
Jak instalovat myčku Beko 
do kuchyně IKEA METOD?
Průvodce snadnou instalací



Instalace myčky Beko dle typu pantů

Do kuchyní IKEA lze nainstalovat každou myčku 
Beko. Způsob instalace se liší jen dle typu pantů 
dvířek myčky Beko.

SlideFit+ U tohoto typu pantů není potřeba pro instalaci dvířek žádné 
příslušenství, ani nic upravovat. Myčku lze nainstalovat dle návodu.

SlideFit
Pokud má myčka Beko tyto panty, instaluje se co nejníže do 
kuchyňské skříňky a nábytková dvířka tak, aby lícovaly s horní 
částí skříňky, jak je uvedeno v popisu na následující stránce.

Pevné panty U těchto pantů je nutné použít posuvné vedení dveří myčky 
BEHJÄLPLIG z IKEA (najdete zde) a nainstalovat je dle návodu, 
který je uveden od strany 4 včetně fotopostupu.

Podle typu pantů vaší myčky zvolte jeden 
z následujících postupů instalace:

Kliknutím na název 
pantu se dostanete 
přímo na konkrétní 

návod instalace.

Tip

https://www.ikea.com/cz/cs/p/behjaelplig-posuv-pant-vestavna-mycka-60492349/


Panty SlideFit
Instalujte myčku co nejníže do kuchyňské skříňky 
a nábytková dvířka tak, aby lícovaly s horní částí skříňky.

Umístěte myčku do co nejnižší polohy. 
Mezi myčkou a horní deskou skříňky 
by měla zůstat mezera cca 4 cm.

Přesah nábytkových dvířek vůči dvířkám 
myčky kryje otvor nad myčkou.

Nábytková dvířka lícují s kuchyňskou 
linkou a sousedními dvířky.



Pevné panty
Pro instalaci je nutné použít posuvné vedení dveří myčky z IKEA, 
které najdete zde. Jedná se o díl BEHJÄLPLIG (604.923.49).

Na následující stránce najdete fotopostup instalace.
Další detaily jsou uvedené v návodu přiloženém k posuvnému vedení IKEA.

https://www.ikea.com/cz/cs/p/behjaelplig-posuv-pant-vestavna-mycka-60492349/
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Vybalte všechny díly posuvného vedení 
dveří IKEA BEHJÄLPLIG. 

Vsuňte myčku do otvoru v kuchyňské lince.

Podle šablony vyvrtejte do vedení dveří 
IKEA otvory pro úchyty Beko. Doporučujeme 
vrták průměru 2 mm a hloubky 14 mm.

Otvory v panelu dvířek myčky Beko, do kterých 
se nasadí posuvné vedené dveří IKEA.

Vybalte díly, které jsou součástí balení 
vestavné myčky Beko.

Umístěte šablonu Beko na posuvné vedení 
dveří IKEA, abyste  navrtali otvory pro úchyty 
dveří myčky Beko.

Přišroubujte úchyty Beko do vyvrtaných 
otvorů v posuvném vedení dveří IKEA.

Přišroubovaný úchyt Beko na posuvném 
vedení dveří IKEA.
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Nasaďte posuvné vedení dveří IKEA do otvorů 
v panelu dvířek myčky Beko, které jsou zmíněné 
v kroku č. 7.

Přišroubujte posuvné vedení dveří IKEA ke 
dveřím myčky Beko a dostatečně utáhněte.

Nasaďte nábytková dvířka s připevněnými 
kluznými lištami na dveře myčky Beko.

Srovnejte umístění myčky tak, aby lícovaly 
dveře, a přišroubujte myčku na obou stranách 
do skříňky kuchyňské linky.

Vyjměte plastové záslepky z vnitřní strany dveří 
myčky Beko.

Připevněte kluzné lišty IKEA na nábytková 
dvířka myčky.

Dle návodu IKEA zafixujte zatlačením spodní 
část posuvného vedení IKEA na rozpěrku 
a umístěte pojistné díly.

800 350 333, každý den 8–17 h
beko@beko.cz
www.beko.cz
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