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Każda zrealizowana usługa montażu zostaje zakończona uprzątnięciem miejsca montażu, czyli wykonaniem prac porządkowych 
związanych z usunięciem zabrudzeń, powstałych w skutek świadczonych usług montażu oraz wyniesieniem opakowań w miejsce 
wskazane przez Klienta (w pobliżu miejsca montażu, np. nie dalej niż obok wejścia do domu lub właściwej klatki w bloku). Usługa 
uprzątnięcia miejsca montażu, nie obejmuje wyniesienia oraz utylizacji demontowanych przedmiotów. 
 
Określone w niniejszym dokumencie usługi montażu nie obejmują poniższych prac: 
- przygotowywania przyłączy do mediów, przenoszenia gniazdek elektrycznych, przerabiania istniejących instalacji oraz innych prac 
dostosowawczych pomieszczenia, 
- wykonywania innych prac remontowo budowlanych nieokreślonych w zamówieniu, 
(„Prace nieobjęte zamówieniem”).  

 
Prace nieobjęte zamówieniem podlegają odrębnej i indywidualnej wycenie przeprowadzonej przez Wykonawcę. Usługi wykonywane są w 
sposób profesjonalny z uwzględnieniem wskazań wiedzy, wymogów technicznych i staranności wymaganej od podmiotu, który zawodowo 
zajmuje się wykonywaniem usług montażowych.  
Szczegółowe warunki dotyczące wykonania Usług znajdują się w regulaminie usług. Regulamin jest dostępny u Pracownika Działu 
Handlowego, w Punkcie Informacyjnym sklepu oraz na stronie internetowej www.leroymerlin.pl 

 
MONTAŻ PODŁÓG, ZAKRES PRAC W SZCEGÓLNOŚCI OBEJMUJE  

MONTAŻ PANELI (podłoga pływająca) kod 49994058 
Ułożenie folii paraizolacyjnej, ułożenie podkładu, montaż paneli, uprzątnięcie miejsca montażu. 

MONTAŻ PARKIETU kod 49994059 
Gruntowanie podłoża, ułożenie parkietu na klej, szpachlowanie, cyklinowanie, lakierowanie z polerowaniem x3 lub olejowaniem x2, 
uprzątnięcie miejsca montażu. 

MONTAŻ DESKI WARSTWOWEJ (podłoga pływająca) kod 49994060 
Ułożenie folii paraizolacyjnej, ułożenie podkładu, montaż deski, uprzątnięcie miejsca montażu. 

MONTAŻ GOTOWEGO PARKIETU/DESKI FINISH NA KLEJ kod 49994061 
Gruntowanie podłoża, ułożenie parkietu/deski na klej, uprzątnięcie miejsca montażu. 

MONTAŻ DESKI LITEJ NA KLEJ kod 49994062 
Szlifowanie i wzmocnienie podłoża, gruntowanie podłoża, klejenie deski, cyklinowanie, lakierowanie z polerowaniem x3 lub olejowaniem 
x2, uprzątnięcie miejsca montażu. 

MONTAŻ PANELI WINYLOWYCH (podłoga pływająca) kod 49994063 
Ułożenie folii paraizolacyjnej, ułożenie podkładu (jeśli jest wymagane) ułożenie paneli, uprzątnięcie miejsca montażu. 

MONTAŻ PANELI WINYLOWYCH NA KLEJ kod 49994064 
Gruntowanie podłoża, ułożenie paneli na klej, uprzątnięcie miejsca montażu. 

MONTAŻ LISTEW DREWNIANYCH lub MDF kod 49994065 
Docięcie listwy przypodłogowej, montaż listwy, arylowanie łączeń, uprzątnięcie miejsca montażu. 

MONTAŻ LISTEW PLASTIKOWYCH kod 49994066 
Docięcie listwy przypodłogowej, montaż listwy, uprzątnięcie miejsca montażu. 

DEMONTAŻ PANELI/DESKI PŁYWAJĄCEJ kod 49994067 
Demontaż starych paneli/desek pływających, uprzątnięcie miejsca demontażu. 

DEMONTAŻ PODŁÓG KLEJONYCH kod 49994068 
Demontaż starych podłóg klejonych, uprzątnięcie miejsca demontażu. 

FREZOWANIE POWIERZCHNI kod 49994069 
Mechaniczne ingerencje w strukturę powierzchni za pomocą specjalistycznego sprzętu, mającą na celu uzyskanie czystego i mocnego 
podłoża o dobrej przyczepności, uprzątnięcie miejsca montażu. 

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA kod 49994070 
Obejmuje oczyszczenie podłoża, wypełnienie szczelin, gruntowanie, wykonanie dylatacji posadzki samopoziomującej,  wyznaczenie 
powierzchni górnej, odpowietrzanie, wiązanie i utwardzanie oraz szlifowanie w przypadku pojawienia się osadu na wyschniętej wylewce, 
uprzątnięcie miejsca montażu. 

WYKONANIE TZW. "PASÓWKI" kod 49994071  
Wypełnienie dylatacji pomiędzy sąsiadującymi posadzkami. Nacięcie szczeliny "dylatacyjnej" powierzchni roboczej i uzupełnienie jej 
odpowiednim materiałem (np. fugą elastyczną, masą korkową itp.), uprzątnięcie miejsca montażu.  

MONTAŻ LISTWY DYLATACYJNEJ kod 49994072 
Wykonanie otworu pod kołki montażowe oraz montaż listwy dylatacyjnej, uprzątnięcie miejsca montażu. 

USŁUGA MONTAŻU PODŁOGA - zamówienie specjalne - kod 49994099 - wykonanie usług wyżej opisanych, w przypadku gdy łączna ich 

wartość jest niższa niż 299 zł. 

http://www.leroymerlin.pl/
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Usługa dojazdu Wykonawcy do Klienta - kod 49994090 

Usługa dojazd Wykonawcy do miejsca montażu w odległości do 10 km od Sklepu liczonej wg Google Maps (odległość liczona w jedną stronę). 

Poza strefę 10 km od Sklepu liczonej wg Google Maps odległość ta będzie zaokrąglana w górę do pełnych 10 km od Sklepu do miejsca montażu 

i zostanie doliczona cena zgodna z cennikiem poniżej. Cena dojazdu obejmuje dojazd Wykonawcy do miejsca montażu i powrót. W przypadku 

dojazdu na montaż który wymaga kilku wizyt Wykonawcy należność za dojazd zgodnie z cennikiem jest pobierana od Klienta tylko jeden 

raz.  

0 -10 km - 0 zł;    do 20 km - 20 zł;   do 30 km - 40 zł;   do 40 km - 60 zł;   do 50 km - 80 zł;  do 60 km - 100 zł;   do 70 km - 120 zł;   do 80 km - 140 zł;   do 
90 km - 160 zł       

 

Specyfikacja ważna na dzień 02.12.2019r. 

 


