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Gratulerar till ditt nya kök!
Först av allt vill vi tacka för förtroendet. Det glädjer oss 
mycket och vi är övertygade om att du kommer bli nöjd med 
ditt nya kök i många år framöver. En viktig del i 
kvalitetsupplevelsen är en rätt utförd montering. 
För att säkerställa att den blir så enkel och smidig som 
möjligt, har vi satt ihop denna anvisning. Lycka till! 

Innan du börjar montera
OBS! Läs igenom hela guiden före monteringen! För mer 
detaljerad information till vissa produkter medföljer en 
separat anvisning. Monteringsguiden läser du i 
fortsättningen som starka rekommendationer för hur du 
monterar ditt kök. Du som har mångårig vana av att 
montera köksinredningar har kanske andra 
tillvägagångssätt än de vi rekommenderar vid de olika 
monteringsmomenten, och dessa går säkert 
utmärkt att använda. Skulle dock reklamationer uppkomma 
till följd av fel i sättet att montera, gäller inte 
reklamationsrätten på produkten. 

Förberedelser
Innan montering påbörjas bör väggar, golv och tak vara 
klara och i sådant skick att montaget blir möjligt. Väggar 
måste vara absolut räta och golvet i våg. El- och 
VVS-arbeten bör vara 
utförda så långt som möjligt. Skåp och tillbehör bör vara 
avemballerade och inburna. 
Kontrollera att golvet är i våg. Montera upp uppslagslisten 
på väggen. Använd vattenpass/rätskiva. Uppslagslisten till 
väggskåp ska demonteras efter att skåpen är monterade.

Placering av eluttag 
Ansvaret för placeringen av eluttag i köket läggs på 
elektrikern/fackmannen. Köksarkitekten kan inte alltid veta var  
befintliga uttag finns i köket eller var det är bäst att dra 
kablar. Här är några tips för att hjälpa elektrikern att placera 
eluttagen. 

Skåp med lådor 
Det finns ledigt utrymme bakom lådorna för kabeldragning. 
Urtag i skåp för elektrisk installation anpassas på plats. 

Inbyggnadsskåp/Integrerade högskåp 
Skåpen har en ventilationsspalt i bakkanten, där det går 
att dra kablar. Det går utmärkt att dra en stickpropp genom  
ventilationsspalten. Övriga urtag i skåpen för elektrisk 
installation anpassas på plats. 

Montering av vitvaror 
Följ vitvarans installationsguide. 

Diskbänkskåp 
Vi har två typer av diskbänkskåp:
Ett diskbänkskåp med skyddsplåt på skåpsbottnen som 
hjälper till att förebygga vattenskador i köksinredningen och 
huset om det uppstår ett vattenläckage. 
För att skydda köksinredningen och huset ytterligare ska 
man komplettera med stosar runt rören och ett tätningsset 
som är avsett för diskbänkskåpet. Tätningssetet till 
diskbänkskåpet innehåller bl a lim och stosar för 
tappvattenrören och avloppsröret. Till diskmaskinen finns 
en särskild stos som samlar ihop diskmaskinens ingående 
vattenledning, avlopps-slang samt sladden för elektrisk 
anslutning i ett och samma hål i skåpsbottnen. 
Kontakta din återförsäljare om du inte redan har beställt ett 
tätningsset. Den andra typen av diskbänkskåp har ett 
inlägg av plast i skåpsbotten samt ett tillhörande 
uppsamlingstråg som ska placeras under stommen för att 
samla upp eventuellt läckande vatten. Vid rördragning 
genom golv så ska uppsamlingstråget tätas mot 
rördragningen. Denna tätningssats beställs separat. 
Detta skåp bör kompletteras med vattenlarm eller allra helst 
med larm och vattenfelsbrytare. Om du använder denna 
typ av diskbänkskåp bör du kontakta ditt försäkringsbolag 
för att se vilken typ av larm de vill att du använder för att 
eventuellt få avdrag på försäkringspremien. 

Reservation
Massiva och fanérade skåpsluckor, lådfronter och listverk 
i köken är av naturmaterial. Variationer i färg och struktur 
mellan enskilda produkter och leveranser kan därför 
förekomma. Dessutom sker en naturlig förändring av 
material över tiden. Målade produkter såsom luckor, 
dekorsidor, listverk, ramdelar o.s.v. kan upplevas ha olika 
nyans beroende på ljus och placering m.m. Marbodal 
bedriver en ständig produktutveckling och 
miljöanpassning varför bolaget förbehåller sig rätten till 
förändringar i utförande och konstruktion. Av trycktekniska 
skäl kan färger hos träslag och andra ytor i 
broschyrmaterial avvika från verkligheten. 

Se produktprov hos Marbodals återförsäljare.

Viktigt - Innan du börjar montera!

INNAN DU BÖRJAR MONTERA
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Måttspecifikation

K-HÖJD

S-HÖJD
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F-HÖJD

Måttspecifikation
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MONTERING AV SKÅPSSTOMMAR

Monteringsguide

Justera sockelben till höjd 134mm.
Centrumtapparna skall inte limmas i ramdetaljerna.
Det finns en risk att ramdetaljerna spricker.
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INDRAGEN SOCKEL 47MM

Monteringsguide

Såga av de två yttre plastdyblarna.

Drag bort de två plasttapparna tillhörande 
dyblarna ni just avlägsnade.
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INDRAGEN SOCKEL 47MM

Monteringsguide

Montera stödben i de två 
yttre hålen 

Skjut in distansstödet/brickan i spåret 
på sockelclipset. Denna ger sedan ett
stöd till sockeln.
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Monteringsguide

INDRAGEN SOCKEL 79MM

Kapa ned sockeln till 134mm höjd.
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Monteringsguide

FRAMDRAGEN SOCKEL

Montera stödbenet på den liggande 
ramdetaljen innan det monteras på
skåpet. Stödbenet skall monteras 18mm
från framkant. Använd medskickad
monteringskloss.



11

FRAMDRAGEN SOCKEL

Monteringsguide

Justera det främre stödbenet till 102mm
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UTANPÅLIGGANDE SOCKEL

Monteringsguide

Montera stödbenet på den liggande 
ramdetaljen innan det monteras
på skåpet. Stödbenet skall monteras 
2mm
från framkant.



UTANPÅLIGGANDE SOCKEL
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Monteringsguide

Justera det främre stödbenet till 102mm.
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DEKORSIDOR OCH RAMDETALJER

Monteringsguide

Dekorsidor levereras oborrade. Använd stående ramdetaljer som mall.
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MONTERING AV SKÅPSSTOMMAR

Monteringsguide
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MONTERING AV SKÅPSSTOMMAR

Monteringsguide
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MONTERING AV SKÅPSSTOMMAR

Monteringsguide
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MONTERING AV LAMINAT- OCH TRÄBÄNKSKIVOR

Monteringsguide
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MONTERING AV LAMINAT- OCH TRÄBÄNKSKIVOR

Monteringsguide



20

MONTERING AV STENBÄNKSKIVA

Monteringsguide
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HÖRNVÄGGSKÅP

Monteringsguide
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HÖRNVÄGGSKÅP

Monteringsguide
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RAKT HÖRNSKÅP

Monteringsguide
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HÖRNSKAFFERI

Monteringsguide
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HÖRNSKAFFERI

Monteringsguide
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DISKMASKIN MED RAMDEL SKRUVAD UNDER FRONTEN

Monteringsguide
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DISKMASKIN MED RAMDEL SKRUVAD UNDER FRONTEN

Monteringsguide
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DISKMASKIN MED RAMDEL 45° MONTERAD I STÅENDE RAMDETALJ

Monteringsguide
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DISKMASKIN MED RAMDEL 45° MONTERAD I STÅENDE RAMDETALJ

Monteringsguide
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DEKORSKÅP FÖR PLACERING PÅ BÄNKSKIVA

Monteringsguide
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DEKORSKÅP FÖR PLACERING PÅ BÄNKSKIVA

Monteringsguide
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DEKORSKÅP FÖR PLACERING PÅ BÄNKSKIVA

Monteringsguide
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DEKORSKÅP FÖR PLACERING PÅ BÄNKSKIVA

Monteringsguide
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DEKORSKÅP FÖR PLACERING PÅ BÄNKSKIVA

Monteringsguide
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JUSTERING AV RAM MELLAN LÅDOR

Monteringsguide



36

NÄR DET TILL SLUT ÄR DAGS ATT BYTA UT SITT KÖK

Våra kök består av material som går att separera vid återvinning Du kan i vissa fall behöva verktyg 
som hjälper dig att separera materialen. Innan du åker till återvinningsstationen bör du tänka på att 
det finns möjlighet att återanvända produkten i en annan miljö. 
Väljer du att lämna materialet till återvinningsstationen bör du säkerställa vilka regler för återvinning 
som gäller i just din kommun. Generellt sorteras materialen enligt följande: 

Vi är anslutna till Elkretsen och Förpacknings- och Tidnings-insamlingen. Vi är också ISO 9001- och 
ISO 14001-certifierade.

Köksdetalj Sorteras som 
Stommar Trä
Gångjärn, skruvar, beslag Metall
Knoppar/Handtag Metall
Lådskenor Metall
Kranar Metall
Diskho i rostrfritt Metall
Diskho i porslin Sten/porslin
Diskho i komposit Sten/porslin
Vattenlås Plast
Stativ Metall
Lådor Metall och trä
Luckor/dekordetaljer i fanér/massivträ Trä
Luckor/dekordetaljer i MDF Trä
Luckor/dekordetaljer i melaminbelagd spånskiva 
(MFC) 

Trä

Luckor & dekordetaljer i högtryckslaminat (HPL) Trä
Bänkskiva i laminat Trä
Bänkskiva i massivträ Trä
Bänkskiva i kvartskomposit Sten/porslin
Bänkskiva i rostrfritt Metall och om möjligt särskilja träde-

taljer
Bänkskiva i sten/kvartskomposit Sten/porslin
Glashyllor/glas till vitrinluckor Glas
Skåpsinredning i plast Brännbart
Skåpsinredning i metall Metall
Belysning  Elektronik/lysrör 
Emballage av wellpapp Wellpapp/kartong 
Emballage av plast Mjukplast
SJ-pall Trä
Vitvaror Elektronik/vitvaror

Monteringsguide
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LEVERANS- OCH KÖPVILLKOR

Leverans- och köpvillkor

Vid konsumentköp av Marbodals produkter via återförsäljare.

Marbodal tillämpar TMF’s (Trä- och Möbelindustriförbundet) 
Allmänna leverans- och köpevillkor för konsumentköp 
gällande kök, förvaring och badrum vid köp via återförsäljare 
eller butik. 

Konsumenten har tre års reklamationsrätt enligt 
Konsumentköplagen. Marbodal lämnar 5 års garanti på alla 
produkter förutom på vitvaror som har 1 års garanti samt på 
funktionen av gångjärn och skenor där vi lämnar 25 års 
garanti.

För att läsa om TMF´s Allmänna Köpvillkor gå in på
www.marbodal.se

Konsumentköp av kök av kökshantverkare,
bostadsföretag eller husföretag

Om du som konsument köper ditt kök av en hantverkare, 
om köket ingår i en lägenhet/villa som du köper av ett 
bostadsföretag eller om ditt kök ingår i en villa köpt av ett 
husföretag kan andra regler tillämpas än Marbodals 
garantivillkor och du måste vända dig till din avtalspart.

Villkor

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, prisjusteringar och eventuella färgavvikelser.

Produktfakta och miljömärkning

Merparten av Marbodals luckor är Svanenmärkta samt
följande produkter:
- Skåpstommar av vit MFC
- Laminatbänkskivor i tjocklek 30 mm med kantlist MF1
  alternativ MF1 plus
- Dekorsidor, passbitar, socklar och takanslutningar i målat
  utförande
- Dekorsidor, passbitar, socklar och takanslutningar i MFC
- Ryggar och baldakiner i vitmålad kulör
- Ryggar och baldakiner i MFC

Vi arbetar löpande med att utöka Marbodals svanenmärkta sortiment.




