Specyfikacja Usług Montażowych Kuchni
Każda zrealizowana usługa montażu zostaje zakończona uprzątnięciem miejsca montażu, Każda zrealizowana Usługa zostaje
zakończona uprzątnięciem miejsca montażu obejmuje wykonania 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. Wyjątek stanowi usługa demontażu starej kuchni, która
obejmuję wyniesienie zdemontowanych szafek i AGD, w miejsce wskazane przez Klienta (w pobliżu miejsca montażu, np. nie dalej
niż obok wejścia do domu lub właściwej klatki w bloku).
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, w Punkcie Projektowym oraz na stronie internetowej www.leroymerlin.pl
MONTAŻ SZAFKI KUCHENNEJ (CENA ZAWIERA MONTAŻ BLATU) kod 49994006
Usługa dotyczy montażu szafki kuchennej zakupionej w Sklepie Leroy Merlin zarówno jako modułowe meble kuchenne DELINIA oraz
meble kuchenne w zestawach, bez względu na jej rodzaj i wielkość - szafka dolna (w tym słupek), górna, narożna itp., zakres prac
obejmuje:
•
montaż frontu oraz korpusu szafki wraz z elementami wyposażenia tj. nóżki, gałki, uchwyty, kosze cargo, półki, szuflady,
spowalniacze, zawiasy, amortyzatory itp.,
•
ustawienie, wypoziomowanie i połączenie (skręcenie) szafek ze sobą, montaż szyny (jeśli potrzeba), przymocowanie szafek
górnych do ściany lub szyny oraz regulacja nóżek szafki dolnej,
o Uwaga: Montaż szafek wiszących odbywa się zgodnie z zaleceniami producenta, przy zastosowaniu mocowań
będących elementami składowymi zestawów meblowych (jeżeli są w komplecie). Zastosowanie innych mocowań
na życzenie Klienta, zostanie odnotowane przez Wykonawcę w UWAGACH na Protokole Odbioru Usług
Montażowych Kuchni,
•
dopasowanie i docięcie szafki związane z wycięciem otworów pod przyłącza do mediów, rewizji, instalacji wodnokanalizacyjnej itp.,
•
montaż blatu na dolnej szafce kuchennej, który został zakupiony w sklepie Leroy Merlin,
•
docięcie i zamontowanie blatu na szafkach
•
łączenie blatów za pomocą listwy łączeniowej (bez użycia śrub rzymskich),
•
silikonowanie,
•
montaż listew przy blatowych i akcesoriów (np. narożniki, łączniki, zakończenia, listwa zakończeniowa i uszczelniająca itp.),
•
montaż listew łączących i zakończeniowych (np. listwa boczna, listew kątowa, szczelinowa, łącząca - w tym także listwy
aluminiowe),
•
oklejanie krawędzi blatów (w cenie montażu jest oklejanie tylko obrzeżami zakupionymi w Sklepie Leroy Merlin),
o Uwaga: Docięcie blatu na wymiar końcowy oraz wycięcie niezbędnych otworów realizowane jest przez
Wykonawcę bezpośrednio w trakcie montażu.
•
montaż paneli maskujących, blend bocznych, zaślepek, listew maskujących, cokołów i innych elementów maskujących, nie
wymagających konstrukcji stelaża lub stworzenia elementu wzmacniającego,
•
montaż korony górnej (szafka wisząca), docięcie korony na odpowiednią długość, wykonanie połączeń narożnych oraz
montaż korony na szafkach górnych,
•
uprzątnięcie miejsca montażu.
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MONTAŻ I PODŁĄCZENIE AGD W ZABUDOWIE ORAZ AGD WOLNOSTOJĄCE LUB WOLNOWISZĄCE:
Usługa dotyczy montażu sprzętu AGD zakupionego zarówno w Sklepie Leroy Merlin, jak i poza siecią. Zakres prac obejmuje:
• ustawienie i wypoziomowanie sprzętu,
• podłączenie do istniejącej instalacji (prąd, woda, gaz) i zabudowa (jeśli dotyczy),
• wycięcie otworu w blacie (gdy jest wymagany, np. płyta grzewcza, zlewozmywak kuchenny),
• wpis do karty gwarancyjnej produktu (dotyczy podłączenia każdego rodzaju sprzętu elektrycznego lub gazowego, wymagających
specjalnych uprawnień),
• testowe uruchomienie urządzenia,
• instruktaż dotyczący bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz uprzątnięcie miejsca montażu.
Oferujemy następujące usługi montażu sprzętu AGD:
MONTAŻ I PODŁĄCZENIE AGD W ZABUDOWIE :
• Lodówka bez podłączenia hydraulicznego - kod 49994009, • Lodówka z podłączeniem hydraulicznym – kod 49994011,
• Mikrofalówka - kod 49994012,
• Okap - kod 49994016, • Piekarnik – kod 49994018,
• Zmywarka – kod 49994023,
Płyta gazowa – kod 49994019,
• Płyta indukcyjna/ceramiczna – kod 49994020,
• Pralka – kod 49994021.

•

• Zlewozmywak kuchenny (bez baterii) – kod 49994025 – usługa dodatkowo obejmuje zabezpieczenie otworu przed wilgocią,
montaż zlewu wraz z syfonem oraz wykonie testu szczelności.
• Bateria kuchenna (bez montażu zaworu i wykonania otworu w zlewozmywaku) – kod 49994026 – usługa dodatkowo obejmuje
montaż baterii natynkowej oraz elementów kompletu (np. wylewka, słuchawka) w przygotowane otwory, wykonanie testu
szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba).
MONTAŻ I PODŁĄCZENIE AGD WOLNOSTOJĄCE LUB WOLNOWISZĄCE:
• Lodówka z podłączeniem hydraulicznym – kod 49994010, • Okap - kod 49994017, • Zmywarka – kod 49994024,
• Pralka - kod 49994022, • Kuchnia gazowa z piekarnikiem – kod 49994042.
Gwarantujemy bezpłatny odbiór starego sprzętu AGD klientom, którzy zakupili w Leroy Merlin sprzęt AGD. Aby skorzystać z usługi
należy poinformować Doradcę Klienta, u którego się składa się zamówienie na urządzenia AGD.

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE AGD WOLNOSTOJĄCE – PRALKA WOLNOSTOJĄCA LUB W ZABUDOWIE: usługi dodatkowo obejmują demontaż blokad.
POZOSTAŁE USŁUGI MONTAŻOWE

DEMONTAŻ STAREJ KUCHNI (BEZ UTYLIZACJI STAREJ KUCHNI):
• demontaż szafek kuchenny, blatu, sprzętu AGD; • uprzątnięcie miejsca montażu wyniesienie zdemontowanych elementów w
miejsce wskazane przez Klienta (w pobliżu miejsca montażu np. nie dalej niż obok wejścia do domu lub właściwej klatki w bloku).
MONTAŻ PUNKTU HYDRAULICZNEGO (MONTAŻ ZAWORU LUB WYLOTU RURY):

• montaż zaworu lub wylotu rury; • kontrola szczelności; • uprzątnięcie miejsca montażu.

MONTAŻ PUNKTU OŚWIETLENIOWEGO (BEZ MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO TYPU WŁĄCZNIK, GNIAZDKO ITD.)dotyczy montażu punktu
oświetleniowego np. żyrandol, plafon, lampa, kinkiet, halogen, bez względu na miejsce np. oświetlenie sufitowe, obok lustra, pod szafkowe:
• montaż punktu oświetleniowego wraz z akcesoriami oświetleniowymi (np. ramka, maskownica do kabli, oprawa);
• wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań;
• połączenie do transformatora (jeśli potrzeba) oraz do przygotowanej instalacji elektrycznej;
• wykonanie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego i testowe uruchomienie;
• instruktarz dotyczący bezpiecznego używania urządzenia; • uprzątniecie miejsca montażu.
MONTAŻ PASEK/TAŚMA LED (BEZ MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO TYPU WŁĄCZNIK, GNIAZDKO ITD.) dotyczy montażu paska lub taśmy oświetleniowej

LED, bez względu na miejsce np. oświetlenie sufitowe, nad lustrem, pod szafkowe:
• zamocowanie profilu, układanie w nim paska LED i łączenie pasków za pomocą złączek zaciskowych;
• wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań;
• połączenie do transformatora (jeśli potrzeba) oraz do przygotowanej instalacji elektrycznej;
• wykonanie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego i testowe uruchomienie;
• instruktarz dotyczący bezpiecznego używania urządzenia; • uprzątniecie miejsca montażu.
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MONTAŻ OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO dotyczy montażu standardowych gniazd, włączników, wyłączniki, przełączników, czujników ruchu, ściemniacza.

Usługa nie dotyczy: montażu gniazd siłowych, antenowych, głośnikowych, typu SED i LAN itp. :
• montaż wraz z akcesoriami tj. uszczelka, zaślepka, osłona, ramki itp. (jeśli potrzeba);
• podłączenie do przygotowanej instalacji elektrycznej (puszka elektryczna);
• wykonanie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego i testowe uruchomienie;
• instruktarz dotyczący bezpiecznego używania urządzenia; • uprzątniecie miejsca montażu.

MONTAŻ NIESTANDARDOWEGO ELEMENTU MASKUJĄCEGO/ZAŚLEPKI/BLENDY ZWIĄZANY Z BUDOWĄ STELAŻA/WZMOCNIENIA:
• wykonanie konstrukcji lub stelaża do zamocowania elementu maskującego; • kompletny montaż tego elementu;
• uprzątnięcie miejsca montażu.

BUDOWA SZAFKI Z FORMATEK (SZAFKA NA WYMIAR) – zakres Usługi obejmuję czynności opisane w MONTAŻ SZAFKI KUCHENNEJ (CENA ZAWIERA
MONTAŻ BLATU) kod 49994006 oraz:

• wykonanie szafki kuchennej na wymiar z przygotowanych formatek; • uprzątniecie miejsca montażu.

OLEJOWANIE DWUKROTNE BLATU:
• 2-krotne olejowanie wszystkich powierzchni blatu;
nanoszonego oleju; • uprzątnięcie miejsca montażu.

• przetarcie blatu drobnym papierem ściernym pomiędzy warstwami

MONTAŻ BLATU DREWNIANEGO, LAMINOWANEGO LUB ŁAZIENKOWEGO (NIE DOTYCZY MONTAŻU BLATU PRZY ZAKUPIE MONTAŻU SZAFKI KUCHENNEJ):

• docięcie i zamontowanie blatu na szafkach; • łączenie blatów za pomocą listwy łączeniowej – bez użycia śrub rzymskich;
• silikonowanie; • montaż listew przy blatowych i akcesoriów np. narożniki; łączniki, zakończenia, listwy uszczelniające itp.;
• montaż listew bocznych, kątowych, szczelinowych, łączących (w tym aluminiowych) itp.; • oklejanie krawędzi blatów;
• uprzątnięcie miejsca montażu.
W cenie montażu jest oklejanie tylko obrzeżami mocowanymi na gorący klej zakupionymi w Sklepie Leroy Merlin
Docięcie blatu na wymiar końcowy oraz wycięcie niezbędnych otworów realizowane jest przez Wykonawcę bezpośrednio w trakcie
montażu.

WYCIĘCIE OTWORU W BLACIE PRZEZ WYKONAWCĘ (BEZ MONTAŻU AGD) dotyczy wykonania otworu w blacie łazienkowym, drewnianym lub laminowanym
np. na gniazdko, akcesoria łazienkowe. Usługa w szczególności nie dotyczy blatu wykonanego z kamienia:
• wycięcie otworu w blacie laminowanym lub drewnianym; • zabezpieczenie krawędzi cięcia środkiem odpornym na wilgoć i wysokie
temperatury; • uprzątnięcie miejsca montażu.

BEZLISTWOWE ŁĄCZENIE BLATÓW ŚRUBAMI RZYMSKIMI PRZEZ WYKONAWCĘ (ŁĄCZENIE PROSTE LUB NAROŻNE):
• przygotowanie blatów do połączenia; • wykonanie otworów co 20 cm pod śrubę rzymską; • połączenie oraz skręcenie za ich pomocą
dwóch kawałków blatu; • zabezpieczeniem przeciwwilgociowe, silikonowanie łączeń; • uprzątnięcie miejsca montażu.
Cena jednostkowa uwzględnia koszt śrub rzymskich niezbędnych do wykonania łączenia oraz w przypadku zakupu usługi montażu
szafki kuchennej cena uwzględnia montaż blatu.
MONTAŻ WCIĘCIE BLATU POD ZAOBLENIE PRZEZ WYKONAWCĘ (BEZLISTWOWE ŁĄCZENIE NAROŻNE NA TZW. ŁYŻWĘ):

• przygotowanie blatów do połączenia oraz wykonanie niezbędnych wcięć na obu blatach; • wykonanie otworów co 20 cm pod śrubę
rzymską; • połączenie oraz skręcenie za ich pomocą dwóch kawałków blatu; • zabezpieczeniem przeciwwilgociowe, silikonowanie
łączeń; • uprzątniecie miejsca montażu.
Cena uwzględnia koszt 3 śrub rzymskich oraz w przypadku zakupu usługi montażu szafki kuchennej cena uwzględnia montaż blatu.

MONTAŻ SZKŁA HARTOWANEGO LUB PANELU SZKLANEGO:
• obejmuje przyklejenie lub przykręcenie (w przypadku szkła bezbarwnego) panelu szklanego lub szkła hartowanego;
• silikonowanie; • uprzątnięcie miejsca montażu.
Usługa jest realizowana przez Wykonawcę dokonującego obowiązkowej Usługi Pomiaru (płatnej oddzielnie zgodnie z cennikiem) oraz
cena Usługi nie uwzględnia prac związanych z przygotowaniem ściany, demontażu i montażu punktu elektrycznego itp.

MONTAŻ PANEL DEKORACYJNY (LAMINOWANEGO):
• przygotowanie paneli (np. szlifowanie nierówności, matowanie tylnej części itp.); • docięcie paneli, montaż listwy pomocniczej,
przyklejenie lub przykręcenie paneli do ściany; • wypełnienie i wyrównanie połączeń oraz boków paneli; • gruntowanie i malowanie
paneli (jeśli potrzeba); • uprzątnięcie miejsca montażu.
Usługa w szczególności nie uwzględnia prac związanych z przygotowaniem ściany, demontażu i montażu punktu elektrycznego,
wycinanie otworów na gniazdka i kable itp.

WPASOWANIE BLATU LAMINOWANEGO/DREWNIANEGO W PARAPET (BEZ MONTAŻU POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BLATU WŁAŚCIWEGO ORAZ OBRÓBKI GLIFÓW):
• dopasowanie blatu do kształtu parapetu; • zabezpieczenie ciętych krawędzi silikonem; • montaż wpasowanego blatu w parapet;
• zabezpieczenie przeciwwilgociowe; • uprzątnięcie miejsca montażu.
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Usługa nie obejmuję montażu pozostałej części blatu właściwego i obróbki glifów. Blat powinien być odpowiednio głębszy (60 cm +
głębokość parapetu + 3 cm).

USŁUGA MONTAŻU – ZAMÓWIENIE SPECJALNE DZ05:
Zamówienie na Usługi z niniejszej specyfikacji, w przypadku gdy ich łączna wartość jest niższa niż 299 zł.

USŁUGA DOJAZDU DO MIEJSCA MONTAŻU DZ05
Do ceny Usługi wliczony jest koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywanej Usługi Pomiaru, nie dalszy niż 10 km. Odległość
liczona jest od Sklepu do miejsca wykonania Usługi wg Google Maps (odległość liczona jest tylko w jedną stronę). Cena dojazdu
przekraczająca 10 km od Sklepu do miejsca wykonywania Usługi Pomiaru, naliczana jest zgodnie z cennikiem poniżej. Odległość ta
będzie zaokrąglana w górę do pełnych 10 km od Sklepu. W przypadku dojazdu na montaż który wymaga kilku wizyt Wykonawcy,
należność za dojazd zgodnie z cennikiem jest pobierana od Klienta tylko jeden raz.
Koszt dojazdu w
zależności
od
strefy:

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
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