Додаток № 3
ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ, В ЯКОМУ
БУДЕ ВСТАНОВЛЮВАТИСЯ КОМПЛЕКТ МЕБЛІВ
Шановний покупець, ми докладаемо вcix зусиль, щоб нaшi меблі не один piк радували вас своїм зовшнім виглядом,
зручністю та функцюнальністю, тим не менше, без правильно проведених Вами ремонтних робіт та виконання інших
шдготовчих робіт, зазначених нижче, нaшi зусилля можуть виявитися марними i можливо ви не на 100% залишитеся
задоволені отриманим результатом.
Переконливо просимо вас відповідально niдiйmu до виконання наведених нижче вимог! Пам'ятайте, краще
зробити все вiдpaзy правильно, ниж потім переробляти i виршувати uaслідки.
1. До моменту установки Виробу, вci ремонтні роботи в кухонному примщенні повинні бути завершені.
2. Стіни, на які заплановане навішування настінних полиць, повинні бути виконані з міцного матеріалу (бетон,
цегла, 2-х шаровий гіпсокартон) товщиною не менше 10см. У випадках, якщо стіни мають товщину менше 10
сантиметрів, монтажна бригада не несе відповідальності за зіпсовану обробку з протилежного боку стіни.
3. Стіни пов'язані з Виробом повинні бути рівними, вертикальними. Кути сполучення стін між собою, а також
само сполучення стін з підлогою, повинні становити 90 градусів.
4. Покриття під кухнею повинно бути жорстким (наприклад покритим кахлем). У випадку встановлення Виробу
на лінолеум або ламінат, укладений на підкладку зi спіненого полімеру, з часом, можливо просідання Виробу.
5. Повинні бути завершеними роботи по підведенню ліній електропроводки, з урахуванням наведених нижче
рекомендацій.
Основні принципи розташування розеток i електровідводів для кухонної техніки:
5.1 Bci розетки повинні бути у вільному доступі. Забороняеться розташовувати розетки безпосередньо за
побутовими приладами.
5.2 Bci розетки, призначені для побутової техніки, розташованої внизу кухні, повинні розташовуватися в
цокольному npocтopi, i не виступати більше 10см від підлоги!
5.3 Для підключення електричної варильної поверхні, повинен бути передбачений відвід (кабель перетином 3x4мм
при однофазному підключенні або 5x2,5мм при 3-х фазному), розташований за столом з варильною поверхнею, що
виходить зi стіни на 1метр, на piвнi від підлоги 75см.
5.4 Розетка / відвід для кухонної підсвітки повинен розташовуватися над верхніми полицями кухні (не ближче 2-х см
до верху кухні), i бути шдключеним до електромережі через стаціонарний вимикач.
5.5 Для підключення витяжки, повинен бути виведений провід, довжиною не менше 50см, з підключеною до
нього накладною розеткою. Провід повинен виходити зi стіни на 2 см вище верхнього ярусу кухонних меблів i
розташовуватися чітко посередині витяжки.
Вся прихована проводка повинна прокладатися суворо горизонтально або перпендикулярно підлозі.
Замовник зобов'язаний надати Монтажнику схему прихованої проводки!
6. Повинні бути закінчені роботи з розміщення сантехнічних комунікацій, з урахуванням наведених нижче
рекомендацій.
Основні принципи розташування труб водопроводу i зливу:
6.1 Bci водопровідні та каналізаційні відводи повинш бути розташовані в межах секції з раковиною!
Розташування відводйв за посудомийною або пральною машиною ЗАБОРОНЕНО!
6.2 Необхідно підготувати окремі відводи водопроводу (через гребінку або трійники) для кожного пристрою
(змішувач, фільтр для води, ПММ, пральна машина і т.ін.).
6.3 Кожен окремий відвід повинен закінчуватися зовнішнім різьбленням необхідного діаметру.
6.4 Оптимальне розташування відводів - зона 40x40 см, розташована по центру стола для раковини i мінімум 20 см
від підлоги.
6.5 Bci труби повинні бути жорстко прикріплені до стіни i забезпечені індивідуальними перекриваючими кранами.
7. Замовник повинен забезпечити бригаді монтажників постійне електроживлення (розетку) в кухонному
примщенні i забезпечити безперешкодний доступ до електрощита.
8. Замовник зобов'язаний забезпечити бригаді монтажниюв штучне освгглення в кухонному npимiiщeннi на
час монтажу Виробу.
9. Перед встановленням меблів, Замовник, щоб уникнути псування підлогового покриття, повинен
застелити підлогу картоном. А також, накрити меблі або iншi предмети захисною плівкою.
У процесі po6iт з встановлення кухонних меблів, виникає велика кількість пилу, тирси та інших відходів.
Наявність у бригади збирачів пилососа не є обов'язковою умовою. Просимо Вас відповшально підійти до
захисту Вашого майна від цих наслідків, у разі виникнення яких претензії не приймаються.

Замовник:______________________________________

