
PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA DO MONTAŻU MEBLI KUCHNNYCH 

1. Wykonanie instalacji i przyłączy, elektrycznych, hydraulicznych, gazowych. 
2. Montaż ścianek działowych, sufitów podwieszanych i elementów maskujących

3. Prace wykończeniowe płaszczyzn poziomych i pionowych. 

4. Krzywizny  ścian,  które  nie  zostały  poddane  poprawkom  nie  będą  powodem  do  roszczeń  reklamacyjnych.  Meble
wykonywane są do kątów prostych. 

5. Za szafkami dolnymi nic nie może wystawać więcej niż 5 cm. 

6. Ściana znajdująca się bezpośrednio za sprzętami AGD (lodówka, piekarnik, zmywarka, okap do zabudowy) nie może mieć
żadnych wystających elementów. 

7. Przed montażem należy się upewnić, że w kuchni nie pozostały żadne przedmioty i usunąć wszystkie stare meble oraz
pozostałości po remoncie. Usprawni to pracę montażystom i skróci czas montażu. Firma Mebilja nie wykonuje demontażu
starych mebli oraz sprzętów AGD. 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZY:

Gniazda robocze - Poziom i sposób zamontowania gniazd zależy od rodzaju zabudowy. Przeważnie są one montowane w 
pasie nad blatem. Służą do podłączania przenośnych urządzeń typu robot kuchenny lub stacjonarnych, umieszczanych na 
blacie - krajalnica, czajnik bezprzewodowy (itp.). Gniazd nie umieszczamy zbyt blisko zlewozmywaka ani płyty grzejnej. 

Oświetlenie -  Obejmuje  instalacje  związane  z  meblami.  Oświetlenie  stosowane  w  meblach  jest  zasilane  napięciem
bezpiecznym 12V przetwarzanym przez  transformator  z  230V.  Położenie  i  sposób włączania  poszczególnych  punktów
elektrycznych  określi  nasz  projektant.
Włącznik  do  oświetlenia  LED powinien być  umiejscowiony  na  ścianie  (w zakresie  klienta).  W przypadku braku  takiej
możliwości  włącznik  można  wykonać  w  meblach.  Należy  o  tym  wcześniej  poinformować  Studio.  

Zlewozmywak - Przyłącza - odpływ i dopływy - powinny być umieszczone w obrębie "szafki zlewowej", najlepiej centralnie,
z dobrym dostępem.

Zmywarka - Zasilanie gniazdko 230V w szafce obok zmywarki (np. w szafce zlewowej obok przyłącza wodnego). Ze względu
na mały luz między tyłem zmywarki a ścianą należy umieścić przyłącza obok zmywarki, albo przy bliskości zlewozmywaka
wykorzystać jego syfon jako odpływ.

Piekarnik - Zasilanie - zwykłe gniazdo 1 fazowe 230 V. Wyjątek stanowią piekarniki ze sterowaniem do płyt elektrycznych -
zasilanie jak płyty. Bezpośrednio za piekarnikiem może być mało miejsca - podobnie jak w przypadku zmywarek. Zasilanie
powinno znajdować się powyżej lub poniżej piekarnika. 

Płyty  grzejne  -  Płyty  elektryczne  wymagają  instalacji  3-fazowej  zakończonej  przewodem  lub  puszką  /nie  gniazdem
siłowym. Podłączenia płyty dokonuje elektryk z  uprawnieniami pod rygorem utraty gwarancji  lub zniszczenia płyty.  W
przypadku płyt gazowych przy projektowaniu instalacji należy uwzględnić dostęp do zaworu. Dobrym miejscem lokalizacji
zaworu  jest  szafka  zlewowa.  Pamiętajmy  o  gniazdku  zasilającym  -  dla  zapalarki  przy  płycie  gazowej.

Okap - Zasilanie - gniazdo 230 V umieszczone najlepiej w osi okapu (odrębne pojedyncze gniazdko przewidziane wyłącznie
dla okapu). Konieczność zastosowania gniazda wiąże się z możliwością utraty gwarancji w przypadku odcięcia fabrycznej
wtyczki i montażu przez kostkę przyłączeniową. Przy odległym umieszczeniu kanałów od okapu również należy uwzględnić
możliwość pracy w "obiegu otwartym". Należy wówczas dodatkowo stosować filtry węglowe pochłaniające zapachy. 

Chłodziarka  - Zasilanie  -  gniazdo  230V.  Instrukcje  dotyczące  chłodziarek  do  zabudowy  sugerują  umieszczanie  gniazd
powyżej słupka w celu łatwego dostępu. Niektóre chłodziarki wymagają również dopływu wodnego. 

Pralka  -  Zasilanie - gniazdo 230V, dopływ i odpływ wody. Urządzenie rzadziej występujące w kuchni. Preferowane są tu
modele do zabudowy. Charakteryzują się one cichszą i stabilną, wyrównoważoną pracą. Dzięki odpowiedniej konstrukcji
uzyskujemy łatwy dostęp do zasobników na środki piorące, możliwość wpasowania pod blat i wygląd tradycyjnej szafki.

FIRMA MEBILJA DOM DREWNA NIE WYKONUJE PODŁĄCZEŃ SPRZĘTÓW AGD DO SIECI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ ANI
WODNEJ. SPRZĘTY ZOSTANĄ ZAMONTOWANE W MEBLACH. PRZYŁĄCZA POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ OSOBY
Z UPRAWNIENIAMI W CELU ZACHOWANIA GWARANCJI PRODUCENTA. 


