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Ένας οδηγός για να εγκαταστήσετε
σωστά την ΕΝΗΕΤ κουζίνα σας
Εγκαταστήσετε την ΕΝΗΕΤ κουζίνα σας σωστά
Αυτό το φυλλάδιο είναι ο οδηγός σας για να
προετοιμάσετε και να εγκαταστήσετε τη νέα σας
κουζίνα μόνοι σας. Εδώ θα βρείτε συμβουλές και
ιδέες, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε και
τα εργαλεία που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε.
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό μαζί με τις οδηγίες
συναρμολόγησης, ώστε να είστε βέβαιοι ότι η
κουζίνα σας έχει εγκατασταθεί σωστά.
Πριν αρχίσετε
Ρίξτε μία ματιά σε αυτό το φυλλάδιο, για να δείτε τα
στάδια που απαιτούνται για την εγκατάσταση της
νέας σας κουζίνας και οργανώστε τα εργαλεία που θα
χρειαστείτε.
Μόλις παραλάβετε την κουζίνα σας, ελέγξτε καλά
ότι έχετε όλα τα μέρη. Ένας καλός τρόπος για να το
κάνετε αυτό είναι να ελέγξετε τις συσκευασίες που
έχετε στο σπίτι σε σχέση με τη λίστα παραγγελίας. Θα
πρέπει να αποσυναρμολογήσετε την παλιά κουζίνα
σας μόνο όταν θα έχετε όλα τα νέα προϊόντα και τις
Πεχώρο, σε κανονική θερμοκρασία δωματίου και
ποσοστό υγρασίας.

Αποσυναρμολογήστε την παλιά κουζίνα σας, αφού
βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το ηλεκτρικό
ρεύμα, το νερό και το αέριο πριν ξεκινήσετε. Ζητήστε
από έναν ειδικευμένο επαγγελματία να αποσυνδέσει
και να συνδέσει το υγραέριο, το νερό και το ηλεκτρικό
ρεύμα.

Εργαλεία και υλικά
Εδώ θα βρείτε συνοπτικά τα βασικά εργαλεία που θα
χρειαστείτε. Επιπλέον όμως θα βρείτε τα εργαλεία
που θα χρειαστείτε για κάθε προϊόν στις οδηγίες
συναρμολόγησής του

Μπορείτε να τα κάνετε όλα μόνοι σας.
Αλλά δε χρειάζεται.
Οι κουζίνες μας είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να είναι
όσο πιο εύκολο γίνεται για να τις εγκαταστήσετε
μόνοι σας. Όμως εμείς είμαστε εδώ για να σας
βοηθήσουμε όσο θέλετε σε όλη τη διαδικασία. Είτε
θέλετε βοήθεια κατά τη μεταφορά ή την υπηρεσία
εγκατάστασης κουζίνας, εμείς θα χαρούμε να σας
βοηθήσουμε να βρείτε το πακέτο των υπηρεσιών
που σας ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε το τμήμα κουζίνας στο
www.IKEA.gr ή επικοινωνήστε με ένα κατάστημα
ΙΚΕΑ.
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ντουλάπια τοίχου και βάσης
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Προετοιμάστε τον χώρο σας
Είτε αλλάζετε την παλιά σας κουζίνα, είτε ξεκινάτε
από την αρχή, είναι σημαντικό να καταλάβετε πως η
δομή του χώρου σας, σάς υποδεικνύει πόσο απλή ή
περίπλοκη θα είναι η διαδικασία της εγκατάστασης.
Έχοντας αυτό υπόψη, είναι σημαντικό να αφιερώσετε
αρκετό χρόνο εκτιμώντας τοίχους και δάπεδο πριν
ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Τώρα επίσης είναι
η στιγμή να βάψετε τους τοίχους και να αλλάξετε
δάπεδο/πλακάκια. Μην περάσετε την τελευταία
στρώση χρώματος καθώς θα πρέπει να κάνετε τρύπες
στους τοίχους. Αν θέλετε να βάλετε πλακάκια ή κάτι
αντίστοιχο στους τοίχους, καλύτερα να τα βάλετε
αφού εγκαταστήσετε τα ντουλάπια και τον πάγκο.

Αξιολογήστε τους τοίχους
Εφόσον θα στηρίξετε στους τοίχους τα ντουλάπια και
τους σκελετούς της κουζίνας, ξεκινήστε αξιολογώντας
την ποιότητα και την κατασκευή των τοίχων σας.
Σημειώστε τη θέση των ντουλαπιών
Σχεδιάστε απευθείας στον τοίχο τη δομή της νέας
κουζίνας σας. Ελέγξτε ότι όλα ταιριάζουν στις
διαστάσεις του σχεδίου σας και ότι ο ηλεκτρισμός,
το νερό, το αέριο και ο εξαερισμός είναι εκεί που τα
θέλετε να είναι.

Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να βρείτε το
ψηλότερο σημείο του δαπέδου και σημειώστε το
στον τοίχο. Αυτό θα είναι το σημείο αναφοράς σας
από το οποίο θα ξεκινούν όλες οι βασικές μετρήσεις
(δείτε παρακάτω).

Προετοιμάστε τον χώρο σας και βεβαιωθείτε ότι
οι γωνίες είναι ίσες και οι τοίχοι και το δάπεδο δεν
είναι άνισα. Χρησιμοποιήστε το ορθογωνιόμετρο
για τις γωνίες και ένα αλφάδι για τους τοίχους και
το δάπεδο.

Αν οι γωνίες και/ή οι τοίχοι σας δεν είναι ευθείς,
ίσως χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αποστάσεις
προκειμένου τα ντουλάπια και οι σκελετοί να
ευθυγραμμίζονται. Για συμβουλές επικοινωήστε με
τον τοπικό προμηθευτή σας.

4
Βεβαιωθείτε ότι οι τοίχοι σας είναι αρκετά δυνατοί
για να στηρίξετε τα ντουλάπια. Ανάλογα το υλικό
του τοίχου, καλό θα ήταν να στηρίξετε το ντουλάπι
σας σε ένα στήριγμα ή μία δοκό. Ένας ηλεκτρονικός
ανιχνευτής ξύλου μπορεί να σας βοηθήσει.

Αυτό που θέλετε είναι μία σταθερή δομή μέσα στον
τοίχο, αρκετά γερή ώστε να αντέξει το βάρος των
ντουλαπιών σας. Λάβετε υπόψη σας ότι αυτή η
δομή θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τα σημεία
στήριξης των ντουλαπιών σας.

Βρείτε το υλικό του τοίχου με το οποίο θα
δουλέψετε. Για μασίφ υλικά, όπως τούβλα ή πέτρα,
που είναι δύσκολο να τρυπηθούν και μπορούν να
υποστηρίξουν μεγάλο βάρος, θα χρειαστείτε ειδικά
εξαρτήματα και βίδες.
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1466 mm

2
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Αν έχετε ελαφριά κατασκευή τοίχου (γυψοσανίδα)
δεν είναι αρκετό μόνο να στηρίξετε τα ντουλάπια
σας πάνω στη γυψοσανίδα (ακόμα κι αν
χρησιμοποιείτε ούπα για γυψοσανίδα).

Πρέπει να βρείτε τα δοκάρια μέσα στον τοίχο,
χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή ξύλου. Τα δοκάρια
συνήθως είναι από ξύλο και είναι κατακόρυφα, αλλά
μπορεί και να είναι μεταλλικά και να διαπερνούν
τον τοίχο από το δάπεδο μέχρι την οροφή.
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Τα δοκάρια του τοίχου συνήθως έχουν απόσταση 30,
45 ή ακόμα και 60 cm, μεταξύ τους και μπορούν να
σηκώσουν το βάρος των ντουλαπιών. ‘Ομως, καθώς
τα ντουλάπια έχουν διαφορετικά πλάτη, είναι πολύ
πιθανό τα σημεία στήριξης των ντουλαπιών και η
θέση των δοκαριών να μην συμπίπτουν.

125 mm

A

4

Σημειώνοντας τις βασικές μετρήσεις

Υπάρχουν κάποιες βασικές μετρήσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη σας και να τις σημειώσετε στους τοίχους
σας έτσι ώστε όλα να ευθυγραμμίζονται πλήρως, να έχετε αρκετό χώρο εργασίας και να πληρούνται οι
προϋποθέσεις για τις συσκευές. Θυμηθείτε ότι χρειάζεστε χώρο για να ανοίγουν καλά οι πόρτες και τα
συρτάρια και να είστε σίγουροι ότι δεν εμποδίζονται από καλοριφέρ ή παράθυρα.

Προκειμένου να έχετε τη σωστή στήριξη για τα
ντουλάπια , χρειάζεστε μία οριζόντια δομή στήριξης
ανάμεσα στα δοκάρια. Καθώς αυτό απαιτεί ειδικές
ικανότητες, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία
για βοήθεια.
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Σημείωση: αν τα νέα σας ντουλάπια είναι στην ίδια
θέση με τα παλιά, βεβαιωθείτε ότι οι τοίχοι έχουν
ενισχυθεί καταλλήλως.

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο
τύπο και το κατάλληλο μέγεθος στηριγμάτων για
να τοποθετήσετε τα ντουλάπια σας. Το ελάχιστο
πάχος βίδας είναι 4.6 mm και η βίδα πρέπει να
μπαίνει τουλάχιστον 38 mm μέσα στο δοκάρι ή τον
τοίχο. Για συμβουλές, επικοινωνήστε με τον τοπικό
προμηθευτή σας.

1. Σημειώστε πρώτα 125 mm από το πιο ψηλό
σημείο (A) που βρήκατε στην αρχή και τραβήξτε
μία οριζόντια γραμμή στον τοίχο όπου θα
τοποθετήσετε τα ντουλάπια. Με την κάτω γραμμή
σημειώνετε το ύψος των ποδιών των ντουλαπιών.

3. Τέλος, σημειώστε 1466 mm από το δάπεδο και
τραβήξτε μία οριζόντια γραμμή όπως και με τις
άλλες μετρήσεις. Αυτή η γραμμή σηματοδοτεί το
χαμηλότερο σημείο των ντουλαπιών/σκελετών
τοίχου.

6. Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να εγκατασταθεί
ανάμεσα σε 2 ντουλάπια ή ανάμεσα σε ένα
ντουλάπι και σε τοίχο. Αυτό γίνεται για να είναι
σωστά στηριγμένη η συσκευή και να υπάρχει
στήριξη στον πάγκο.

2. Έπειτα σημειώστε 878 mm από το δάπεδο και
προχωρήστε όπως παραπάνω. Σε αυτό σημείο θα
φτάνουν τα ντουλάπια βάσης.

4. Με τις γραμμές έτοιμες, βεβαιωθείτε ότι
υδραυλικά και ηλεκτρολογικά στοιχεία ταιριάζουν
με το σχέδιό σας.

7. Αν έχετε γωνία στην κουζίνα σας. δημιουργείτε
την γωνιακή σύνθεση βάσης με ένα κανονικό
ντουλάπι βάσης 80 cm και ένα γωνιακό πάνελ
ENHET. Για την τοποθέτηση της σύνθεσης, δείτε
στη σελ.

5. Λάβετε υπόψη σας την απαιτούμενη ελάχιστη
απόσταση ανάμεσα στην εστία και τον
απορροφητήρα, την οποία βρίσκετε στις οδηγίες
συναρμολόγησης του απορροφητήρα.
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Προετοιμάστε τον χώρο σας

Τοποθέτηση ντουλαπιών-σκελετών
τοίχου

Ξεκινήστε εγκαθιστώντας τις υποστηρικτικές λωρίδες.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα οποιοδήποτε
μακρύ κομμάτι ξύλου που θα βρείτε στο τοπικό σας
κατάστημα με οικοδομικά υλικά.

Στις περισσότερες κουζίνες είναι καλύτερα να
τοποθετήσετε τα ντουλάπια τοίχου πρώτα. Με αυτόν
τον τρόπο θα έχετε αρκετό χώρο για να κινείστε
χωρίς τα ντουλάπια βάσης να σας εμποδίζουν.

Για να εγκαταστήσετε την υποστηρικτική λωρίδα
βάσης. ευθυγραμμίστε το πάνω μέρος της λωρίδας
με τη γραμμή βάσης (125 mm). Βιδώστε τη λωρίδα
στα δοκάρια που βρήκατε στον τοίχο κατά μήκος
του σημείου που θα είναι τα ντουλάπια βάσης.
Βεβαιωθείτε ότι η λωρίδα δεν ξεπερνά το τελευταίο
ντουλάπι ή ότι συγκρούεται με την μπάζα στην
άκρη.

Σημείωση: Μην εγκαταστήσετε υποστηρικτική
λωρίδα πίσω από ανοιχτό σκελετό ΕΝΗΕΤ, ούτε πίσω
από το πλυντήριο πιάτων.

Υπενθύμιση
Τα εξαρτήματα στερέωσης/στερέωσης
για τον τοίχο (π.χ. βίδες και βύσματα) δεν
περιλαμβάνονται στα ερμάρια και τα πλαίσια,
καθώς διαφορετικά υλικά τοίχου απαιτούν
διαφορετικά είδη εξαρτημάτων στερέωσης.
Χρησιμοποιήστε εξαρτήματα στερέωσης
κατάλληλα για τους τοίχους του σπιτιού
σας. Για συμβουλές σχετικά με τα κατάλληλα
εξαρτήματα στερέωσης, επικοινωνήστε με τον
εξειδικευμένο έμπορο της περιοχής σας.

Για τις πάνω λωρίδες, ευθυγραμμίστε το πάνω μέρος
της λωρίδας με τη γραμμή στα 1466mm. Έπειτα,
βιδώστε τις στα δοκάρια που εντοπίσατε στον τοίχο.
Οι λωρίδες αυτές είναι μόνο προσωρινές και θα
αφαιρεθούν μόλις εγκαταστήσετε τα ντουλάπια.

Συναρμολόγηση ντουλαπιώνσκελετών

Εάν έχετε έναν απορροφητήρα τοποθετημένο κάτω
από ένα ντουλάπι, θα πρέπει να κάνετε μερικές
τομές στο ντουλάπι πριν τον τοποθετήσετε στον
τοίχο. Ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης
του απορροφητήρα για να προετοιμάσετε
τις απαιτούμενες εγκοπές. Αφού κάνετε τις
απαιτούμενες τομές, θυμηθείτε να σφραγίσετε τις
ανοικτές άκρες με σιλικόνη.

Ξεκινήστε από τη γωνία του δωματίου σας.
Τοποθετήστε το ντουλάπι πάνω από την ταινία
στήριξης και σύρετέ το στη θέση του.

Στερεώστε το ντουλάπι χρησιμοποιώντας το
κατάλληλο μήκος και τύπο βίδας. (Κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας εγκατάστασης μπορεί να χρειαστεί
να χαλαρώσετε λίγο τις βίδες για να κάνετε
μικρότερες ρυθμίσεις κατά την ευθυγράμμιση των
ντουλαπιών και των πλαισίων.)

Συνεχίστε με το επόμενο ντουλάπι,
χρησιμοποιώντας ένα σφιγκτήρα για να
ευθυγραμμίσετε τα δύο ντουλάπια πριν τα βιδώσετε
μαζί με τις βίδες που εσωκλείονται στο ντουλάπι.

Καθώς τοποθετείτε το ντουλάπι ρυθμισμένο για
τον απορροφητήρα, φροντίστε να έχετε πρόσβαση
στην ηλεκτρική πρίζα μέσω του προηγούμενου
ανοίγματος.

Όταν έχετε τοποθετήσει και ευθυγραμμίσει όλα
τα ντουλάπια και τους ανοικτούς σκελετούς, είναι
καιρός να τα ασφαλίσετε στην τελική τους θέση.
Πριν σφίξετε όλες τις βίδες για τελευταία φορά,
χρησιμοποιήστε το επίπεδο για να ελέγξετε ότι όλες
οι γωνίες είναι ευθείες.

Πριν ξεκινήσετε να
συναρμολογείτε τα ντουλάπια,
οργανώστε τον χώρο εργασίας σας.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε προστατέψει
το δάπεδο και ότι έχετε όλα τα
απαιτούμενα εργαλεία κοντά σας.
Χωρίστε τις συσκευασίες σε
ομάδες για να μην μπερδεύεστε,
για παράδειγμα ποια κομμάτια
ανήκουν στα ντουλάπια και ποια
στις συσκευές.
Για μία καλή ροή εργασίας,
μπορείτε πρώτα να
συναρμολογήσετε όλους τους
σκελετούς και να τους βάλετε στην
άκρη, μέχρι τη στιγμή που θα τους
τοποθετήσετε.
Επίσης, είναι καλή ιδέα να βάλετε
τα ντουλάπια με τη σειρά που θα
τα τοποθετήσετε. Θα σας βοηθήσει
η λίστα των συσκευασιών σας και
το σχέδιό σας από το σχεδιαστικό
πρόγραμμα.
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Τα ντουλάπια ENHET μπορούν να τοποθετηθούν με ή χωρίς μπάζα, όπως σας αρέσει καλύτερα.
Δείτε στη σελ. 12 πως συναρμολογούνται τα πόδια αν επιλέξετε να βάλετε μπάζα.
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Εγκατάσταση ντουλαπιών βάσης/
σκελετών
Μόλις τελειώσετε με την εγκατάσταση των
ντουλαπιών τοίχου, προχωράτε στα ντουλάπια
βάσης. Ξεκινήστε πάλι από τη γωνία του δωματίου
και τοποθετήστε το ντουλάπι στην ξύλινη λωρίδα
στήριξης. Αν χτίσετε μια κουζίνα γραμμή, βεβαιωθείτε
ότι έχετε αφήσει κάποιο χώρο μεταξύ του τοίχου και
το ντουλάπι για να επιτρέψει τις πόρτες ή συρτάρια
για να ανοίξει σωστά.
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Εάν έχετε γωνιακή κουζίνα, κατασκευάζετε τη λύση
γωνιακής βάσης με ένα ντουλάπι βάσης 80 cm σε
συνδυασμό με το γωνιακό πάνελ ENHET. Για τη λύση
αυτή, ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης που
περιλαμβάνονται στο γωνιακό πάνελ ENHET.
Σημείωση: Τα ανοιχτά πλαίσια ENHET δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από νεροχύτη,
εντοιχισμένη εστία ή εντοιχισμένο φούρνο.

Εάν κατασκευάσετε μια γωνιακή βάση με πόρτα 40
cm, τοποθετήστε το ντουλάπι 268 mm από τον τοίχο
(Α). Αν το χτίσετε με μια πόρτα 60 cm, τοποθετήστε
το ντουλάπι 468 mm από τον τοίχο (Α). Και στις δύο
περιπτώσεις, το διπλανό ντουλάπι τοποθετείται 688
mm από τον τοίχο (Β).

Βεβαιωθείτε ότι το γωνιακό πάνελ και το μπροστινό
άκρο του διπλανού ντουλαπιού ευθυγραμμίζονται.

Στερεώστε το ντουλάπι χρησιμοποιώντας τον
κατάλληλο τύπο και μήκος βίδας. (Κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας εγκατάστασης μπορεί να χρειαστεί
να χαλαρώσετε λίγο τις βίδες για να κάνετε
μικρότερες ρυθμίσεις κατά την ευθυγράμμιση των
ντουλαπιών και των πλαισίων.)

Καθώς προχωράτε με το επόμενο ντουλάπι,
ισιώστε και ευθυγραμμίστε τα δύο ντουλάπια
χρησιμοποιώντας ένα σφιγκτήρα. Χρησιμοποιήστε
τις βίδες που παρέχονται για να συνδέσετε τα
παρακείμενα ντουλάπια.

Όταν φτάσετε στο σημείο όπου θέλετε το νεροχύτη
και τη βρύση σας, χρησιμοποιήστε το καθορισμένο
ντουλάπι ENHET για το νεροχύτη, το οποίο
έχει μια κατασκευή που επιτρέπει σωλήνες που
προέρχονται είτε από τον τοίχο είτε από το δάπεδο.
Δείτε τις οδηγίες συναρμολόγησης για το πώς να
δημιουργήσετε τις διαφορετικές διαμορφώσεις.

Το πλυντήριο πιάτων, τοποθετημένο συνήθως δίπλα
στο ντουλάπι του νεροχύτη, στέκεται στη δική του
βάση, οπότε εδώ δεν χρειάζεται ταινία στήριξης.
Αφήστε ένα κενό πλάτους 60 cm μεταξύ του
νεροχύτη και του επόμενου ντουλαπιού.

Για να εγκαταστήσετε ένα ντουλάπι μετά τη θέση
του πλυντηρίου πιάτων, βεβαιωθείτε ότι το αλφάδι
φτάνει και στα δύο ντουλάπια μπροστά και πίσω
από τα ντουλάπια. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση στο
μπροστινό και το πίσω μέρος της θέσης παραμένει
60 cm. Μόλις έχετε τη σωστή ευθυγράμμιση,
στερεώστε το ντουλάπι στον τοίχο.

Όταν εγκαθιστάτε ένα πλαίσιο ανοικτής βάσης, δεν
χρησιμοποιείτε ταινία υποστήριξης. Αντ ‘αυτού,
ευθυγραμμίστε την κορυφή του ανοικτού πλαισίου
με την κορυφή του παρακείμενου ντουλαπιού πριν
στερεώσετε τον σκελετό στον τοίχο.

Μόλις εγκατασταθούν όλα τα ντουλάπια
βάσης, ελέγξτε ότι είναι επίπεδα και ότι είστε
ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, πριν τα
ασφαλίσετε σφίγγοντας τις βίδες για τελευταία
φορά.

Εγκατάσταση του πάγκου
Με τα ντουλάπια στη θέση τους, ήρθε η ώρα να
εγκαταστήσετε τον πάγκο εργασίας σας. Πριν
ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τις οδηγίες
συναρμολόγησης πάγκου εργασίας για να μάθετε
σχετικά με τα πράγματα που πρέπει να λάβετε
υπόψη κατά την προετοιμασία και την εγκατάστασή
του. Όταν κόβετε τον πάγκο για να ταιριάζει με την
κουζίνα σας, να έχετε κατά νου ότι χειρίζεστε μάλλον
παχύ και βαρύ υλικό, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε
τον κατάλληλο χώρο εργασίας και εργαλεία. Είναι

χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε ένα ζευγάρι πριόνισσες
για να στήσετε ένα σταθμό κοπής. Εδώ, μπορείτε να
επωφεληθείτε από τη διαθεσιμότητα ενός δεύτερου
ατόμου, για να σας βοηθήσει να μεταφέρετε και
να κρατήσετε τον πάγκο εργασίας ενώ εκτελείτε
τα διάφορα βήματα. Εάν πρέπει να προσαρμόσετε
τον πάγκο εργασίας σας για έναν νεροχύτη ή εστία,
ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης του
νεροχύτη ή της εστίας σας.

Ξεκινήστε τοποθετώντας τον πάγκο εργασίας πάνω
από τα ντουλάπια βάσης και σπρώξτε τον στον
τοίχο.
Μόλις τοποθετηθείτε, μετρήστε τον πάγκο εργασίας
από το πλαϊνό άκρο του ντουλαπιού από κάτω.
Με την προσθήκη προεξοχής τουλάχιστον 1,5 cm,
αφήστε ένα σημάδι στον πάγκο εργασίας.

Χρησιμοποιήστε ένα κυκλικό πριόνι και σφιγκτήρες
G για να κρατήσετε μια ευθεία γραμμή καθώς κόβετε
τον πάγκο εργασίας. Για να αποφύγετε θραύσματα,
κόψτε με τον πάγκο εργασίας προς τα πάνω όταν
χρησιμοποιείτε πριόνι buzz ή jig, αλλά με το πάνω
μέρος στραμμένο προς τα πάνω αν χρησιμοποιείτε
πριόνι χειρός. Μια συμβουλή είναι να βάλετε
ένα δεύτερο άτομο να κρατήσει το κομμάτι που
πρόκειται να κοπεί για να αποφύγετε την απόσχιση
της άκρης.

Αφού κόψετε τον πάγκο εργασίας, πρέπει να
σφραγίσετε την κομμένη ωμή άκρη. Οι ανοικτές
άκρες δημιουργούν ένα σημείο εισόδου για την
υγρασία ή το νερό, το οποίο θα μπορούσε να
προκαλέσει οίδημα και φθορά. Ακολουθήστε τις
οδηγίες συναρμολόγησης του πάγκου εργασίας για
να εφαρμόσετε την ταινία άκρων που συνοδεύει
κάθε προκατασκευασμένο πάγκο εργασίας ΙΚΕΑ. Εάν
δεν έχετε μια ταινία απώλειας, σας συνιστούμε να
σφραγίσετε την ανοικτή άκρη χρησιμοποιώντας
σιλικόνη.

Για να κόψετε το νεροχύτη, ξεκινήστε εντοπίζοντας
τα εσωτερικά όρια του ντουλαπιού του νεροχύτη
στην κάτω πλευρά του πάγκου.

Τοποθετήστε τον πάγκο εργασίας ανάποδα και
στη συνέχεια τοποθετήστε τον νεροχύτη ανάποδα
εντός των ορίων/γραμμών που έχουν επισημανθεί
προηγουμένως, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει ίσος
χώρος παντού. Εντοπίστε το περίγραμμα του
νεροχύτη.

Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες
συναρμολόγησης του νεροχύτη για να επισημάνετε
την πραγματική γραμμή κοπής.

Χρησιμοποιήστε ένα πριόνι για να κόψετε τον χώρο
για το νεροχύτη σας. Είναι χρήσιμο να ανοίξετε μια
τρύπα στις εσωτερικές γωνίες του περιγράμματός
σας πριν την κοπή. Αυτές οι τρύπες, αρκετά
μεγάλες για να χωρέσουν τη λεπίδα του πριονιού,
χρησιμεύουν ως σημείο εισόδου για το παζλ και σας
επιτρέπουν να κάνετε μια πιο καθαρή κοπή.

Για την εγκοπή της εστίας, εντοπίστε το μέσο
του ντουλαπιού της εστίας. Ανατρέξτε στον οδηγό
εγκατάστασης εστιών για τις διαστάσεις αποκοπής
και τις ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να
προσέξετε.
Βεβαιωθείτε ότι η περίμετρος κοπής δεν
συγκρούεται με την επάνω ράγα του ντουλαπιού.

Για τα τελευταία βήματα
εγκατάστασης του πάγκου
εργασίας, βλέπε επόμενη σελίδα
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Εγκατάσταση του πάγκου

Εγκατάσταση των συσκευών
Όταν ασφαλίσετε όλα τα τμήματα του πάγκου
εργασίας και έχετε δώσει χρόνο στη σιλικόνη
να σφραγίσει όλες τις ακατέργαστες άκρες των
διαχωριστικών, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε την
εγκατάσταση των συσκευών σας. Καθ ‘όλη τη
διάρκεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες
συναρμολόγησης και τις προδιαγραφές που
συνοδεύουν τις συσκευές. Σημείωση: Όλες οι
συνδέσεις νερού, φυσικού αερίου και ηλεκτρικού
ρεύματος πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους

Καθαρίστε τις άγριες άκρες της εγκοπής και τρίψτε
τις λίγο. Στη συνέχεια εφαρμόστε σιλικόνη για να
αποφύγετε τη διείσδυση υγρασίας στον πάγκο
εργασίας. Αφήστε τη σιλικόνη να στεγνώσει πριν
εγκαταστήσετε το νεροχύτη ή/και την εστία.

Οι γωνίες μπορεί να σας δυσκολέψουν, γι ‘αυτό
πάρτε το χρόνο σας και προσαρμόστε και τα δύο
κομμάτια μέχρι να είναι τέλεια ευθυγραμμισμένα
και ίσια. Για μικρές ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε
τα ρυθμιζόμενα πόδια ή, αν είναι απαραίτητο,
αναβοσβήστε μεταξύ του ντουλαπιού και του
πάγκου εργασίας.

επαγγελματίες σύμφωνα με τους
ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.
Οι απορροφητήρες της ΙΚΕΑ μπορούν να
εγκατασταθούν με δύο τρόπους: είτε σε λειτουργία
εξαγωγής (δηλαδή αεριζόμενοι προς τα έξω) είτε
σε λειτουργία ανακύκλωσης με φίλτρο άνθρακα.
Κάθε επιλογή εγκατάστασης και απαιτούμενη
προετοιμασία ντουλαπιού περιγράφεται στις οδηγίες
συναρμολόγησης του απορροφητήρα σας.

Μόλις τα κομμάτια του πάγκου ευθυγραμμιστούν με
τον τοίχο, στερεώστε τον πάγκο στα ντουλάπια και
εφαρμόστε σιλικόνη για να αποφύγετε τη διείσδυση
υγρών στον πάγκο.

Εγκατάσταση νεροχύτη και μπαταρίας
Πριν αρχίσετε την εγκατάσταση της μπαταρίας
κουζίνας, ελέγξτε ξανά εάν οι συνδέσεις μεταξύ
της παροχής νερού και της μπαταρίας ταιριάζουν.
Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την κύρια βαλβίδα
διακοπής. Λάβετε υπόψη ότι η εγκατάσταση πρέπει
να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες
τοπικούς κανονισμούς κατασκευών και υδραυλικών
εγκαταστάσεων. Εάν έχετε κάποια αμφιβολία,

Πριν σύρετε τον νεροχύτη στη θέση του,
ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης του
νεροχύτη και συνδέστε τους σφιγκτήρες που
συνοδεύουν τον νεροχύτη. Μόλις τοποθετηθούν στη
θέση τους, προσαρμόστε τους σφιγκτήρες για να
στερεώσετε τον νεροχύτη.

Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες
συναρμολόγησης του σιφονιού και της μπαταρίας
για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του
νεροχύτη και της μπαταρίας.
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επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία.
Ενώ ορισμένοι από τους νεροχύτες μας διαθέτουν
μια εκ των προτέρων κομμένη οπή για τη μπαταρία,
υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να
εγκαταστήσετε τη μπαταρία στον πάγκο εργασίας. Σε
αυτή την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε
ένα τρυπάνι που είναι αρκετά ισχυρό για να
τρυπήσετε το υλικό του πάγκου εργασίας.

Εάν χρειάζεται να εγκαταστήσετε τη μπαταρία
στον πάγκο εργασίας, ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης της μπαταρίας για τη διάσταση
της οπής. Μόλις σημειώσετε τη θέση της τρύπας,
βεβαιωθείτε ότι δεν συγκρούεται με την επάνω
ράγα του ντουλαπιού από κάτω. Αφού ανοίξετε
την τρύπα, καθαρίστε και σφραγίστε την τρύπα με
σιλικόνη.

Μόλις ο νεροχύτης και η μπαταρία τοποθετηθούν
και ασφαλιστούν, σφραγίστε τις άκρες γύρω τους
με σιλικόνη για να ασφαλίσετε μια υδατοστεγή
στεγανοποίηση.

Για να εγκαταστήσετε την εστία, ακολουθήστε τις
οδηγίες συναρμολόγησης που συνοδεύουν την
εστία. Συνδέστε τους συνδέσμους εστιών πριν
πιέσετε την υποδοχή.

Το ντουλάπι του φούρνου έχει προετοιμαστεί για
να κρατήσει τον ενσωματωμένο φούρνο πάνω από
το ράφι. Λάβετε υπόψη ότι απαιτούνται δύο άτομα
για να μεταφέρουν και να σύρουν σωστά το φούρνο
στη θέση του. Μόλις τοποθετηθεί, θυμηθείτε να
ασφαλίσετε το φούρνο, χρησιμοποιώντας τις βίδες
που παρέχονται με το φούρνο.

Πριν εγκαταστήσετε τον απορροφητήρα σας,
βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε την καθορισμένη
ελάχιστη απόσταση μεταξύ της εστίας και του
απορροφητήρα που αναφέρεται στις οδηγίες
συναρμολόγησης. Και πάλι, σας συνιστούμε
να βρείτε βοήθεια από κάποιον που μπορεί να
σας βοηθήσει να κρατήσετε και να στερεώσετε
τον απορροφητήρα ενώ κάνετε τις απαραίτητες
προετοιμασίες.

Καθώς προετοιμάζεστε για την εγκατάσταση του
πλυντηρίου πιάτων, λάβετε υπόψη ότι ορισμένες
χώρες χρειάζονται κάποιο είδος προστασίας
δαπέδου κάτω από το πλυντήριο πιάτων. Απαιτείται
ή όχι, είναι καλή ιδέα να τοποθετήσετε μια
προστασία δαπέδου που να συγκρατεί κάποια
ποσότητα νερού, εάν οι συνδέσεις νερού του
πλυντηρίου πιάτων πρέπει να σπάσουν.

Για να προστατεύσετε την κάτω πλευρά και τα
άκρα του πάγκου εργασίας από τον ατμό που
απελευθερώνεται κατά το άνοιγμα του πλυντηρίου
πιάτων μετά από έναν ολοκληρωμένο κύκλο πλύσης,
συνδέστε ένα φράγμα διάχυσης κατά μήκος του
μπροστινού άκρου του πάγκου εργασίας.

Αφού συνδεθεί το πλυντήριο πιάτων με νερό και
ρεύμα, ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης του
πλυντηρίου πιάτων για να ρυθμίσετε το ύψος του
πλυντηρίου πιάτων.

Μόλις τοποθετηθεί η πόρτα και το πλυντήριο
πιάτων ευθυγραμμιστεί με τα διπλανά
ντουλάπια, πρέπει να ασφαλίσετε το πλυντήριο
πιάτων ακολουθώντας τις οδηγίες του οδηγού
εγκατάστασης πλυντηρίου πιάτων.

Σημείωση: Εάν έχετε πλήρως εντοιχιζόμενο
πλυντήριο πιάτων, σας συνιστούμε να περιμένετε
να συναρμολογήσετε το μπροστινό μέρος στο
πλυντήριο πιάτων μέχρι να τοποθετήσετε τις
άλλες μετώπες της κουζίνας. Αυτό διευκολύνει την
ευθυγράμμισή τους.
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Εγκατάσταση φωτισμού, πορτών και
συρταριών, προσόψεων και χερουλιών

Εγκατάσταση της μπάζας

Με τα ντουλάπια, τους πάγκους εργασίας και
τις συσκευές σας στη θέση τους, ήρθε η ώρα να
προχωρήσετε στην εγκατάσταση του φωτισμού σας,
καθώς και στην τοποθέτηση των εσωτερικών χώρων
των ντουλαπιών.
Στη συνέχεια, πάρτε το χρόνο σας συναρμολογώντας

Γενικά, τα ντουλάπια βάσης υποστηρίζονται από την
ταινία στήριξης κατά μήκος του τοίχου και τα δύο
πόδια στο μπροστινό μέρος του ντουλαπιού. Ωστόσο,
αν πρόκειται για μια κουζίνα με μπάζα θα πρέπει
επίσης να εξετάσετε τα ακόλουθα βήματα:
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πόρτες, προσόψεις, πόμολα και χερούλια για να
βεβαιωθείτε ότι όλα φαίνονται με τον τρόπο που
θέλετε.
Σημείωση: Πάντα να χρησιμοποιείτε τις οδηγίες
συναρμολόγησης για βοήθεια.

Για να ρυθμίσετε τη βάση, τοποθετήστε τα πόδια
με την πλάκα ποδιού ευθυγραμμισμένη με το άκρο
του ντουλαπιού. Δεδομένου ότι η μπάζα συνδέεται
μέσω των ποδιών, χρειάζεστε επίσης ένα επιπλέον
πόδι στο πίσω μέρος των ανοικτών πλευρών του
ντουλαπιού.

Ξεκινήστε με την μπάζα για την κοντή πλευρά του
ντουλαπιού και χρησιμοποιήστε ένα πριόνι χειρός
για να κόψετε ένα κομμάτι 552 mm. Στη συνέχεια,
τρίψτε την ανοικτή άκρη πριν εφαρμόσετε την
προεγκατεστημένη ταινία άκρων που συνοδεύει τη
βάση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης της
μπάζας για να τη συνδέσετε. Μην παραλείψετε να
αφαιρέσετε τα πλαστικά περιβλήματα του ποδιού,
καθώς θα εμποδίσουν την προσάρτηση της μπάζας.

Κατά την εγκατάσταση του φωτισμού σας, έχετε
υπόψη ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
γίνονται από ειδικευμένο άτομο.

Εάν ανοίγετε τρύπες, χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι
ξύλο για να καλύψετε το δράπανο καθώς εισχωρεί
στην επιφάνεια για να αποφύγετε τη θραύση των
άκρων.

Για την μπροστινή μπάζα, τοποθετήστε τη στη θέση
της και σημειώστε πού θα πρέπει να την κόψετε.
Αφού την κόψετε, επαναλάβετε τη διαδικασία
σύνδεσης της ταινίας άκρων και των πλαστικών
εξαρτημάτων που συνδέονται με το πόδι.

Όταν συναντώνται δύο τμήματα μπάζας,
σχηματίζοντας μια γωνία, πρέπει να συνδέσετε
και τις δύο λωρίδες μπάζας στο ίδιο πόδι. Για να
αποφύγετε τη σύγκρουση των κλιπ, τοποθετήστε τα
κλιπ ανάποδα σε μία από τις ταινίες.

Σημείωση: Οι ανοικτοί σκελετοί ENHET δεν
μπορούν να συνδυαστούν με μια μπάζα. Για
σκελετούς ENHET, χρησιμοποιήστε πόδια ENHET για
σκελετό.

Μόλις αποφασίσετε για την τοποθέτηση των
πόμολων ή/και των χερουλιών σας, σας συνιστούμε
να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο διάτρησης FIXA
κατά τη συναρμολόγηση των πόμολων ή/και των
χερουλιών, για ευκολότερη διαδικασία και καλύτερο
τελικό αποτέλεσμα.

Εάν έχετε ένα πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο
πιάτων τοποθετείτε μια πόρτα κουζίνας 60×70 cm
στο μπροστινό μέρος του πλυντηρίου πιάτων. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, οι οδηγίες συναρμολόγησης
και τα απαιτούμενα εξαρτήματα συνοδεύουν
το πλυντήριο πιάτων. Λάβετε υπόψη ότι το
μπροστινό μέρος πρέπει να τοποθετηθεί αφού το
πλυντήριο πιάτων έχει τοποθετηθεί. Αυτό για να
μην αναποδογυρίσει το πλυντήριο πιάτων όταν το
ανοίγετε.

Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες
συναρμολόγησης για να τοποθετήσετε τις πόρτες και
να εγκαταστήσετε τα συρτάρια. Μόλις τοποθετηθούν
οι πόρτες και τα συρτάρια, μπορείτε να ρυθμίσετε
τυχόν εσφαλμένη ευθυγράμμιση ρυθμίζοντας τους
μεντεσέδες και τα συρτάρια.
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Δημιουργία νησίδας κουζίνας
Όταν πρόκειται για την κατασκευή ενός νησιού
κουζίνα, είναι σημαντικό να εξετάσει ορισμένες
βασικές πτυχές κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού
και της εγκατάστασης. Δεδομένου ότι το νησί της
κουζίνας δεν θα στηρίζεται από τους τοίχους, τα
πλαίσια πρέπει να στερεώνονται στο δάπεδο για
να αποτρέπεται η ανατροπή ή η μετακίνηση του
νησιού. Για το ENHET, μπορείτε να χτίσετε ένα νησάκι
κουζίνας χρησιμοποιώντας τα ανοιχτά πλαίσια μαζί
με το κιτ συναρμολόγησης για νησίδα κουζίνας.

Πριν στερεώσετε το νησί στο δάπεδο,
αξιολογήστε το δάπεδο και βεβαιωθείτε ότι τα
σημεία στερέωσης του νησιού δεν έρχονται σε
σύγκρουση με τη θέρμανση του δαπέδου ή τις
ηλεκτρικές γραμμές που κρύβονται κάτω από
το δάπεδο.
Οι διατάξεις στερέωσης για το δάπεδο
δεν περιλαμβάνονται, δεδομένου ότι τα
διαφορετικά υλικά δαπέδου απαιτούν
διαφορετικούς τύπους διατάξεων στερέωσης.
Για συμβουλές σχετικά με τις κατάλληλες
συσκευές στερέωσης για το δάπεδο,
επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο έμπορο
της περιοχής σας..

Τα καταφέρατε! Συγχαρητήρια για τη
νέα σας κουζίνα!
Ώρα να κάνετε ένα βήμα πίσω και να θαυμάσετε τη
νέα σας κουζίνα. Με λίγη φροντίδα και συντήρηση,
η κουζίνα σας ΙΚΕΑ θα φαίνεται υπέροχη για πολλά
χρόνια.
Φροντίδα ντουλαπιών
Καθαρίστε τις πόρτες, τους εσωτερικούς χώρους
των ντουλαπιών και τις ξύλινες επιφάνειες με ένα
μαλακό, υγρό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα
καθαρισμού που προορίζονται για αυτά τα υλικά. Μη
χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν αμμωνία,
οινόπνευμα, λευκαντικό ή λειαντικά. Ξεπλύνετε
με καθαρό νερό και στη συνέχεια στεγνώστε με
ένα καθαρό, στεγνό πανί. Καθαρίστε γρήγορα τις
διαρροές.

Πάγκοι μακράς διαρκείας
Διατηρήστε τον πάγκο εργασίας σας σε άριστη
κατάσταση καθαρίζοντας γρήγορα τις διαρροές με
νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Βεβαιωθείτε
ότι τα φυλάσσετε όσο το δυνατόν πιο στεγνά μετά
τη χρήση. Για ξύλα και πάγκους εργασίας από
μασίφ ξύλο χρησιμοποιήστε το STOCKARYD λάδι
επεξεργασίας ξύλου. Το λάδι προστατεύει το ξύλο
από σημάδια, λεκέδες και ρωγμές και εμποδίζει το
νερό να διεισδύσει στην επιφάνεια.
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Διατηρήστε τον νεροχύτη σας λαμπερό
Μετά από κάθε χρήση, σκουπίστε το νεροχύτη με
ένα πανί ή σφουγγάρι βρεγμένο σε νερό ή ένα μη
λειαντικό απορρυπαντικό, εάν είναι απαραίτητο.
Ξεπλύνετε το μπολ με νερό και στη συνέχεια
σκουπίστε το νεροχύτη με ένα στεγνό πανί.
Αποφύγετε τον καθαρισμό με σκόνη, ατσάλινο

σύρμα ή σκληρά αντικείμενα που μπορεί να γδάρουν
την επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα. Η υγρή
επιφάνεια μπορεί να αποχρωματιστεί εάν ουσίες που
περιέχουν σίδηρο, όπως χαλύβδινο μαλλί, καρφιά
ή χαλίκι, μπορούν να παραμείνουν σε αυτήν. Ο
αποχρωματισμός προκαλείται από το ξένο υλικό.

Ξεκινήστε αποφασίζοντας πού θα τοποθετηθεί
η νησίδα. Σας συνιστούμε να αφήσετε 120 cm
μεταξύ της νησίδας και των άλλων μονάδων για να
εξασφαλίσετε μια καλή ροή εργασίας στην κουζίνα.

Για μία ίσια νησίδα που ευθυγραμμίζεται με
την υπόλοιπη κουζίνα, χρησιμοποιήστε σημεία
αναφοράς στο δωμάτιο (για παράδειγμα ντουλάπια
βάσης).

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει τους
σταθεροποιητές ντουλαπιών στα πλαίσια σύμφωνα
με τις οδηγίες συναρμολόγησης που συνοδεύουν το
κιτ συναρμολόγησης για νησίδα κουζίνας.

Αφού τοποθετήσετε τα πλαίσια, προσθέστε
λίγη προσωρινή ταινία κάτω από κάθε πόδι και
σημειώστε την περίμετρο κάθε περιβλήματος
ποδιού με την ίδια ακρίβεια, καθώς αυτή θα είναι η
τελική τοποθεσία της νησίδας σας.

Χρησιμοποιήστε τους μεταλλικούς βραχίονες
στήριξης που περιλαμβάνονται στο κιτ
συναρμολόγησης για νησίδα κουζίνας για να
ασφαλίσετε τη νησίδας κουζίνας στο δάπεδο.

Αφού σύρετε τα πόδια στα εξαρτήματα στερέωσης,
συνδέστε όλα τα πλαίσια, χρησιμοποιώντας τους
συνδέσμους που περιλαμβάνονται στα πλαίσια. Σας
συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα μεγάλο αλφάδι
για να ελέγξετε ότι τα ντουλάπια είναι επίπεδα
προς όλες τις κατευθύνσεις. Για να κάνετε μικρές
ρυθμίσεις, ρυθμίστε το ύψος των ποδιών.

Μετρήστε και αλλάξτε το μέγεθος του πάγκου
εργασίας, εάν είναι απαραίτητο. Καθώς το
τοποθετείτε στην κορυφή της νησίδας, βεβαιωθείτε
ότι έχετε ίση προεξοχή παντού. Στη συνέχεια,
συνδέστε το χρησιμοποιώντας τα στηρίγματα που
παρέχονται με τη βασική μονάδα σας.
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Υπηρεσίες
Τρόποι πληρωμής

Η ευρεία γκάμα υπηρεσιών μας σάς δίνει την ελευθερία να
αποφασίσετε τι θέλετε να κάνετε μόνοι σας και τι θέλετε
να κάνουμε εμείς για σας.
Παρακάτω θα βρείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε

Άτοκες δόσεις
Προσφέρουμε ευέλικτους
τρόπους πληρωμής για να
αρχίσετε σήμερα την επίπλωση
του σπιτιού σας, χωρίς να
χρειάζεται να πληρώσετε αμέσως.
Δείτε περισσότερα στο
www.IKEA.gr
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Υπηρεσία μέτρησης κουζίνας

Υπηρεσία σχεδιασμού κουζίνας

Υπηρεσία μεταφοράς

Διευκολύνετε τις αγορές σας με
την Yπηρεσία Mέτρησης Kουζίνας.
Η συνεργαζόμενη εταιρεία
διαθέτει έμπειρους επαγγελματίες
που μετρούν με ακρίβεια τις
διαστάσεις της κουζίνας σας, με
μία μικρή επιπλέον χρέωση. Η
χρέωση αφαιρείται αν συνδυάσετε
και την Υπηρεσία Εγκατάστασης
Κουζίνας.

Θέλουμε να κάνουμε τον
σχεδιασμό της κουζίνας σας, άνετο
και ξεκούραστο. Οι εξειδικευμένοι
σχεδιαστές μας στο κατάστημα
ΙΚΕΑ και τα online εργαλεία μας
μπορούν να σας βοηθήσουν.
Εσείς φέρνετε τις μετρήσεις και
ένα σχέδιο ή μία φωτογραφία του
χώρου κι εμείς σας προτείνουμε
όμορφες και λειτουργικές λύσεις
για τα πάντα, από τη θέση των
ντουλαπιών και των συσκευών,
μέχρι την αποθήκευση και τον
φωτισμό.

Μεταφέρουμε τις αγορές σας
μέσα στον χώρο που επιθυμείτε,
ανεξαρτήτως ορόφου, μέσω
της συνεργαζόμενης εταιρείας
μεταφοράς. Η χρέωση ορίζεται με
βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Δείτε περισσότερα στο
www.IKEA.gr

Δείτε περισσότερα στο
www.IKEA.gr

Δείτε περισσότερα στο
www.IKEA.gr

Υπηρεσία συλλογής και
μεταφοράς

Υπηρεσία εγκατάστασης
κουζίνας

Συναρμολόγηση

Συγκεντρώνουμε τα έπιπλα
που θέλετε να αγοράσετε και
τα παραδίδουμε στον χώρο
σας, μέσω της συνεργαζόμενης
εταιρείας μεταφοράς, με μία μικρή
επιπλέον χρέωση, στον ισχύοντα
τιμοκατάλογο για την Υπηρεσία
Μεταφοράς.

Μπορείτε να κάνετε μόνοι σας
την εγκατάσταση της κουζίνας
σας ή να το αφήσετε πάνω μας.
Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες
μας αναλαμβάνουν τις δύσκολες
εργασίες, με μία μικρή επιπλέον
χρέωση, που ορίζεται με βάση τον
ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Δείτε περισσότερα στο
www.IKEA.gr

Δείτε περισσότερα στο
www.IKEA.gr

Τα προϊόντα ΙΚΕΑ έχουν
σχεδιαστεί για να μπορείτε να
τα συναρμολογήσετε εύκολα. Με
αυτόν τον τρόπο, εξοικονομείτε
χρήματα. Όμως, αν θέλετε,
μπορούμε να το κάνουμε εμείς για
εσάς, μέσω της συνεργαζόμενης
εταιρείας μας, με μία μικρή
επιπλέον χρέωση, που ορίζεται με
βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
Δείτε περισσότερα στο
www.IKEA.gr

