
 

 

                                                                                                                                        Data:……………………………….. 

PROTOKÓŁ POMIAROWY 

Przed rozpoczęciem pomiarów inwestor jest zobowiązany do zapoznania się z poniższymi 
punktami: 

1) W momencie przystąpienia do pomiarów meble kuchenne zostały poskręcane i wypoziomowane. 

2) Jeżeli po pomiarach blatów meble zostały przestawione w jakimkolwiek stopniu, to inwestor 

powinien jak najszybciej poinformować o tym firmę MARMUR. 

    Jeżeli jednak powoduje to wystąpienie dodatkowych kosztów (w tym np. wykonanie nowych blatów, 

kiedy wykonane wcześniej nie pasują do  nowego ustawienia mebli, lub konieczność wykonania 

ponownego pomiaru), pokrywa je inwestor. 

3) Konieczne jest, aby na pomiarach były fizycznie wszelkie sprzęty AGD podlegające zabudowie. 

Jeżeli nie jest to możliwe, to ryzyko związane z tym, że osprzęt nie pasuje spoczywa na inwestorze. Jeżeli 

wiąże się to z dodatkowymi kosztami, konsekwencje takie jak w punkcie 2. 

4) Przy pomiarach obecny jest inwestor w celu ustalenia detali. Jeżeli nie jest to możliwe, dopuszcza się 

kompetentną osobę z ramienia inwestora, jednak z przejęciem pełnej odpowiedzialności za poczynione 

ustalenia, co potwierdzane jest podpisem na protokole pomiarowym. 

5) Wszelkie ustalenia mają formę pisemną – protokół pomiarowy sporządza się w dwóch identycznych 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

6) Wszelkie zmiany dotyczące ustaleń pomiarowych  powinny mieć formę pisemną. Ustalenia ustne w 

przypadku wystąpienia problemów nie będą honorowane. 

7) Blaty są sygnowane  znaczkiem z logo firmy, wykonanym z brązu. 

8) Zdjęcia z realizacji mogą zostać wykorzystane w celach reklamowych. 

9) Impregnacja blatów może zostać wykonana w temperaturze minimum 15st.C. Przy niższej 

temperaturze nie ma ona sensu i powinna zostać wykonana w czasie późniejszym w odpowiednich 

warunkach. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami dojazdu ekipy serwisowej. 

10) Marmur, granit, trawertyn i kwarcyty są produktami naturalnymi o nieregularnej kolorystyce i 

strukturze, dlatego wszelkie różnice w barwie i polerze nie są podstawą do reklamacji. 

W konglomeratach  i w spiekach kwarcowych  stopień zróżnicowania uziarnienia jest określony przez 

producenta i podany indywidualnie do danych grup materiałów w dopuszczalnych ilościach. Możliwe są 

również różnice w odcieniach pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi materiałów o tej samej 

nazwie handlowej. Różnice te nie są podstawą do reklamacji. 
11) WYBÓR ŁĄCZENIA BLATU * właściwe łączenie zaznaczyć: 

ŁĄCZENIE NA STYK *                        - ŁĄCZENIE NA FAZY * 

12) Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia ekipie montującej blaty wjazdu na posesję przynajmniej 

na czas rozładunku blatu. 

 

UWAGI:………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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