
Gefeliciteerd met de aankoop van uw keuken. Deze zal op termijn geïnstalleerd worden. Graag denken wij met u 

mee om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

In dit document vindt u belangrijke informatie en praktische tips over het voorbereiden op de installatie van uw 

nieuwe keuken. 

INSTALLATIE RICHTLIJNEN

Een goede voorbereiding 

   is het halve werk.

Thijs
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Kort voordat de keuken wordt geplaatst komen wij de onderdelen leveren. Deze ingepakte onderdelen komen zo 

dicht mogelijk bij de keukenruimte te staan. Naast de ingepakte keukenonderdelen dient er nog voldoende ruimte 

te zijn voor de monteur om de keuken te installeren. Als er te weinig ruimte is, moeten de keukenonderdelen weer 

verplaatst worden voordat de monteur kan beginnen met de montage. Naast dat dit extra tijd kost neemt hierbij 

ook het risico op beschadigingen toe.

Wij vragen u om kort voor de levering van de keukenonderdelen de ruimte zoveel mogelijk vrij te maken.

Te weinig ruimte voor de monteur.

Ruimte gemaakt en afgedekt.

OM REKENING MEE TE HOUDEN
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ZIJAANZICHT KEUKEN

LET OP

Op het toegezonden leidingschema staan alle maten. Deze dient u exact aan te houden. Als hiervan wordt afgeweken en 

uw leidingwerk voldoet niet aan de eisen, dan is onze monteur genoodzaakt dit aan te passen voordat met de montage kan 

worden begonnen. Naast extra tijd brengt dit veelal extra kosten voor arbeid en materialen met zich mee. Dit komt doordat 

onze monteur in de meeste gevallen niet de juiste materialen en gereedschappen heeft waar uw installateur mee werkt. Op dat 

moment zal er alsnog een beroep moeten worden gedaan op uw installateur.

We spreken van een onderbouwapparaat wanneer dit apparaat geschikt is om onder een keukenblad te plaatsen, 

maar niet in een keukenkast staat. Het apparaat staat dus op de grond. 

Bij onderbouwapparatuur is er geen ruimte achter en onder de apparaten aanwezig.

-  Achter alle apparatuur o.a. de vaatwasser, koeler, vriezer, oven en fornuis is beslist geen leidingruimte.

-  Onder de vaatwasser, onderbouwkoelkast, onderbouwvriezer of wijnkoeler is beslist geen leidingruimte 

aanwezig.

-  Achter de carrouselkast is geen leidingruimte, eronder is maar 5 cm ruimte. Bij aanrechtbladen vanaf 650 mm 

diepte mogen leidingen van maximaal 40 mm dikte over de muur heen lopen. Bij aanrechtbladen vanaf 700 mm mag er 

gebruikt gemaakt worden van zogenoemde opbouwdozen, bestemd voor elektriciteit.

-  Vloertegels, parket, pvc, gietvloer etc. bij voorkeur doorleggen tot aan de muur, eventueel tot maximaal 40 cm  

uit de muur leggen en de resterende vloer 100% waterpas gelijk egaliseren met uitzondering van losse 

vloerdelen zoals laminaat en planken die niet vastgelijmd zitten op de cementdekvloer.

-  Bij vrijstaande apparatuur (b.v. vrijstaand fornuis of koeler) vloer altijd doorleggen tot aan de muur.
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BOVENKASTEN

Leidingruimte achter de achterwand 

van de bovenkast is maar 1 cm,  

leidingen altijd infrezen.

ONDERKASTEN

Leidingruimte achter de achterwand 

van de onderkast is maar 3,5 cm.  

Achter en onder apparatuur is dit 0 cm.

SPOELONDERKAST 

De aansluitpunten voor het water in  

de muur frezen en met muurplaat  

½ duims bevestiging voorzien van een 

kogelkraan, zie hoofdstuk kogelkraan.

AFVOER(EN)

Afvoeren in de muur frezen en de 

aansluitingen minimaal 5 cm haaks 

vooruitstekend.

VLOER

Ruimte tussen vloer en muur is maximaal 40 cm,  

de vloer altijd geheel vlak en stabiel uitvullen tot  

aan de bovenzijde nieuwe vloer.  

Bij vrijstaande apparatuur of bargedeeltes de afgewerkte  

vloer doorleggen.

Bovenkast

Spoelonderkast

Zijaanzicht

PVC Ø 4 of 5 cm

5 cm

4 cm minimaal 
vanaf de muur

600 mm

Watertoevoeren

Afvoeren

Nieuwe vloer
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AFZUIGDIAMETERS

LUCHTTECHNIEK VOOR UW AFZUIGER

Voorbereiding luchtkanalen dient ten alle tijden te geschieden voorafgaand aan uw keukenmontage in uw eigen 

beheer. Het niet gereed hebben van deze voorzieningen stagneert de keukenmontage.

Onze keukenadviseur heeft u advies gegeven over de juiste manier van afzuigen: lucht naar buiten afvoeren of 

recirculatie binnenshuis.

RECIRCULATIE

Als er gekozen is voor recirculatie, behoeft er geen voorbereiding te worden uitgevoerd door uw installateur.

AFVOER NAAR BUITEN

Elke afzuiger heeft een uitgang met een bepaalde diameter, verkleining hiervan is mogelijk maar heeft zeer 

nadelige gevolgen voor het geluidsniveau en afvoercapaciteit.

Houdt altijd dus het advies aan vanuit het leidingschema, hieronder een voorbeeld met invloed toepassen 

verkeerde diameter:

Een kanaal wordt in de meeste gevallen rond geadviseerd, ook een plat kanaal (220 x 90) kan worden toegepast en 

geadviseerd. In beide gevallen dienen deze te zijn voorzien van luchtgeleiding.

ø 150 mm --> 11503 / uur

ø 125 mm --> 6503 / uur Alleen bij voorschrift gebruiken!

www.luchtafvoersystemen.nl/R-RBV-Flow-150-buisbocht-90%C2%B0

www.luchtafvoersystemen.nl/F-RBH-150-buisbocht-verticaal-90%C2%B0
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AFZUIGDIAMETERS

HET MAKEN VAN LUCHTAFZUIGING IN EEN KOOF

Hiervoor gebruiken we ALTIJD een vaste buis met bijbehorende bochten die glad en rond zijn. Het gebruik van flexibele 

slang in een koof raden wij zeer sterk af, deze neemt zeker 2/3e af in het aantal m³ dat kan worden afgezogen, het 

decibel gehalte zal zeker met 40% gaan toenemen, tevens gaat een flexibele slang liggen klapperen in de koof. Ook de 

bocht naar beneden mag nooit met een slang gebeuren, altijd met vaste gladde bocht in de juiste diameter!

DRIE MANIEREN OM NAAR BUITEN LUCHT AF TE GAAN VOEREN;

 - Gevel

 -  Dak

 -  Grond (onder het zogenoemde maaiveld)

Bij de bovengenoemde manieren creëer je in principe een open verbinding naar buiten. Wij adviseren bij een 

niet-auto  matisch sluitend rooster altijd een hoogwaardige terugslagklep te monteren in het kanaal. Bij een 

overdrukrooster is dit niet noodzakelijk, wel aan te bevelen om koudebrug te voorkomen. Een dakdoorvoer en 

onder het maaiveld door luchtafvoer is meestal een open verbinding naar buiten. Het gebruik van een 

terugslagklep is dan zeker een vereiste.

Advies  Toepassen van een NABER Thermobox terugslagklep heeft als voordeel een zeer hoog isolatiewaarde 

en zal een koudebrug binnenshuis gaan voorkomen. De thermobox heeft drie achter elkaar sluitende 

kleppen met lucht ertussen wat deze techniek vaak doet voldoen aan de geldende isolatiewaardes van 

een woonhuis. Installeren op positie van spouw of dakisolatie heeft het meeste effect.

GEVEL

Let op dat altijd de juiste diameter wordt aangehouden door uw  

installateur volgens uw leidingtekening, een pijp doorvoer Ø 150  

betekent een voorschrijving van Ø 160 mm boren door uw gevel.

Voorbeeld met toepassing van een terugslagklep  

(NABER thermobox 150) met een open rooster:

www.luchtafvoersystemen.nl/THERMOBOX-150.
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AFZUIGDIAMETERS

Bij gebruik van een overdrukrooster is een terugslagklep niet noodzakelijk 

maar wel aan te bevelen, dit in verband met een koudebrug.

BESTELLEN VAN EEN OVERDRUKROOSTER

www.ventilatieshop.com/overdrukrooster-opbouw-bxh-173-x-173mm-

aluminium/?sqr=overdruk

Deze roosters klepperen niet!

Sterk af te raden zijn de onderstaande roosters: 
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AFZUIGDIAMETERS

Van bepaalde merken afzuiginstallaties zijn er ook geïsoleerde muurroosters beschikbaar. Enkele voorbeelden zijn:

 

Tijdens nieuwbouw eenvoudig te installeren, in bestaande 

gevel situaties niet aan te bevelen vanwege de vorm.

Goed in bestaande gevels aan te brengen. Let op de 

voorgeschreven diameter, dit kan afwijken van standaard.

DAKDOORVOER

Deze heeft altijd een open verbinding met binnen, men dient ten alle tijden een terugslagklep toepassen. ;et ook 

op de diameter, het wordt sterk aanbevolen om deze zeker ook niet te verkleinen. 
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AFZUIGDIAMETERS

GROND (ONDER ZOGENOEMDE MAAIVELD)

Mooie buiten oplossingen zijn denkbaar om vanaf  een 

kookeiland door de vloer/kruipruimte naar buiten lucht 

af te gaan voeren.

Voor meer informatie over een dergelijk afvoersysteem 

kijkt u op: www.luchtafvoersystemen.nl/Compair-Tower.

UW KEUKENADVISEUR GEEFT U GRAAG ADVIES 

OVER DEZE MOGELIJKHEDEN

U dient de voorzieningen gereed te hebben alvorens 

de montage van uw keuken gaat plaats vinden, de 

keukenmonteur verzorgt alleen het aansluiten van de 

afzuiger op het al aanwezige kanaalsysteem, voorzien 

van roosters, terugslagkleppen, et cetera.
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KOGELKRAAN TOEPASSEN

Is uw woning voorzien van een systeem buiten volledige gasvoorziening om, dan dient ten alle tijden de uiteinden 

van de watertoevoer naar de keuken te voorzien zijn van een zogenoemde kogelkraan. Er behoeft dan bij de montage 

van uw keuken geen water meer te worden afgesloten, wat bij de meeste systemen alleen maar kan worden 

uitgevoerd door een erkend installateur van uw installatie.

Bij een cv-installatie op gas is een kogelkraan ook sterk aan te bevelen: uw water behoeft niet meer te worden 

afgetapt en u zult tijdens montage geen enkele hinder ondervinden betreft afsluiten van de watervoorzieningen. 

Een ander voordeel is ook dat uw water in de keuken in een handomdraai afgesloten kan worden. 

Tip  Laat uw installateur deze kogelkraan uitvoeren in een ½ duims uitvoering waarvan de keukenmonteur de 

binnendraad gaat gebruiken om verder uw keuken op aan te gaan sluiten.

Kogelkraan toepassen op uiteinde leidingen. Bij afgedopte 

leidingen moet de gehele installatie worden stopgezet.  

Bij warmtepompen dient dan veelal uw installateur te  

worden ingeschakeld.

NIET AFDOPPEN
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VERSTEVIGING
t.b.v. ophang systeem plafondafzuigers

Dragende versteviging van multiplex 

met 18 mm dikte. Afmetingen 

rondom minimaal 150 mm groter dan 

ophangsysteem. Exact gelijk maken met 

naastliggende rachels!

LET OP:

Diameter afvoer volgens leidingschema. 

Een flexibele afvoerpijp mag alleen maar 

in de schacht en recht naar beneden 

worden toegepast! Beslist geen bochten 

maken met flexibele slang.

De stroomtoevoer is 230 V, geaard met 

een contra steker. Deze dient minimaal 

1 meter vanaf plafond te hangen naar 

beneden.  

Afzuiger aan kabeltjes vanaf plafondFrame met afzuiger erin aan het plafond

Let op: een systeem waarin een afzuiger geplaatst gaat worden kan wel 60 à 80 kg wegen!
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MUREN EN VLOEREN

MUREN VOORZIEN VAN EEN AFWERKLAAG

Het is mogelijk om vooraf uw muren geheel af te 

gaan werken alvorens uw keuken wordt geplaatst, 

als er een mogelijkheid bestaat om de laatste laag 

in een later stadium te gaan afwerken raden wij u 

dit zeker aan. De werkzaamheden om uw keuken te 

monteren vinden veelal tegen de muur plaats met 

uitzondering van keukeneilanden.

VLOER VOORAF AANBRENGEN?

 -  Laminaat en/of losse planken dienen niet onder de keuken te worden doorgelegd maar stoppen dan voor de 

stelpoten, anders belemmert dit het krimpen en uitzetten van de vloer en kan zelfs de vloer doen scheuren en 

de keuken ontzetten. 

Advies is dan ook om dit na keukenmontage te gaan uitvoeren. Bij een bestaande houten of laminaat vloer 

kan de positie van de plint ten opzichte van de oude keuken afwijken. Een paar restmaterialen (vaak vanaf de 

zolder) zijn dan wenselijk om dit probleem op te lossen in uw eigen beheer, na montage van de keuken.  

Een plint valt 10 cm terug onder de keukenkasten.

 -  Tegel/stenen vloer raden wij zelfs sterk aan om deze vooraf erin te leggen en geheel uit te gaan vlakken zodat 

de keukenpoten op een vlakke ondergrond komt te staan. Vloer waterpas uitvlakken tot aan de muur met 

specie behoort tot de mogelijkheden. Een plint valt 10 cm terug onder de keukenkasten.

 -  Gietvloeren zijn zeer kwetsbaar tijdens keukenmontage. Later aanbrengen is aan te bevelen, maar we adviseren 

dan wel om de eerste lagen voorbereid te hebben. Als vooraf aan de keukenmontage een gietvloer aangebracht 

wordt dient men de vloer dubbel af te dekken tijdens montage van uw keuken. Vraag aan uw gietvloerspecialist 

naar de uithardingstijd en materiaal om uw vloer mee af te gaan dekken. Een plint valt 10 cm terug onder de 

keukenkasten.

 -  PVC vloeren die gelijmd worden op een geëgaliseerde ondergrond kunnen zowel voor als na keukenmontage 

worden uitgevoerd, vooraf geniet wel de voorkeur. Een plint valt 10 cm terug onder de keukenkasten.

TIPS 

 - Bij een vrijstaand fornuis uw vloer geheel doorleggen tot aan de muur.

 - Bij bargedeelte vloer geheel doorleggen in de nis.

 - U kunt uw vloer het beste afdekken kort voordat de keuken wordt bezorgd. 

Zorg altijd dat de vloerdikte op de dag van keukenmontage bekend is, dit bepaald namelijk uw efficiënte werkhoogte.
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TIPS OM TE DROGEN

Bouwdroger plaatsen Goed ventileren:  

Ramen tegenover elkaar  

open. Indien mogelijk  

gelijktijdig verwarmen.

Verwarming op 

minimaal 20 graden

(Staande) ventilator  

gebruiken

STUCWERKEN

Voor het plaatsen van een keuken worden vaak de muren voorzien van een nieuwe stuclaag, deze dient voor het 

plaatsen van de keuken geheel droog te zijn. Bij het plaatsen van een keuken tegen een vochtige muur zullen 

de achterwanden gaan beschimmelen, met als gevolg verweerde plekken die niet verwijderd kunnen worden. 

Daarnaast is het bij een vochtige muur mogelijk dat de keuken gaat kromtrekken door vochtinwerking.

Tip: de relatieve luchtvochtigheid wordt uitgedrukt in procenten en ligt in een ideale situatie tussen 40 en 60 procent. 

Bij te vochtige muren kunnen wij uw keuken helaas niet plaatsen.

Te vochtig Te vochtig

Hoe dikker de nieuw aangebrachte stuclaag, des te meer droogtijd er nodig is.
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AANSCHAF AANSLUITMATERIALEN

De kosten van de montage zoals door ons berekend bevat alle te maken kosten, exclusief meerwerk ter plaatse. 

Ook de kosten van aansluitmateriaal, zoals stekkers, snoeren, sifons, kit, lijm en schroeven, zijn in dit montage-

bedrag verrekend. Mocht u er voor gekozen hebben om de montage niet door ons te laten uitvoeren, dan dient u 

deze aansluitmaterialen zelf aan te schaffen. 

EEN GOEDE VOORBEREIDING...

Het plaatsen van een keuken is een ambachtelijk en arbeidsintensief proces. Onze ervaren vakmensen doen dag in 

dag uit niets anders dan met passie keukens plaatsen. Ze hebben hart voor de zaak en zien het als erekwestie om 

keukens met een topkwaliteit afwerking te monteren. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Thijs

AANSCHAF EN VOORBEREIDING
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