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INSTRUKCJA POMIAROWA - POMIAR BLATÓW KUCHENNYCH 

 

1. Pomiar blatów kuchennych powinien być umawiany na 7 dni przed faktycznym pomiarem 

z natury za pośrednictwem poczty e-mailowej. 

2. Meble powinny być ustawione, skręcone i wypoziomowane (tak, aby nie można ich było 

łatwo przesunąć). Po pomiarze nie powinny być dokonywane żadne przeróbki ani poprawki 

mebli - chyba, że uzgodniono to wcześniej z pracownikami Firmy Rosita. 

3. Zmywarka - jeżeli jest w projekcie powinna być docelowo ustawiona i skręcona z meblami. 

Blat kuchenny nie może kończyć się na zmywarce, chyba, że zostały wykonane dodatkowe 

podpory np. kątownik przymocowany do ściany mebla. 

4. Do mierzonych mebli musi być łatwy dostęp (miejsce pomiaru powinno być 

uporządkowane np. brak folii malarskich), na meblach nie mogą leżeć inne przedmioty, np. 

narzędzia , listwy itp. Pracownicy Firmy Rosita nie są upoważnieni do uprzątnięcia miejsca 

przed montażem, ani przestawiania jakichkolwiek przedmiotów, które im tarasują ten dostęp. 

5. Na pomiarze bardzo ważne jest, aby była osoba wskazana przez Zamawiającego 

(uprawniona do podejmowania decyzji dotyczącego realizacji zamówienia w jego imieniu), 

 w celu uzgodnienia szczegółów wykonania. W przypadku nieobecności takiej osoby, Firma 

Rosita nie odpowiada za opóźnienia związane z tytułu omawiania niezgodności stanu 

pomiarowego z projektem.  

6. W dniu pomiaru, w miejscu pomiaru powinien być sprzęt związany z pomiarem blatów np. 

zlewozmywak, okap montowany w blacie, płyta grzewcza, bateria, dozownik, gniazdo 

elektryczne itp. 

7. Ze względu na wagę montowanych elementów konieczne jest zachowanie tzw. luzów 

montażowych na bokach blatu - wielkość (szerokość) luzu jest uzależniona od szeregu 

czynników: gabarytu blatu , zachowanych kątów ścian (zarówno w pionie jak i w poziomie ) 

oraz indywidualnego projektu.  

8. Przed planowanym montażem powinna zostać wyznaczona osoba, która w imieniu 

Zamawiającego podpisze protokół odbioru. Upoważnienie takiej osoby powinno zostać 

wysłane na adres mailowy biuro@rosita.pl. W przypadku nie obecności takiej osoby na 

pomiarze, domniema się prawidłowość montażu, a protokół odbioru podpisany wyłącznie 

przez Firma ROSITA za wiążący.  

 

 

 

Trzymanie się tych zasad pozwala na uniknięcie niedomówień z klientem i ewentualnych 

dodatkowych kosztów. 

 

Z poważaniem, 

Magdalena Rocławska-Harań 
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