ZAKRES USŁUG – MONTAŻ MEBLI KUCHENNYCH
ZAKUPIONYCH W SALONACH M-BRW

Montaż kuchni odbywa się zgodnie z projektem, umową i zawartymi w nich adnotacjami projektanta.
Ekipa montażowa może dokonać zmian w projekcie wyłącznie na żądanie KLIENTA (lub osoby upoważnionej)
Zmiany muszą być zatwierdzone pisemnie na protokole odbioru usługi montażowej.
Jeżeli zestaw kuchenny nie został zamówiony na podstawie projektu, montaż kuchni odbywa się
zgodnie z Planem lub Szkicem podpisanym przez KLIENTA (lub osobę upoważnioną). Wszystkie zmiany
muszą być zatwierdzone pisemnie.
Ekipa montażowa nie dokonuje przeróbek instalacji. Przygotowanie koniecznych przyłączy należy
do obowiązków klienta. Inne prace nieujęte w zakresie usług ekipy montażowej, mogą być wykonane
odpłatnie, według cennika przedstawionego przez wykonawcę montażu.
Zakres opisanych czynności nie wymaga zachowywania kolejności chronologicznej z wyjątkiem pkt 1.

1. Rozpoczęcie montażu
• Weryfikacja otrzymanej dokumentacji projektowej pod względem zawartości. (ewentualne braki
rysunków projektowych lub dokumentów należy zgłaszać przed przystąpieniem do montażu)
• Zapoznanie się z dokumentacją projektową przed montażem
• Awizowanie telefoniczne przybycia 60min przed przyjazdem do klienta
• Sprawdzenie zgodności zestawu kuchennego z zamówieniem
• Oględziny sprzętu AGD zawierającego elementy szklane w obecności klienta lub osoby przez niego
upoważnionej
• Oględziny zlewozmywaków w obecności klienta lub osoby przez niego upoważnionej
• Oględziny opakowań mebli pod kątem uszkodzeń.
• Zabezpieczenie miejsca montażu
• Zabezpieczenie miejsc newralgicznych ciągów komunikacyjnych podczas wnoszenia narzędzi
• Uzyskanie informacji na temat lokalizacji głównych zaworów instalacji wodnej
• Uzyskanie informacji na temat lokalizacji tablicy rozdzielczej instalacji elektrycznej oraz podziału
na obwody
• Sprawdzenie zgodności usytuowania wszystkich przyłączy z wytycznymi projektu lub „Ogólnymi

warunkami realizacji usług montażu mebli oraz sprzętu AGD”

• Sprawdzenie zgodności wymiarów pomieszczenia z zawartymi na projekcie

2. Montaż szafek dolnych i wysokich
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozpakowanie szafek
Złożenie brył szafek
Ustawienie szafek na swoim miejscu
Połączenie szafek (Połączenie należy wykonać w miarę możliwości w miejscach niewidocznych,
tj. pod półkami wsadowymi czy zawiasami)
Zaślepienie śrub łączących korpusy
Poziomowanie szafek
Ewentualne dostosowanie konstrukcji do istniejących instalacji (bez zmiany głównych
parametrów: szerokość, głębokość lub wysokość szafki)
Wykonanie wycięć w tylnych ścianach szafek w celu umożliwienia dostępu do przyłączy,
zaworów lub gniazd elektrycznych.
Poinstruowanie klienta, gdzie i w jaki sposób można uzyskać dostęp do przyłączy i zaworów

3. Kosze narożne i carga wysokie
•
•
•
•
•

Rozpakowanie koszy i prowadnic
Montaż w zabudowie meblowej bez przerabiania mebli
Montaż frontu do konstrukcji (w zależności od typu)
Montaż koszy
Regulacja carga (układ jezdny, dociąg, regulacja frontu)
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4. Montaż szafek wiszących
•
•
•
•
•
•

Weryfikacja przebiegu instalacji przed wierceniem otworów
Weryfikacja konstrukcji ściany i dopasowanie systemu zakotwienia kołków do podłoża
Rozpakowanie szafek
Złożenie brył szafek
Zawieszenie szafek na swoim miejscu
Połączenie szafek (Połączenie należy wykonać w miarę możliwości w miejscach niewidocznych,
tj. pod półkami wsadowymi czy zawiasami)
• Zaślepianie śrub łączących korpusy
• Poziomowanie szafek

5. Przeróbka szafki (usługa odpłatna - wykonywana u klienta)
•
•
•
•
•

Ewentualna zmiana szerokości lub głębokości szafki
Ewentualna zmian wysokości szafki
Dopasowanie wymiarów półek lub szuflad do przerobionego korpusu
Montaż i regulacja frontu
Niezbędna zmiana parametrów szafki w celu montażu sprzętu AGD (okapy, płyty grzewcze)

6. Montaż blatów
•
•
•
•
•

Uszczelnienie połączeń blatowych
Uszczelnianie krawędzi surowych
Skręcanie śrubami łączącymi.
Przymocowanie blatu do korpusu szafek.
Wykonanie wycięć w blatach w celu dopasowania ich do występów ścian, instalacji, wnęk
okiennych
• Ewentualne dopasowanie fabrycznego zacięcia w blacie

7. Montaż listew cokołowych
•
•
•
•

Przycięcie cokołów na odpowiednią długość
Przycięcie cokołów do odpowiedniej wysokości
Założenie uszczelki (w zależności od typu cokołu)
Poinstruowanie klienta o sposobie demontażu cokołu

8. Montaż listew przy blatowych
9. Montaż listew wieńczących
10. Montaż płyt i paneli ściennych
11. Montaż oświetlenia
•
•
•
•
•
•

Montaż oprawy oświetleniowej do szafki
Instalacja źródła światła
Maskowanie przewodów zasilających (jeżeli istnieje taka możliwość)
Podłączenie do sprawnej instalacji 230V
Montaż włącznika (jeżeli występuje)
Umieszczenie zasilacza/transformatora w miejscu niewidocznym (jeżeli występuje i istnieje
taka możliwość)
• Poinstruowanie klienta o lokalizacji zasilacza/transformatora (jeśli występuje)
• Poinstruowanie klienta o sposobie wymiany źródła światła
• Sprawdzenie poprawności działania zainstalowanego oświetlenia

12. Montaż akcesoriów meblowych i ściennych (zakupionych w salonie)
•
•
•
•

Montaż carg niskich
Montaż koszy na odpadki
Ewentualne dostosowanie kształtu wkładu na sztućce do wymiarów szuflady
Montaż Relingów, nóg, wsporników oraz innych elementów wyposażenia dodatkowego
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13. Montaż frontów
•
•
•
•

Zdjęcie folii ochronnej
Montaż uchwytów
Wykonanie ewentualnych otworów pod zawiasy i uchwyty we frontach nietypowych
Regulacja frontów

14. Montaż blend
• Docięcie, dopasowanie i montaż blend korpusowych
• Docięcie, dopasowanie i montaż blend frontowych

15. Montaż barków
• Montaż konstrukcji barków
• Montaż do ściany - weryfikacja konstrukcji ściany i dopasowanie systemu zakotwienia kołków
do istniejącej ściany
• Montaż do podłogi

16. Sprzątanie miejsca pracy
•
•
•
•
•

Usunięcie nadmiaru kleju z widocznych płaszczyzn mebli
Usunięcie widocznych śladów z powierzchni mebli oraz sprzętu AGD
Złożenie opakowań w wyznaczone przez klienta miejsce na terenie posesji.
Odkurzenie wnętrza szafek
Odkurzenie pomieszczenia

17. Krótki instruktarz użytkowania mebli oraz akcesoriów kuchennych
18. Wypełnienie „Protokołu odbioru usługi montażu mebli”
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