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Fronter

Skuffefronter

Der er ingen forskel på at montere en &SHUFL skuffefront og en IKEA skuffefront. Vi anbefaler, at du bruger den med-

følgende monteringsvejledning fra IKEAs maximera skuffer. Vejledningen medfølger, når du køber en skuffe fra IKEA.

Hvis du har købt træskuffer fra &SHUFL, skal du bruge vores monteringsvejledning til træskuffer.

Skabslåger

&SHUFLs fronter er tykkere, tungere og stærkere end andre skabslåger. Vær derfor opmærksom på, at der skal benyttes 

et ekstra hængsel ved låger, som er over 60 cm i højden.

Vi anbefaler, at du bruger den medfølgende monteringsvejledning fra IKEAs utrusta hængsler. Vejledningen medfølger, 

når du køber et hængsel fra IKEA. Nedenfor kan du læse, hvad du skal bruge de forskellige hængsler til.

Hængsler

UTRUSTA 45°: Beslaget bruges kun til et hjørnevægskab med to låger.

UTRUSTA 95°: Passer til skabe med indbygningskøleskabe/-frysere. 

Du kan nemt montere lågen i den rigtige position, da alle hængsler kan indstilles i højden, dybden og bredden.

UTRUSTA 110°: Standardbeslag til låger.

UTRUSTA 153°: Skal bruges hvis du ønsker en indvendig skuffe bag en låge, eller hvis lågen og skabet har en sidebeklæd-

ning eller en ramme langs skabssiden.
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Bordplader

Tilpasning

Vores bordplader leveres ofte på overmål. Dette gøres 

for at de kan tilpasses eventuelle skævheder i rummet. 

Det er vigtigt at bordplader tilskæres, så skæresiden er 

så usynlig som muligt. 

For nemmest at tegne af til væggen lægges pladen op på 

elementerne og stødes op til væggen. Optegningen på bord-

pladen foretages ved at føre en blyant langs væggen i den 

afstand, der svarer til hvor meget udhænget skal minimeres.

I overgangen mellem bordplade og væg, anbefaler vi at 

der fuges med en silikonefuge i samme farve som væg-

gen. Støder bordpladen op til en kold/fugtig væg, skal 

bordpladen lukkes forsvarlig med lak eller silikone.

I nogle tilfælde vil det være at foretrække at lave en 

bordpladeskabelon.

Tilskæres

Bordplade

Væg

Væg

Set oppefra

Samling

Bordpladen samles ved hjælp af de medfølgende samle-

beslag. 

Det er nemmest at være to om at samle, hvor en person 

spænder beslagene og en person sørger for at oversiden 

af bordpladerne flugter. Det anbefales at lave et prøve-

spænd inden der fuges. 

Når  du har lavet prøvespænd, spænder du bordpladerne 

sammen så de er 5 mm fra hinanden, og sprøjter klar sili-

kone i fugen. Herefter spændes der, og overskydende sili-

kone fjernes. Husk at maske af med tape inden du fuger.

Ligger samlingen ved en kogeplade anbefaler vi at bord-

pladen samles først, og at hullet herefter udskæres.

Set oppefra
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Bordplader

Udhæng fronter

Bordpladen skal monteres med et udhæng fra  

korpuskant på enten 22, 24 eller 26 mm alt efter om 

fronten er 19, 21 eller 23 mm tyk. 

Udhæng sidebeklædninger

Bordpladen skal monteres med et udhæng fra  

korpuskant på enten 22, 24 eller 26 mm alt efter om  

sidebeklædningen er 19, 21 eller 23 mm tyk. 

Udhæng på

22/ 24/ 26 mm

Udhæng på

22/ 24/ 26 mm
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Bordplade

Bordplade

Set fra siden

Set forfra

Bordplader
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Bordplader

Fastgørelse

Fastgørelse af bordplader foretages med skruer. 

Skruerne monteres igennem IKEAs bordpladeskinner og 

op i bordpladen.
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Bordplade

Vask og kogeplade

Vi anbefaler, at både vask og kogeplade lægges i bord-

pladen (med en lille kant, der går ud over bordpladen), 

og fraråder at de plan- og underlimes.

Ved montering af vaske og kogeplader henvises til pro-

ducentens anvisninger. Bemærk at kogepladen sagtens 

kan placeres over flere korpus, dette kræver blot tilskæ-

ring af korpus(er).

Bemærk at det kan være nødvendigt at tilpasse den 

øverste skuffe under vasken bagtil, for at få plads til rør-

føring. 

Ønskes en kogeplade med indbygget emfang skal bord-

pladen enten være 10 cm dybere bagtil, eller også skal 

skufferne under kogepladen ikke være i fuld dybde.

Set fra siden

Set forfra
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Sidebeklædninger

Hjørner

I hjørnerne på vinkelkøkkener skal der bruges tilpasnin-

ger fra &SHUFL for at sikre, at låger og skuffefronter har 

tilstrækkelig plads at åbne på. 

Tilpasningerne er ofte leveret i målet 20x80 cm, og skal 

tilskæres og monteres af din køkkenmontør som vist på 

billedet. Bemærk at bredden på de to tilpasninger kan 

være forskellig. 

Vi anbefaler at fastgøre tilpasningerne med vinkelbeslag.

Udhæng

Sidebeklædninger skal monteres med et udhæng fra 

korpuskant på enten 22, 24 eller 26 mm alt efter om 

fronten er 19, 21 eller 23 mm tyk.

Sidebeklædning

Udhæng på

22/ 24/ 26 

mm

Korpus
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Skuffefront
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Set oppefra
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Sidebeklædninger

Fastgørelse

Fastgørelse af sidebeklædning foretages med skruer. 

Skruerne monteres direkte igennem skabskorpus og ind i 

sidebeklædningen.

Tilpasning

Vores sidebeklædninger leveres ofte på overmål. Dette 

gøres for at de kan tilpasses eventuelle skævheder i rum-

met. Det er vigtigt at sidebeklædninger tilskæres, så 

skæresiden er så usynlig som muligt. Dette kan enten 

være mod gulv, væg, eller loft.

Er tilpasningen mod gulv eller en fugtig/kold væg anbe-

faler vi, at skærefladen lukkes med klar silikone.

Gulv
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Skuffefront
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Set oppefra

Set fra siden
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Sidebeklædninger

Køkkenøer

For at sikre at fritstående køkkenøer bliver samlet kor-

rekt, så de passer til de sidebeklædninger og bordplader 

der er leveret på præcist mål, anbefaler vi, at din køk-

kenmontør påbegynder monteringen som følger:

Først påmonteres den ene køkkengavl på de kabinetter, 

der er i den ene ende (som vist på tegningen). Derefter 

opsættes de næste kabinetter, og til sidst påmonteres 

den anden endegavl, mens det fortsat sikres at kabinet-

ter, fronter og sidebeklædning flugter.

BEMÆRK: Der vil, modsat vejledning fra IKEA, være af-

stand mellem skabenes bagsider for at skabe plads til 

eventuelle ledninger, mm.

Set oppefra

Korpus Korpus

Sidebeklædning
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Opvaskemaskine front

Sokkel

Opvaskemaskiner

Grundet opvaskemaskinen står i enden af køkkenøen 

er det lidt mere tricky at montere den, men det kan be-

stemt lade sig gøre. I skal sørge for at sidebeklædningen 

fastgøres i gulv og bordplade når den kommer på, så op-

vaskemaskinen står fast.

Ved trægulv monterer man sidebeklædningen med vin-

kel, og ved betongulve limer man sidebeklædningen fast 

til gulvet. Vær opmærksom på at vinklen skal placeres 

lidt inde så den ikke kommer i karambolage med soklen.

Når bordpladen skal monteres ovenpå sidebeklædning/

korpus skab skal I huske at lægge en klat lim på kanterne 

inden bordpladen lægges på. 
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Sidebeklædninger

Højskabsvægge

Har man et eller flere højskabe stående ved siden af hin-

anden, kan det være nødvendigt at rykke sidebeklæd-

ningerne ud med 2-3 mm fra korpusside således at lågen 

ikke går på ved åbning. 

Benyttes UTRUSTA 153° hængsel er dette ikke nødven-

digt da lågen i så fald vil åbnes udover sidebeklædnin-

gen.

Højskabe

2-3 mm mellemrum

Set forfra

Åbne reoler

Bemærk at åbne reoler vil skulle samles på stedet af 

montør og vil oftest skulle tilskæres og fastskrues/dyvles 

sammen på stedet. Delene er ikke forberedt til dyvler.

Side

1400 mm

8
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0
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Hylde

Udskæringsvejledning til en åben reol på 20 x 80 cm

Set oppefra

Bund

Bagplade

Side
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Sokler

Montering 

Vi anbefaler at rykke &SHUFLs sokler ind så de står op 

ad IKEAs sokkelben. &SHUFLs sokler skrues fast direkte 

igennem IKEAs korpus med skruer.

Tilpasning

Bemærk at sokler i nogle tilfælde skal tilpasses eventuel-

le skævheder i gulve. 

Udluftning

Køleskabe og frysere kræver ofte udluftning, derfor kan 

det være en god ide at etablere udluftning direkte i sok-

len. Dette kan enten gøres ved at bore en række huller 

eller en sprække i soklen. 

Bemærk at kogeplader med emfang også kræver huller 

til udluftning, samt en højere sokkel på minimum 10cm.

Sokkel

Gulv

Set forfra

Gulv

Set forfra

Sokkel

Køleskab/ Fryser Køleskab/ Fryser

Korpus
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Gode råd til hvidevarer

Opvaskemaskine

Hvis dit køkken har udgangspunkt i IKEAs nuværende køkkensystem METOD,  skal du sikre at din opvaskemaskine er 

integrerbar og passer til en front på 80 cm i højden. Er du i tvivl anbefaler vi at du spørger din hvidevareforhandler. 

Har du en opvaskemaskine i forvejen, eller har du allerede købt en opvaskemaskine, anbefaler vi, at du tjekker om den 

passer før den pakkes ud.

Vi anbefaler at der benyttes en pan hovedskrue på 5 x 25mm til montering af vores fronter på IKEAs opvaskemaskiner. 

Husk at montere den dampsikring, der følger med opvaskemaskinen, under bordpladen, som anvist i opvaskemaskinens 

monteringsvejledning. Husk at vælge en model, hvor den automatiske åbnefunktion kan slås fra, så damppåvirkningen 

bliver så minimal som mulig. 

Køleskabe og frysere

Vær opmærksom på at køleskabe og frysere altid skal udluftes. Et godt tip er at etablere denne udluftning i selve ska-

bet, via borede huller i skabsbunden tæt på skabets forkant, så man undgår en synlig rist. Køleskabet/fryseren løftes ca. 

5 cm op, så luften kan strømme ind under og op bag køleskabet/fryseren. Husk også at sørge for at luften kan komme 

ud foroven. 

Bemærk at køle-/fryseskabe fra IKEA kræver hænglser, som skal tilkøbes.

Quooker

Det er muligt at placere en almindelig Quooker (PRO 3) i skabet under vasken. Her skal man blot være opmærksom på 

at den nederste skuffe ikke kan være i fyld dybde. Ønskes en Quooker med CUBE, kan der ikke både være skuffer og 

CUBE under vasken da denne fylder for meget.  

For flere informationer omkring installation og størrelser besøg quooker.dk

IKEA

Hos &SHUFL anbefaler vi IKEAs hvidevarer, fordi de passer til IKEAs egne korpus samt vores fronter og låger. Da 

&SHUFL ikke sælger eller rådgiver om hvidevarer, anbefaler vi, at du altid følger producentens anvisninger. Det er vigtigt 

at du selv tjekker nedenstående omkring dine valgte hvidevarer:


