Smart guide køkken.
1. Mål og plan
Start med at måle dit køkken nøjagtigt op. Det er dig, der skal få det hele til at passe i sidste
ende, så sørg for at få
alle detaljerne med.
Vægge og gulve
Mål fra gulv til loft.
Afstanden mellem
vægge.
Døre og vinduer
Mål størrelsen på døre og
vinduer samt deres højde
og afstand fra gulv. Mål
altid til og med karm.
Elstik, kontakter,
vandtilslutninger osv.
Når du har opmålt de store linjer, skal du gå i detaljer. Notér, hvor eksisterende elstik, kontakter
samt vand- og gastilslutninger er placeret.

2. Indretning.
For at indretningen fungerer optimalt, er det vigtigt, at du lige forholder dig til følgende.
Kogeplads – Placer aldrig kogeplads direkte op af højskab. Vi anbefaler at der er mindst 40 cm
frastiller plads på begge sider af kogepladsen.
Vaskeplads – Placer aldrig kogeplads og vaskeplads op af hinanden, og igen sørg for at der god
plads på begge sider af vasken. Vi anbefaler mindst 60 cm på begge sider af vasken.
Tilberedningsplads – Sørg for at der også er god plads til at tilberede din mad på, gerne 100 cm
eller mere.
Friareal – Af praktiske årsager er det vigtigt at der er tilstrækkelig fri gulvplads. Vi anbefaler
mindst 110 cm, helst 120 cm, dette giver tilstrækkelig
plads til at åbne skuffer mv. samt plads til at to personer
kan arbejde i køkkenet samtidig uden at støde ind i
hinanden.

3. Hvidevarer.
Hvilke mål har dine hvidevarer
Hvilken type, integrerbare eller synlige hvidevarer. Integrerbare betyder at hvidevarerne er skjult
bag en køkkenlåge og du skal derfor huske at bestille denne låge løst med.
En vigtig detalje er køleskabet : hvor bredt er dette ? Et køleskab med bredden 60 cm kan IKKE
gå ind i et almindeligt 60 cm skab, da dette er 60 cm udvendigt, og ikke indvendigt. Der findes et
andet skab som er 60 cm indvendigt.

4. Fejl/fælder.
Tilpasning - Husk altid tilpasning mellem væggen og skabene. Væggen kan dels være skæv og
endvidere optager grebet på lågen plads, så lågen ikke kan åbnes helt.
Tilpasninger i hjørner – hvis ikke man anvender et hjørneskab, så husk altid at placere noget
tilpasning i hjørnet, ellers kan man ikke lukke skabe og skufferne op for hinanden og husk altid at
tage højde for hvor meget grebet stikker ud.
Upraktisk placering – Husk altid at være opmærksom på, hvilket skab du evt. placere bag en
indadgående dør.
Forkert hængsling – Vær opmærksom på hvilken vej man hængsler sin låger, så de fungerer
mest praktisk og optimalt.

.

5. Sokkelender og frisider
Husk altid at vurdere hvilke sider som er synlige. Der følger ikke nogen endesokkel med vore
sokkelpakker, denne skal altid bestilles separat. Det samme gælder frisider, skabene er ”født”
hvide, så hvis man vil have en pæn synlig side ligesom fronten, skal denne vælges separat.

6. Bordplade.
Husk altid at sørge for at samlinger på bordplader er længst muligt væk fra udskæringer til vask
og kogeplade.
Husk synlige endekanter også op imod et højskab. Der vil altid være ca. 2 cm synligt på den side
op imod et højskab.

HUSKELISTE ved køb af køkken
Køkkenelementer
Sokler
Lyslister
Greb
Vask
Blandingsbatteri
Belysning
Bordplader
Hulkehllister
Skurelister
Anslagsdupper
Koblingsskruer til at holde skabene samlet
VÆRKTØJ SOM KAN VÆRE RART AT HAVE :
Tommestok eller målebånd
Vaterpas - gerne et kort og et langt
Hammer
Skruetrækker
Vinkelhage
Fintandet sav
Skærekasse
Skruetvinger
Stiksav
Hobbykniv
Bormaskine med mur- og træbor
Akkubormaskine med skruebits
Trælim
Silicone / fugemasse til vask og lister
Murplugs som passerr til sten-, gips eller betonvægge
Evt. møbelvinkler og div. skruer til yderligere
Fastmontering
TAG STILLING TIL FØLGENDE INDEN MONTERING:
El-, vand og afløbsinstallationer
Udtræk til emhætte
Plads til køkkenvask
Er gulvet plant
Problemer med vinduer, højden fra gulv til karm /
placeringen af overskabe

