ZAKRES USŁUG MONTAŻU
MEBLI POKOJOWYCH
I. MONTAŻ MEBLI SKRZYNIOWYCH I TAPICEROWANYCH U KLIENTÓW M-BRW
Montaż mebli skrzyniowych i tapicerowanych odbywa się według instrukcji producenta. Rozmieszczenie mebli w pomieszczeniu odbywa
się według planu lub szkicu przedstawionego przez klienta, w szczególności dotyczy to usługi wieszania elementów. Wszystkie zmiany muszą
być zatwierdzone pisemnie.
Ekipa montażowa nie dokonuje przeróbek budowlanych oraz instalacyjnych. Inne prace wykraczające poza zakres usług ekipy
montażowej, mogą być wykonane odpłatnie, według cennika przedstawionego przez wykonawcę montażu.

1. Rozpoczęcie montażu
•
•
•
•
•
•
•
•

Awizowanie telefoniczne przybycia 60 min przed przyjazdem do klienta
Sprawdzenie zgodności zlecenia usługi z zestawem mebli, który jest przeznaczony do montażu
Sprawdzenie czy wymiary pomieszczenia umożliwiają montaż mebli według przedstawionego planu
Oględziny opakowań mebli pod względem uszkodzeń
Oględziny mebli zawierających elementy szklane w obecności klienta lub osoby przez niego upoważnionej
Zabezpieczenie miejsca montażu oraz mienia klienta narażonego na uszkodzenie podczas montażu.
Uzyskanie informacji na temat lokalizacji tablicy rozdzielczej instalacji elektrycznej oraz podziału na obwody
Przeniesienie elementów zleconych do montażu z miejsca składowania do miejsca ich docelowego montażu lub przeniesienie
zmontowanych mebli (nie dotyczy mebli wielkogabarytowych typu szafy) z miejsca montażu do docelowego miejsca ustawienia mebli
(Elementy przeznaczone do montażu powinny być składowane w pomieszczeniu, w którym będzie odbywać się usługa montażu. Jeżeli
powierzchnia pomieszczenia jest za mała lub składowane towary utrudniałyby poruszanie się, towary mogą znajdować się w sąsiednim
pomieszczeniu na tej samej kondygnacji.)

2. Montaż mebli
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozpakowanie mebli
Złożenie brył mebli według załączonej instrukcji
Ustawienie mebli według planu
Wypoziomowanie mebli w miejscu, w którym docelowo będą stać
Połączenie mebli – na życzenie klienta (Połączenie śrubowe należy wykonać w miarę możliwości w miejscach niewidocznych, tj. pod półkami
wsadowymi czy zawiasami)
Montaż oświetlenia i podłączenie do sprawnej instalacji 230V
Poinstruowanie klienta o lokalizacji zasilacza/transformatora (jeśli występuje)
Poinstruowanie klienta o sposobie wymiany źródła światła
Sprawdzenie poprawności działania zainstalowanego oświetlenia
Zamontowanie i regulacja frontów
Zdjęcie folii ochronnej (jeżeli występuje) – poinformowanie klienta, że po usunięciu foli ochronnej frontów lakierowanych nie można ich
czyścić przez najbliższe 2 tygodnie.
UWAGA: Montaż elementu zapobiegającego przewróceniu mebla należy do zakresu obowiązków ekipy montażowej i nie jest usługą
dodatkową. Ewentualna rezygnacja klienta z montażu elementu zapobiegającego przewróceniu mebla, musi zostać potwierdzona
na protokole odbioru usługi montażu.

3. Wieszanie elementów – (usługa dodatkowo płatna – nie dotyczy mocowania zapobiegającego przewróceniu mebla)
•
•
•
•

Weryfikacja przebiegu instalacji przed wierceniem otworów
Weryfikacja konstrukcji ściany i dopasowanie systemu zakotwienia kołków do podłoża
Zawieszenie elementów według planu przekazanego przez klienta lub osobę upoważnioną i zgodnie z instrukcja producenta
Poziomowanie elementu i regulacja

4. Sprzątanie miejsca pracy
•
•
•
•
•

Przekazanie klientowi instrukcji użytkowania mebli – nie wyrzucać wraz z opakowaniami!
Usunięcie widocznych śladów z powierzchni mebli
Usunięcie nadmiaru kleju z widocznych płaszczyzn mebli (w przypadku elementów klejonych)
Odkurzenie wnętrza mebli oraz miejsca pracy
Przeniesienie opakowań do najbliższego, wskazanego przez Klienta miejsca gromadzenia odpadów komunalnych właściwego dla lokalu,
w którym prowadzona jest świadczona usługa. W przypadku, kiedy pojemniki na odpady będą przepełnione, ekipa montażowa pozostawi
odpady w lokalu klienta. Ekipa montażowa nie ma obowiązku zabierania odpadów.

5. Wypełnienie „Protokołu odbioru usługi montażu mebli” w dwóch kopiach
6. Czynności dodatkowe
•

Wykonanie brakujących nawiertów pod: zawiasy, półki, kołki itp. pozwalające na zakończenie montażu.
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