
Przygotowanie pomieszczenia do montażu mebli

1. Lodówka pod zabudowę umieszczona jest w specjalnym korpusie umożliwiającym bieg powietrza.  Za lodówką nie 
powinny znajdować się żadne wystające ze ściany elementy. Gniado 230V z bolcem (6) do podłączenia lodówki 
powinno znajdować się bezpośrednio nad nią lub za szafką dolną znajdującą się obok lodówki.

2. Zmywarka  powinna  znajdować  się  w  pobliżu  zlewozmywaka.  Wszystkie  jej  przyłącza  powinny  znajdować  się 
w szafce zlewozmywakowej (strefa 11) lub w innym przypadku w szafce obok zmywarki. Do podłączenia zmywarki 
potrzebne jest gniazdo 230V (koniecznie z bolcem), przyłącze wody oraz odprowadzenie ścieków. Przyłącze wody 
może być od wody zimnej zasilającej kran natomiast odprowadzenie ścieków do syfonu od zlewu. Za zmywarką nie 
powinno być żadnych elementów wystających ze ściany (gniazda, rury, puszki, itp.) 

3. Zlewozmywak.  Za  szafką  zlewozmywakową  znajduje  się  strefa  przyłączenia  ciepłej  i  zimnej  wody oraz  odpływ 
ścieków. Strefa ta jest uzależniona od szerokości szafki. 

4. Piekarnik oraz płyta  elektryczna (gazowa).  Do podłączenia piekarnika i płyty elektrycznej  potrzebne jest  napięcie  
trójfazowe 400V lub jednofazowe 230V jeżeli jest podłączony piekarnik z płytą gazową. W przypadku napięcia 400V 
w strefie 12 należy umieścić puszkę z doprowadzonym takim napięciem. W przypadku napięcia 230V w strefie 12 
należy  zamontować  podwójne  gniazdo  z  bolcem.  Za  piekarnikiem  nie  powinno  być  żadnych  elementów 
wystających ze ściany (gniazda, rury, puszki, itp.)

5. Pochłaniacz jest montowany najczęściej na wysokości od 650 mm do 840mm od powierzchni blatu kuchennego. Za 
pochłaniaczem, jak i za resztą szafek kuchennych wiszących nie powinny znajdować się żadne elementy wystające.  
Nad  pochłaniaczem  lub  w  jego  pobliżu  powinien  być  wyprowadzony  króciec  odciągowy  kominowy  o średnicy 
120mm. W przypadku pochłaniacza kominowego płytki  powinny być  położone do wysokości  górnej  powierzchni 
szafek wiszących. 

6. Gniazdo do podłączenia lodówki, najlepiej z bolcem 230Vnad lodówką lub za szafką dolną obok lodówki. 
7. Gniazdo do podłączenia halogenów 230V bolec nie jest konieczny. Najlepiej tak wykonać instalację elektryczną, aby 

napięcie w tym gnieździe było włączane przełącznikiem ściennym. 
8. Gniazdo do pochłaniacza 230V (bolec niekonieczny) 
9. Króciec odciągowy do pochłaniacza. Średnica 120mm 
10. Gniazda ścienne 230V między blatem a szafkami górnymi do podłączenia urządzeń kuchennych. Ilość wg uznania 

klienta, nie powinny znajdować się w pobliżu zlewozmywaka. 
11. Strefa przyłączenia zlewozmywaka i zmywarki. W tej strefie powinno się znajdować: przyłącze ciepłej i zimnej wody, 

odprowadzenie ścieków, w przypadku występowania zmywarki gniazdo 230V z bolcem. 
12. Strefa umieszczenia puszki z napięciem 400V lub gniazda 230V do podłączenia piekarnika i płyty elektrycznej. 
13. Ściana  pomiędzy  blatem  a  szafkami  górnymi  najczęściej  jest  wykończona  płytkami  ceramicznymi  lub  płytami 

dekoracyjnymi. Płytki należy ułożyć od wysokości blatu na 60 cm + 30 cm pod okapem (pod okapem po 5 cm szerzej  
na stronę od szerokości okapu).

14. Strefa  umieszczenia  kołków rozporowych,  konieczna  do  zawieszenia  górnych  szafek.  W tej  strefie  nie  powinny 
znajdować się żadne kable, rury, itp. Jeżeli już są, to powinny być oznaczone.

15. Blenda montowana pomiędzy ścianą a lodówką pod zabudowę w celu pełnego otwarcia drzwi od lodówki. Szerokość 
blendy minimum 40 mm.

16. Wszystkie  wymiary  podane  w  opisie  i  na  rysunku  są  wymiarami 
standardowymi, w związku z tym przy planowaniu ułożenia płytek jak i 
rozmieszczenia gniazdek należy kierować się powyższymi wskazówkami 
oraz projektem kuchni.
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http://www.telma-meble.com.pl/przygotowanie_pomieszczenia.php

