Zarówno usługa pomiaru, jak i montażu, oferowane przez nasz salon, realizowane są przez
specjalistyczną firmę. Pozwala to uniknąć problemów związanych z dobraniem produktów o
niedopasowanych do inwestycji cechach i parametrach.
Nasi specjaliści podczas wizyty dokładnie określą poniższe parametry:
Podłogi:
1) powierzchnię pomieszczeń z natury oraz określenie ile m2 podłogi będzie montowanych
2) ilość mb listew przypodłogowych i dylatacyjnych (w przypadku listew przypodłogowych PCV
określenie ilości łączników i zakończeń) oraz sposób ich spozycjonowania
3) ilość i rodzaj podkładu oraz folii paroizolacyjnej
4) fizyczne właściwości podłoża (wilgotność, równość płaszczyzny + udarności (odporności na
zrywanie) i chłonności (przy drewnie klejonym)) oraz jego rodzaj (wylewka betonowa, anhydryt, płyta
OSB) oraz warunki w pomieszczeniach
5) ilość i rodzaj chemii (klejów do listew i podłóg (przy drewnie klejonym), kitów, silikonów, gruntów
itp.)
6) zakres prac niezbędnych do wykonania inwestycji z podziałem na inwestora i wykonawcę
7) wartość pracy montażysty (szacunkowy kosztorys)
Drzwi:
1) pomiar otworów drzwiowych z natury i określenie kierunku otwierania drzwi oraz w jaki sposób
będziemy je montować (na zewnątrz, wewnątrz)
2) rodzaj ościeżnic (stała, regulowana, kątowa) i ich zakresów oraz szerokości skrzydeł
3) określenie spozycjonowania linii dylatacyjnych
4) prostolinijność i odchylenia od pionu ścian
4) zakres prac niezbędnych do wykonania inwestycji z podziałem na inwestora i wykonawcę (np.
dostosowanie otworów do standardów fabrycznych)
5) zalecenia dotyczące szczególnych właściwości produktów (np. nietypowości wymiarów)
6) wartość pracy montażysty (szacunkowy kosztorys)
Sama usługa montażu to nie tylko montaż drzwi czy podłóg, ale również wykonanie omówionego
wcześniej pomiaru oraz dowóz zamówionego towaru bezpośrednio na miejsce inwestycji wraz z
usługą wnoszenia. Ponadto nasi specjaliści wykonują wcześniej uzgodnione z inwestorem czynności
dodatkowe (zawarte w protokole pomiaru). Warto w tym miejscu wspomnieć też o tak istotnej
kwestii jak gwarancja – wykonanie montażu przez autoryzowaną grupę montażową daje gwarancję
prawidłowej instalacji zakupionych produktów.

Zakup towarów wraz z montażem to również niższa stawka podatku VAT na te właśnie towary.
Wynosi ona tylko 8%, czyli oszczędzamy 12%.
Zalecenia: wstawianie drzwi wewnętrznych najlepiej rozpocząć wtedy, gdy na podłodze jest już
posadzka (jeśli posadzka jest drewniana, to montaż drzwi musi być wykonany przed lakierowaniem).
W sprzedaży są metalowe ościeżnice przeznaczone do montowania bezpośrednio na stropie, zanim
zostanie ułożone pokrycie podłogowe. Pomiar otworu drzwiowego trzeba wtedy przeprowadzić
dwukrotnie: przed ułożeniem posadzki (do montażu ościeżnicy) i po ułożeniu posadzki (przed
montażem skrzydła drzwiowego).

