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Warunki przygotowania pomieszczenia do montażu mebli  

 

1.1 

Klient w dniu montażu mebli jest zobowiązany udostępnić ekipie montażowej opróżnione, 

zabezpieczone pomieszczenie, w którym mają zostać zamontowane  meble. Przed montażem należy 

się upewnić, że w pomieszczeniu nie pozostały żadne przedmioty i usunąć wszystkie stare meble oraz 

pozostałości po remoncie. Usprawni to pracę montażystom i skróci czas montażu.  

Nie wykonujemy demontażu starych mebli oraz sprzętów AGD. 

1.2 

Klient ma obowiązek ponadto zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, mogącymi 

powstać na skutek wnoszenia mebli, drogi prowadzącej od wejścia do pomieszczenia, w którym będą 

montowane meble (ściany, sufity, podłogi). 

1.3 

Pomieszczenie kuchenne wraz z podejściami instalacyjnymi w dniu montażu musi być przygotowane 

zgodnie z projektem pomieszczenia kuchennego. 

1.4 

Klient jest zobowiązany do powiadomienia ekipy montażowej o wszelkich wadach ukrytych oraz  

o niedociągnięciach wynikających z nieodpowiedniego wykończenia wnętrza i instalacji (wod-kan, 

elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej). 

1.5 

Zmiana przez Klienta rodzaju i wielkości sprzętu AGD, ułożenie kamieni zamiast kafli, 

charakteryzujących się większą grubością, dokładanie ścianek z karton-gipsu, obniżenie sufitu itp. bez 

wcześniejszego powiadomienia o tym spowoduje obciążenie Klienta kosztami wynikającymi  

z konieczności dokonania zmian w zabudowie kuchennej. 

1.6 

Nie odpowiadamy za: 

I. ściany, podłogi, sufity, wnęki okienne, futryny itp. 

✓ odchylenia, wklęsłości, brak pionów, poziomów, kątów itp., 

✓ niedostateczną grubość ścian, na których mają zostać umieszczone meble, 

✓ regipsy oraz brak wzmocnień pod meblami wiszącymi, 

✓ ukryte wady znajdujące się zarówno w jak i pod strukturą materiałów wykończenia wnętrz. 
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II. płytki ceramiczne łącznie z fugami 

✓ ich jakość oraz niedostateczną przyczepność do podłoża, 

III. instalacje 

✓ wykonane w sposób nieprawidłowy, przede wszystkim wykonane niezgodnie z normami  

i odpowiednimi przepisami budowlanymi,     

✓ ich nieprawidłowe działanie. 

IV. sprzęt AGD 

✓ niedostateczną jakość zastosowanych uszczelnień i części montażowych (będących w ich 

wyposażeniu) mających negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie mebli i sprzętów 

AGD, 

✓ wady produkcyjne. 

1.7 

Montaż wykonywany przez ekipę montażową obejmuje tylko elementy będące przedmiotem 

zamówienia, wyszczególnione na formularzu zamówienia. 

1.8 

Montaż elementów dostarczonych przez Klienta lub osoby trzecie są, za uzgodnieniem  

z właścicielem, dodatkowo płatne. 

1.9 

Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu elementów dostarczonych przez Klienta. 

1.10 

Montaż mebli kuchennych nie obejmuje wyrównania ewentualnych nierówności ścian, podłóg  

i sufitów we wskazanym przez Klienta miejscu montażu mebli.  

1.11 

Płaszczyzna podłogi powinna być płaska, bez nierówności i pochyleń na całej powierzchni zabudowy. 

Ściany powinny utrzymywać kąty proste, zarówno w pionie jak i poziomie. 

Za urządzeniami AGD do zabudowy nie mogą być usytuowane ŻADNE przyłącza elektryczne wodne 

czy gazowe. 

1.12 

Krzywizny ścian, które nie zostały poddane poprawkom nie będą powodem do roszczeń 

reklamacyjnych. Meble wykonywane są do kątów prostych. 

 



Strona 3 z 3 
 

1.13 

Ściana znajdująca się bezpośrednio za sprzętami AGD (lodówka, piekarnik, zmywarka, okap  

do zabudowy) nie może mieć żadnych wystających elementów. 

1.14 

Do zakresu montażu sprzętu ADG należy trwałe zespolenie sprzętu AGD z meblami: 

A) Zlewozmywak 

Wycięcie otworu pod zlew w blacie roboczym, trwałe osadzenie zlewozmywaka na blacie. 

Do zakresu montażu nie należy podłączenie zlewu do instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

B) Okap 

Powieszenie okapu. 

Do zakresu montażu nie należy podłączenie okapu do komina wentylacyjnego. 

C) Lodówka 

W przypadku lodówek do zabudowy w szafce- zintegrowanie lodówki z szafką. Montaż frontów.  

Lodówka wolnostojąca- ustawienie lodówki w miejscu wyznaczonym przez zaakceptowany przez 

Klienta projekt.  

W przypadku lodówek z instalacją wodną (tzw. kostkarką)- ustawienie lodówki w miejscu 

wyznaczonym przez projekt.  

Do zakresu montażu nie należy podłączanie lodówki (kostkarki) do instalacji wodnej. 

D) Płyta gazowa/elektryczna/ indukcyjna 

Wycięcie otworu pod płytę w blacie roboczym, trwałe osadzenie płyty na blacie. 

Do zakresu montażu nie należy podłączenie płyty do instalacji gazowej/elektrycznej  

(w zależności od typu). 

E) Piekarnik elektryczny 

Trwałe zintegrowanie piekarnika z szafką do tego przeznaczoną.  

F) Zmywarka 

Ustawienie zmywarki w miejscu wyznaczonym przez zaakceptowany przez Klienta projekt, 

dokręcenie panela dekoracyjnego w przypadku zmywarek do zabudowy.  

Do zakresu montażu nie należy podłączenie zmywarki do instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

 

 

 


