja vajalike tööriistade loetelu. Kasutage seda juhendit 
koos oma koostejuhistega, et olla kindel, et paigaldate 
oma köögi õigesti.

Võite seda ise teha, aga ei pea seda tegema 
Meie köögid on küll projekteeritud nii, et Teil endal on 
neid imelihtne paigaldada, kuid oleme alati valmis Teid 
aitama, kui selleks peaks vajadus tekkima. Kui Teil on 
vaja abi transpordiga või soovite täielikku paigaldus-
teenust, oleme alati valmis Teile kõige sobivama paketi 
koostama. Üksikasjalikumat teavet leiate IKEAxx köö-
giosast või kohalikust IKEA poest.

Enne alustamist
Uurige voldikust, millised etapid on köögi kokkupanekul 
olulised ja hankige kõik vajalikud tööriistad.

Kui olete oma köögi kätte saanud, kontrollige, et kõik 
osad oleksid olemas. Selleks on kasulik kontrollida kõiki 
saabunud pakke ja võrrelda neid tellimuse nimekirjaga. 
Oma vana kööki ei tohiks enne maha lammutada, kui 
kõik uue köögi osad ja seadmed on olemas.

Peate hoidma kõiki köögi osi ja töötasapindu siseruumi-
des, kus on normaalne toatemperatuur ja niiskustase. 
Kasulik on kõik kapid sättida sellises järjekorras, milles 
te need kavatsete paigaldada. Abiks kasutage oma 
pakkenimekirja ja IKEA koduplaneerimise joonist.

Lammutage oma vana köök, kuid enne alustamist 
veenduge, et elekter, vesi ja gaas on välja lülitatud. 
Kasutage kvalifitseeritud spetsialisti gaasi, vee ja 
elektri lahtiühendamisel ja ühendamisel.

Kui Teie köök kohale tuuakse, kontrollige, et kõik oleks korras.
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HEA TEADA 
Krohv, puit või betoon? Kuna seinatüüpe on erine-
vaid, ei ole kinnitusvahendeid kappidega kaasas. 
Enamikus tööriistapoodides või kodusisustuskaup-
lustes on sobivad kinnitusdetailid olemas ja seal 
aidatakse Teil valida Teie seinale sobivad.

Materjalid ja tööriistad, mida vajate

Vajalike tööriistade valik oleneb sellest, kui palju oma 
köögi paigaldamisest plaanite ise teha. Vaadake paigal-
dusjuhiseid, et näha, milliseid tööriistu peate kasuta-
ma. Hea mõte on elektriliste tööriistade kasutamisel 
kanda kaitseprille.

 Saesuunaja (kaldtappide saagimise abivahend) ja saag

Peente hammastega käsisaag

MõõdulintPitskruvid

Elektriline kruvikeeraja / puur TikksaagKetassaag

Vesilood

Naaskel  NurgikPliiats Kummist 
haamer

 HaamerRistpea- 
kruvikeeraja

Tavaline 
kruvikeeraja

Augulõikur – segisti 
augu puurimiseks 
valamusse (35 mm).
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Valmistage ruum ette

Kui olete oma vana köögi välja lammutanud, 
valmistage ruum ette. Veenduge, et seinad ja 
põrand on tasased ning seinad sobivad uue köögi 
toetamiseks. Nüüd on ka õige aeg seinad kruntida 
ja värvida, plaatida või vahetada põrandakatted.

Kappide asukohtade märkimine 
Joonistage uue köögi paigutus otse seinale. Kont-
rollige, kas kõik sobib Teie plaanis esitatud mõõ-
tudega ja kas olemasolevad elektri-, vee-, gaa-
si- ja ventilatsiooniühendused asuvad seal, kus 
Te soovite. Märkige ka see, kuhu oma uue köögi 
kinnitussiinid kinnitada.

Valmistage ruum ette, veendudes, et selle nurgad oleksid ühtlased ja seinad ja põrand sirged. 
Nurkade jaoks kasutage nurgikut ning seinte ja põranda jaoks vesiloodi. Märkige ära põranda 
kõrgeim punkt ja otsige kohti, kus nurgad pole 90 kraadi.

Kontrollige, kas sein on piisavalt tugev kinni-
tussiini ja kappide paigaldamiseks. Olenevalt 
seina materjalist on kõige parem paigaldada 
siin vaheseina sõrestikupostile või tugitalale. 
Elektrooniline sõrestikuposti leidja võib olla 
kasulik.

Veenduge, et jätate põranda 
kõrgeima punkti ja alumise 
siini alumise serva vahele 
82 cm.

Kontrollige uuesti, kas torud asuvad soovitud 
kohas ja sobivad Teie paigutusplaaniga.
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202 cmKöögi kõrgus 
208 cm

82 cm

Kapi kõrgus 
60 cm

Kapi kõrgus 
80 cm

Sokli kõrgus 8 cm

Köögipõranda 
kõrgeim punkt

82 cm ja 202 cm 
kinnitussiini alumise 
servani

Paigaldage kinnitussiin 

Uue IKEA köögisüsteemiga saab kapid kinnitada 
otse kinnitussiinile. See teeb paigaldamise liht-
samaks ja reguleerimise hõlpsamaks. Oluline on 
veenduda, et kinnitussiin oleks otse ja tasane ja 
kinnitatud seina jaoks sobilike kruvidega.

Kinnitussiini õige kõrguse märkimine 
Alumine kinnitussiin tuleb kinnitada 82 cm kõr-
gusel põranda kõrgeimast punktist (mõõta siini 
alumise servani). Ülemise siini mõõtmisel peate 
oma seinakappide põhja ja töötasapinna ülaosa 
vahele jätma 60 cm.

Kinnitage siinid, alumine siin kõigepealt. 
Enne puurimist veenduge, et olete seinas 
leidnud sobivad punktid, kuhu siinid saab 
kinnitada ja et siinid oleksid loodis.

Kui sein on ebaühtlane, kasutage siini ja sei-
na vahelist kaugust, et siin saaks kinnitatud 
sirgelt.

Kontrollige vesiloodiga, et iga siin on loodis.

Võtke tassike kohvi. Olete oma köögi 
paigutuse üles joonistatud ja kinnitus-
siinid paika saanud. Sellega olete oma 
köögi ettevalmistamise lõpetanud.
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Kappide paigaldamine

Enamikus köökides on kõige parem paigaldada 
kõigepealt seinakapid. Nii on Teil ruumi liikumi-
seks, sest need ei jää ette. Üks erand on üherea-
line köögimööbel, mille ühes otsas on kõrge kapp. 
Sel juhul paigaldage esmalt see kõrge kapp.

Enne alustamist märkige ära kõik torude kohad 
ja muud ühendused. Mõnes kapis on torustiku ja 
muude ühenduste jaoks juba valmis avad, kuid 
vajaduse korral saate oma vajaduse järgi tikksae-
ga uued avad lõigata. Tehke seda enne, kui kapp 
on paigas. Märkige ära avade asukohad. See võib 
mõjutada sahtlite asukohta kapis.

Pange kõik seinakappide raamid kokku mon-
teerimisjuhendi järgi. Alles hiljem paigaldage 
sahtlid, uksed ja sisemised kinnitused.

Alustage alumiste kappide paigaldamisega 
nurgast. Paigaldage iga järgmine kapp 
samamoodi. Nurgakarusselli paigaldamiseks 
on just nüüd õige aeg.

Veenduge, et parempoolne alumine kapp on 
torustikuga joondatud

Paigaldage kõigepealt nurgakapp ja kinni-
tage see kruvisid pingutades. Paigaldage 
ülejäänud kapid ja ühendage need kaasas-
olevate kruvidega. Oodake kruvide pingu-
tamisega, kuni alumised kapid on paigas ja 
saate tagada ühtlase paigutuse.

Reguleerige jalgu ja veenduge, et iga kapp 
on eelmisega tasa.

Pange kõik alumised kapid kokku monteeri-
misjuhiste järgi. Veenduge, et jalad oleksid 
kinnitatud kappide paigaldamise järjekorras.

Kahte kappi ühendavaid jalgu saab paigaldamise ajal kasutada mõlema kapi toetamiseks. 
Ärge unustage kasutada jalgadega kaasasolevat vaherõngast.

Kui paigaldate kõrget kappi, sobitage see 
esmalt kattepaneeliga.
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Täitetükid

Kappide ja seinte vahel kasutatakse täi-
tetükke, et muuta üldmuljet ühtlasemaks 
ja tagada, et uste ja sahtlite täielikuks 
avamiseks oleks piisavalt ruumi. Need 
on eriti kasulikud, kui seinad ei ole täiesti 
sirged.

Kui sein pole tasane ja sile, tuleb täitetükk seina kuju järgi parajaks lõigata. Selleks vajate täite-
tükki, mõõdulinti, väikest umbes 2,5–3,5 cm paksust puuplokki ja pliiatsit.
 Lõigake täitetükk kapi kõrgusega ühte mõõtu. Asetage täitetüki serv vastu seina. Hoidke 
puuplokki seinaga tasa, pliiats selle vastas. Hoidke neid piki täitetüki pikkust alla lükates kõvasti 
vastu seina. Nüüd olete seina profiili täitetükile kopeerinud. Lõigake mööda kopeeritud profiili 
joont.
 Nüüd olete seina profiili täitetükile kopeerinud. Lõigake mööda kopeeritud profiili joont.
Asetage täitetüki äsja lõigatud serv vastu seina (see peaks ideaalselt sobima). Märkige kapi serv 
täitetüki üla- ja alaosale. Tõmmake nendest punktidest sirgjoon ja lõigake.

Kontrollige seina vesiloodiga, et näha, kas see 
on sirge. Kui sein on ühtlane, mõõtke seina ja 
kapi vahe ning märkige see vahemaa täitetüki 
üla- ja alaosale.

Selleks, et täitetükk püsiks paigal, kinnitage 
kõigepealt seina külge tugiriba. Puurige 
kappi augud kruvide jaoks, mida kasutate 
kapi ja täitetüki ühendamiseks. Asetage 
täitetükk oma kohale. Pange kruvid läbi puu-
ritud aukude. Kui kõik täitetükid on paigas, 
sulgege need ümbertringi õhukindlalt 
silikooniga.

Kui kavatsete paigaldada kõrge kapi, ärge 
tehke lõplikke reguleerimisi ega pingutage 
kruvisid täielikult enne, kui olete paigalda-
nud kõik teised kapid.

HEA TEADA 
Kui paigaldate köögisaare, peab see 
olema kinnitatud põrandale UTBY jalga-
dega (reguleeritavad jalad) või sokliraa-
miga. Kinnitage sokliraam nii põranda kui 
ka kappide külge. Raami põranda külge 
kinnitamisel tuleb arvestada juba pai-
galdatud lisadega nagu põrandaküte või 
torustik.
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Paigaldage töötasapind, valamu, 
valgustus ja seadmed.
Kui olete kappide raamid paigaldanud, on aeg 
paigaldada töötasapind, valamu, valgustus ja 
seadmed. Enne töötasapinna paika seadmist 
kontrollige, et see on õige suurusega. Nüüd on 
ka õige aeg töötasapinna kohandamiseks valamu 
või pliidiplaadi jaoks (abi leiate monteerimisjuhen-
dist).

Kui töötasapind on paigas, on kõik valmis vee, 
gaasi, valgustuse ja seadmete ühendamiseks. 
Kõik vee-, gaasi- ja elektriühendused peavad 
tegema kvalifitseeritud spetsialistid, kes järgivad 
kohalikke ohutuseeskirju.

õik elektriühendused peab tegema kvalifit-
seeritud elektrik.

Kasutage ketassaagi ja pitskruvisid eelnevalt 
lõigatud töötasapinna sirge serva säilitami-
seks, kui lõikate seda suuruse kohandami-
seks. Kasulik on kasutada paari saepukki.

Töötasapinda niiskuse tungimise vältimiseks 
kandke saetud servadele polüuretaansili-
kooni.

Paigaldage valgustus ja seadmed.

Paigaldage valamu töötasapinna sisse 
paigaldusjuhendi järgi.

Mõõtke kontrollimiseks töötasapind uuesti 
üle. Kui Teil on eelnevalt lõigatud tööta-
sapind, on nüüd aeg lõigata see õigele 
pikkusele.

Märkige valamu koht ning asetage see töö-
tasapinnal oma kohale. Kopeerige alumise 
kapi sisekülg töötasapinna alumisele küljele. 
See aitab valamut joondada. Pöörake tööta-
sapind ümber ja kopeerige valamu kontuur 
teibiribale.

Kinnitage töötasapind paika 
paigaldusjuhendi järgi.

Kasutage tikksaagi valamu koha välja lõika-
miseks. Enne lõikamist on kasulik puurida 
kontuuri sisenurkadesse augud, et saaksite 
teha puhtama lõike.
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Kohandage töötasapind pliidiplaadi jaoks 
samamoodi nagu valamu jaoks. Abi saami-
seks lugege pliidiplaadi montaažijuhiseid.

Paigaldage tõmbekapp. IKEA tõmbekappe saab paigaldada kahel viisil: kas suunatud välja, mida 
nimetatakse väljatõmbeks, või kasutatakse söefiltriga varustatud ringlusrežiimi. Iga paigaldus-
võimalust on kirjeldatud tootega kaasasolevas paigaldusjuhendis.
 Saagige auk kas tagapaneeli või kapi ülaossa. Vaadake paigaldusjuhendit. Ohutuse ja funkt-
sionaalsuse tagamiseks järgige tõmbekapiga/ventilaatoriga kaasasolevates paigaldusjuhendites 
toodud mõõte võimalikult täpselt.

HEA TEADA. 
Niiskuse ja auru tõttu on oluline pai-
galdada niiskusbarjäär töötasapinna 
alla, kus on nõudepesumasin. Kõigil 
IKEA nõudepesumasinatel on kaitseri-
ba. Muude seadmete puhul kasutage 
lisakaitseks FIXA difusioonitõkkeid.

Köögisaarte põranda külge kinnitamiseks kasutatakse tugikonsoole. 
Seejärel tuleb jalad/sokkel kinnitada ümber saare väliskülje.

Köögisaare kokkupanekukomplekti kasutatakse kappide seljakuti 
ühendamiseks või kattepaneeli kappide tagaküljele kinnitamiseks.
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Paigaldage riiulid, sahtlid, uksed, 
nupud ja käepidemed.
Nüüd on Teie kappide raamid, töötasapinnad ja 
seadmed paigas. Kinnitage kappidesse sahtlite 
siinid. Pidage meeles, et sisemiste sahtlite ja stan-
dardsete sahtlite siinid paigaldatakse erinevalt.

(abi saamiseks lugege paigaldusjuhendit). Kui sii-
nid on paigas, sobitage enne uksi ja riiuleid paika 
sahtlid. Viimistluseks lisage nupud ja käepidemed, 
samuti kõik muud sisemised lahendused (nagu 
traatkorvid).

Kinnitage sahtlite siinid, alustades välimis-
test siinidest. Sahtlite välimised siinid tuleb 
kinnitada kapi välimise aukude rea külge.

Kinnitage uste hinged.

Kui sahtli välimised siinid on paigas, pai-
galdage sahtli sisemised siinid. Sahtlite 
sisemised siinid on kinnitatud kapi sisemise 
aukude rea külge.

 Paigaldage sahtlid paigaldusjuhendi järgi.

Paigaldage kappide sahtlid ja uksed. Joondage uksed õigesse kõrgusesse ja 
laiusesse reguleerides kruvisid hingeplaadil.

Praegu on õige aega sokli kinnitamiseks, kui 
kavatsete seda kasutada. Järgige abi saami-
seks paigaldusjuhendit.

Kui paigaldate ventilatsiooniresti, paigaldage 
see kahe sokli tüki vahele.
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Te saite valmis! 
Õnnitlused uue köögi puhul!
Kappide eest hoolitsemine 
Puhastage uksed, kapi sisemused ja puidupin-
nad pehme niiske lapiga. Kasutage ainult nende 
materjalide jaoks ettenähtud puhastusvahendeid. 
Ärge kasutage tooteid, mis sisaldavad ammo-
niaaki, alkoholi, valgendit või abrasiive. Loputage 
puhta veega, seejärel kuivatage
puhta kuiva riidega. Kindlasti eemaldage mahaläi-
nud ained kohe.

Hoidke valamu säravpuhas
Pärast iga kasutamist pühkige valamu puhtaks 
vee või vajaduse korral mitteabrasiivse puhas-
tusainega niisutatud lapi või käsnaga. Loputage 
valamut veega ja seejärel pühkige kuiva lapiga. 

Vältige küürimispulbrit, terasvilla või kõvade ese-
metega puhastamist, mis võivad roostevabast te-
rasest pinda kriimustada. Niiske pinna värvus võib 
muutuda, kui sellel kasutatakse rauda sisaldavaid 
aineid, nagu terasvill, naelad või kruus. Värvimuu-
tus on tingitud võõrast materjalist.

Kauakestvad töötasapinnad
Hoidke töötasapind korras, puhastades kõik 
mahaläinud ained kiiresti vee ja kerge puhas-
tusvahendiga. Pärast kasutamist hoidke need 
kindlasti võimalikult kuivana. Puidu ja täispuidust 
töötasapindade jaoks kasutage BEHANDLA puidu-
töötlemisõli. Õli kaitseb puitu jälgede, plekkide ja 
pragude eest ning ei lase veel läbi pinna tungida.

ONGI VALMIS!
Aeg astuda samm tagasi ja imetleda 
oma uut kööki ning olla enda üle uhke, 
et suutsite köögi ise paigaldada ja nii 
palju raha kokku hoida! Natukese hoole 
ja armastusega näeb Teie uus IKEA köök 
veel aastaid suurepärane välja.



Te võite seda ise 
teha, aga ei pea seda 
tegema
Mõnikord on unistuse reaalsuseks muutmiseks vaja vaid väikest abi. Sellepärast 
pakume laia valikut teenuseid, mis Teid aitavad. Võib-olla vajate lihtsalt natuke abi, 
võib-olla hoopis kedagi, kes teeks kogu töö Teie eest ära. Mõlemal juhul oleme Teile 
abiks ja paneme hea meelega kokku just Teile sobiva teenusepaketi. Muidugi, mida 
rohkem ise teete, seda madalamaks hind osutub. Ja mida rohkem lasete meil Teie 
heaks teha, seda rohkem saate lihtsalt istuda ja puhata!

MÕÕTMISTEENUS
Kas Te pole kindel oma mõõtmisoskuses? Me saame aidata. Üks 
meie kogenud spetsialist tuleb Teie koju ja teeb kõik vajalikud 
mõõtmised ja märkused. Siis panevad nad teabe IKEA kodupla-
neerijasse, nii et olete jälle sammu võrra lähemal oma unistuste 
köögile.

PAIGALDUSTEENUS
IKEA köögi ostmisel saate professionaalse paigaldamisega 
väärtuslikku aega kokku hoida, eriti kui tegemist on keeru-
liste töödega, nagu elekter, seadmed ja puusepatööd. Võite 
valida täieliku või osalise paigalduse.

VALIMINE JA KÄTTETOIMETAMINE
Meie uue valimise ja kättetoimetamise teenusega teeme me 
Teie jaoks ära kogu raske töö. Kogume kõik Teie tellimuses 
olevad köögitarbed ja toimetame need Teie koju või konto-
risse.

KÄTTETOIMETAMINE
Meie köögid on kujundatud ja pakendatud nõnda, et saate 
need ka ise koju viia. Kui eelistate, võime need siiski Teile 
koju või kontorisse tuua. Teenuse hind oleneb sihtpunkti 
kaugusest. Võite valida kohaletoimetamiskuupäeva, kui olete 
ostu sooritanud.

TASUMINE
Pakume erinevaid tasumisteenuseid, mis võimaldavad Teil 
oma kodu sisustama hakata juba täna, ilma et peaksite selle 
eest kohe maksma. Meie paindlikud krediiditehingud võimal-
davad Teil teha mugavaid igakuiseid tagasimakseid XX kuu 
jooksul.

Lisateavet ja üksikasju taotlemise kohta saate kohalikust 
kauplusest.
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