Installation.
Kvik kök
Grattis till ditt nya Kvik-kök!
Innan du kan börja laga den första maten i ditt nya
kök måste du först klara av installationen. Med hjälp
av den här guiden vill vi förbereda dig inför installationen för att säkerställa en bra arbetsprocess och
det bästa resultatet. Du hittar också en rad bra tips
om hur du kan lösa några av uppgifterna lite smartare.
Den här guiden visar dock inte hur resp. skåp ska
monteras. Det framgår i stället av de monteringsanvisningar som medföljer resp. produkt.

Innan du börjar montera skåpen rekommenderar vi
att du delar upp lådorna så att du vet vad som hör till
högskåp, bänkskåp osv. – så att du därmed kan behålla överblicken.
Skulle du hitta fel på någon del ska du låta bli att
montera denna och i stället låta oss snabbt skaffa
fram en felfri produkt till dig.
Vik ut guiden. Vi önskar dig lycka till med arbetet!

Förberedelser
Vägg

Golv

Hörn

Ojämnheter i väggen

Ojämnheter i golvet

Rätvinkliga hörn

Undersök alltid väggen för att se om det finns
ojämnheter och skevheter som kan ha stor påverkan på det färdiga resultatet – detta görs bäst med
hjälp av ett vattenpass. Mindre ojämnheter kan du
eventuellt själv spackla ut. Vid större ojämnheter
föreslår vi att du kontaktar en hantverkare.

Golvet ska också kontrolleras för att se om det
finns ojämnheter och skevheter. Precis som när det
gäller väggen kan dessa ha stor påverkan på det
färdiga resultatet. Om du har valt en traditionell
sockel ska du markera golvets högsta och lägsta
punkt på väggen. Dessa punkter ska du ta hänsyn
till innan du sågar till sockeln och monterar den.

Det är viktigt för det färdiga resultatet att hörnen
är rätvinkliga. Det mäter du med ett vinkelmått.
Om hörnen inte är i vinkel, bör du kontakta en
hantverkare eftersom det annars lätt kan uppstå
problem.

1

Montering

Montering av fast sockel

Du ska alltid installera hörnskåpet först

När du ska montera en traditionell fast sockel är
det viktigt att vara uppmärksam på ojämnheter i
golvet. Finns det ojämnheter kan du med fördel
skjuta in klossar under sockelramen – dock kan
det vara nödvändigt att anpassa klossarnas höjd
individuellt. Kom ihåg: Det är viktigt att kontrollera att sockeln är i våg innan du monterar skåp på
den. Var också uppmärksam på att det kan vara
nödvändigt att anpassa sockelns höjd. Sockeln är
viktig för hela köket – därför rekommenderar vi
att du är noggrann och exakt med att mäta och
märka ut, och att du använder en fintandad såg till
arbetet.

Kontrollera först att skåpet är i lod och våg innan
du borrar hål i väggen. Kontrollera också att skåpet är placerat i rätt höjd. Kom ihåg att du enkelt
kan justera sockelbenens höjd.

KOM IHÅG! Sockeln är som standard 12 cm hög.
Med ett 80 cm skåp och en bänkskiva på 3 cm
blir höjden totalt 95 cm. Vill du ha en lägre höjd
ska du se till att minska sockelns höjd. Observera
att sockeln av hållbarhetsskäl ska ge stöd åt alla
skåpmonteringar.

Om du har köpt en hörnskåpskarusell
är det en bra idé att montera den
innan bänkskivan läggs på. Då blir
det mycket enklare att montera hörnskåpskarusellen.

Tips!

Hörnskåp

Tips!

Sockel

Borra hålet direkt genom skåpet och
in i väggen. Ta bort skåpet, sätt i pluggar och sätt därefter tillbaka skåpet
igen. Så kan du montera skruvarna.
Smart!
OBS: Om sockelbenen inte är fästa
med skruvar i bottenplattan kan de
brytas av!
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Tips!

Din väggtyp avgör vilken typ av pluggar du ska använda. Därför bifogar Kvik
inga pluggar till installationen. Kontrollera i förväg vilken typ av vägg du har så
att du kan köpa korrekt installations-kit
från Kvik.

Bänkskåp

Installationer

Efterföljande bänkskåp

Hål till VVS- och
elektriska installationer

När hörnskåpet är på plats kan du installera de
efterföljande bänkskåpen på samma sätt som
hörnskåpet. Du kan med fördel använda en tving
för att tillfälligt hålla fast det ännu ej installerade
skåpet. Se till att vara noggrann med att allt är i
våg före installation. Först när skåpen är installerade i väggen ska du sätta fast dem i varandra.
KOM IHÅG! Du har alltid en ”ändsida” – den som
i dagligt tal kallas ”frisida”. Den kan till exempel
vara fanerad och ersätter därmed den normala
stomsidan. Frisidan ska inte monteras utanpå
stomsidan.

Hålen till VVS-installationerna är naturligtvis viktiga. Därför bör du komma överens om placeringen
av hålen och storleken på dessa tillsammans med
din VVS-montör. Vi rekommenderar också att de
elektriska installationerna till exempelvis diskmaskin och belysning planeras tillsammans med en
elektriker.
OBS: Det är som regel lättare att göra samtliga
VVS-installationshål till diskbänksskåpet – både i
bakstycket och i skåpets sidor – innan det installeras.
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Högskåp

Väggskåp

Installation av högskåp

Installation av väggskåp

Efterföljande väggskåp

Att installera högskåp går till på samma sätt som
bänkskåpen. Kom också ihåg att se till att skåpet
står i lod och i våg.

Precis som med bänkskåpen ska du börja med
hörnskåpet. Om du har installerat ett högskåp
använder du det för att definiera placeringen av
väggskåpen. Om du inte har något högskåp rekommenderar vi att du placerar dina väggskåp ca
500 mm över den planerade bänkskivehöjden.
Hitta det översta måttet på högskåpet eller
använd de rekommenderade 500 mm och märk
ut höjden på väggen. Från den utmärkningen
mäter du 15,5 cm nedåt – det är nedre delen av
upphängningslisten. Håll upphängningslisten på
väggen och markera de två hålen i klossen med
hjälp av en blyertspenna. Borra hålen och sätt i
pluggarna. Sedan placerar du skåpet och monterar skruvarna.

Nu är du redo att installera efterföljande skåp
– efter exakt samma metod som hörnskåpet. Du
kan återigen med fördel använda en tving för att
tillfälligt hålla fast det ännu ej installerade skåpet.
Först när skåpen är installerade i väggen ska du
sätta fast dem i varandra.

KOM IHÅG! Det framgår av monteringsanvisningen om det av hållbarhetsskäl kan vara nödvändigt
att montera vinklar i väggskåpet.
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Belysning m.m.

Bänkskiva

Tips!

Tips!

Har du köpt skåp med belysning i toppen och/eller botten ska du komma
ihåg att montera kablar m.m. innan du
installerar skåpet på väggen eftersom
kablarna ska ledas dolt.
OBS: det kan vara lättare att såga ut
hål till fläkten och andra installationer
innan du installerar skåpet på väggen.

Förkorta bänkskivan
När du använder en rundsåg ska du se
till att bänkskivan är vänd med baksidan uppåt. Dessutom ska du se till att
montera en riktskena längs skärlinjen.
Därefter ska du försegla kanten med
en polyuretanlatex så att ingen fukt
kan tränga in.

Anpassning av bänkskivan
Nu börjar ditt nya kök att ta form på allvar – och du
är nu redo att montera en vacker bänkskiva.
Längdriktning: Mäta bänkskåpens totala längd. Se
till att det är klart hur stort överhäng bänkskivan ska
ha och lägg till det måttet till bänkskåpens längd.
Breddriktning: Mät bänkskåpens totala djup. Var
uppmärksam på att du ska lägga till 5 mm avstånd
till väggen. Är bänkskivan av massivt trä ska du
lägga till 7 mm så att bänkskivan kan utvidga sig
och dra ihop sig.
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Diskho

Bänkskiva

Hål till diskho

Montera diskhon

Montering av bänkskivan

Innan du sågar ut hålet till din diskho ska du ha full
koll på placeringen i förhållande till skåpen, VVSinstallationerna och annan utrustning i förbindelse
med diskhon. Därefter ska du märka ut diskhons
storlek genom att lägga den omvänt på bänkskivan och rita runt den på bänkskivans undersida.
Mät bredden på diskhons kant och rita ut detta
parallellt med den första linjen som du ritat runt
diskhon. Borra ett hål innanför det utritade området och använd en sticksåg för att såga.

Använd diskhons monteringsanvisning för att
montera den i bänkskivan.

Använd bänkskivans monteringsanvisning när du
monterar den.

KOM IHÅG! Det är viktigt att fogen mellan diskho
och bänkskiva är vattentät. Det kan du säkerställa
genom att försegla spånskivekanten med exempelvis latex.

KOM IHÅG! Du ska förborra hålen enligt beskrivningen i monteringsanvisningen. Om du inte gör
det kan efterföljande reklamationer på grund av
skeva och spruckna bänkskivor eller vatteninträngning i fogarna avvisas på grund av felaktig montering.
KOM IHÅG! Till måttbeställda bänkskivor följer en
noggrann beskrivning av hur bänkskivan monteras
korrekt. Det är viktigt att du läser igenom denna
ordentligt innan du sätter igång med monteringen.
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Häll

Ugn

Diskmaskin

Installation av häll

Installation av ugn

Installation i X-Large-kök

Detta sker i princip på samma sätt som med
diskhon. Var dock uppmärksam på att det kan vara
nödvändigt att göra utskärningar i skåpstommen
om hällen är bredare än stommen.

När du ska installera ugnen rekommenderar vi att
du får hjälp med att lyfta den. Du får aldrig lyfta i
ugnsluckans handtag. Skruva fast ugnen i skåpstommen med hjälp av hålen i ugnen.

KOM IHÅG! Det kan också förekomma speciella
regler i samband med monteringen av en fläkt
ovanför en gasspis eller gashäll.

KOM IHÅG! Använd alltid den installations- och
bruksanvisning som medföljer ugnen.

Om du har köpt ett X-Large-kök ska du ovanför
diskmaskinen montera en 19 mm skiva (art.nr
000-K11154/035-K11154/076-K11154) i förlängning av de andra skåpen. Skivan är nödvändig på
grund av X-Large-kökets lägre sockel som i gengäld gör att lådorna kan utnyttjas maximalt.

Vatten-, gas- och
elinstallationer ska
utföras av behöriga
hantverkare.

Placera diskmaskinen på önskad plats. Om golvet
är ojämnt kompenserar du för detta genom att justera diskmaskinens ben. Sockelbenen är justerbara
från 85 till 120 mm.
KOM IHÅG! Om du har köpt en integrerbar
X-Large-diskmaskin ska sockeln under diskmaskinen vara minst 90 mm – annars passar luckan inte.
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Passbitar

Kylskåp

Lucka på integrerbar diskmaskin

Mätning och montering av passbitar

Kylskåpet och ventilationsgaller

Till diskmaskinen medföljer en anvisning för hur
man monterar luckan till den integrerbara diskmaskinen.

Om du ska montera passbitar ska du först ta ställning till om väggen är ojämn. Om den är ojämn
ska du ta hänsyn till detta när du sågar till passbitar med hjälp av en sticksåg. När distansstycket är
monterat kan du med fördel använda latex för att
täta fogen mellan vägg och distansstycke. Sätt tejp
på både vägg och distansstycke, applicera latex
och ta bort tejpen.

För att kylskåpet ska fungera effektivt är det nödvändigt att ha ett ventilationsgaller i sockeln. Då
behöver du göra hål i sockeln för ventilationsgallret. Därför ska du bestämma placeringen av gallret
i sockeln, rita upp nödvändig längd och bredd på
baksidan av sockeln och såga längs linjen med en
sticksåg. Därefter kan du montera gallret.

OBS: Enligt anvisningen ska placeringen sänkas
2,5 cm på X-Large-kök och 1,0 cm på Mano-kök.
Det beror den lägre sockeln i dessa två kökstyper.
För BasiQ-kök ska du inte sänka borrmallen!
KOM IHÅG att montera den medföljande fuktspärren så att den fukt som diskmaskinen avger
inte skadar antingen kanten på bänkskivan eller
hyllorna ovanför diskmaskinen.
Borrning i lucka
Vi rekommenderar att du är mycket noggrann
när du mäter upp borrhålen på luckan, eftersom
avvikelser från anvisningarna kan innebära att den
monteras snett.

KOM IHÅG! Om kylskåpet är täckt upp mot taket,
ska du också montera ett ventilationsgaller ovanpå
kylskåpet. På så sätt skapar du cirkulation.
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Sockel

Handtag

Skötsel

Montering/anpassning av
sockel till sockelben

Montering av handtag på luckor

Underhåll av köket

Hos Kvik kan du välja mellan en lång rad fina
handtag i olika längder. Därför ska du själv borra
hål till handtagen, så att de passar exakt till de
handtag du har valt. För att göra det lättare för dig
har vi tagit fram en borrmall som du kan köpa i
butiken.

Ett kök används nästan varje dag och utsätts därmed för slitage. För att se till att ditt kök håller sig
fint så länge som möjligt rekommenderar vi att du
ger det löpande underhåll. För detta syfte har vi i
samarbete med erkända producenter utvecklat en
rad skötselprodukter. De heter Kvik Care.

KOM IHÅG att borra hålen från baksidan och håll
samtidigt en träkloss mot framsidan. På så sätt kan
du undvika splitter omkring hålet.

KOM IHÅG! Vi rekommenderar också att du läser
bruksanvisningarna som medföljer bänkskivan och
övriga installationer i ditt kök.

Mät noggrant sockelns längd så att den täcker
ända bort till ändsockeln. Såga till socklarnas
längd med en fintandad såg.
KOM IHÅG! Se till att göra ett hål till diskmaskinen
så att den lätt kan tas ut när den behöver service.
Sätt försiktigt fast plaststyckena med mothakar i
notgången. Skjut därefter in griparmarna över. Sätt
fast griparmarna på sockelfötterna.

9

Kvik A/S
Stentoftvej 1, 7480 Vildbjerg
Danmark
T: +45 7211 7000 F: +45 9626 3101
www.kvik.com

