АКТ УКЛАДАННЯ ПАРКЕТНОЇ ДОШКИ BARLINEK В СИСТЕМІ BARCLICK
НА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОБ’ЄКТАХ
9. Розміри приміщення:

ЗАПОВНЮЄ УКЛАДАЛЬНИК

a) ширина:

1. Тип інвестиції:
a) квартира
c) інший об’єкт
Адреса:

b) довжина:

b) приватний будинок
...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

(

10. Перевірка після розпаковування. Вказати кількість дощок,
не відповідних для монтажу (у штуках).
11. Перевірка кількості:

2. Опис дошки, що укладається:
вказати породу дерева,
обробку, клас
і серію продукту

c) площа підлоги під укладання (м2):

)

a) достатня кількість дощок для укладання підлоги
ТАК / НІ
b) достатня кількість ґрунтовки
ТАК / НІ

3. Тип основи:
УМОВИ, ПЕРЕВАЖАЮЧІ НА ОБ’ЄКТІ ПЕРЕД УКЛАДАННЯМ
4. Вологість основи
a) бетонне

2%

b) бетонне в діапазоні

(

застосування
гідроізоляції

)

ТАК / НІ

8%

d) ангідридове

0,5%

12. Ґрунтовка приміщення:

ЗАПОВНИТИ У РАЗІ УКЛАДАННЯ В ПРИМІЩЕННІ
З ПІДІГРІВОМ ПІДЛОГ.
15. Вологість стяжки:

– максимальна нерівність

(

вказати
різницю в мм

6. Вентиляція приміщення – справна:

)

16. Тип опалювання:
ТАК / НІ

a) електричне
b) водне

7. Чи в приміщенні відповідна температура
(18-24 °C)

для монтажу:

ТАК / НІ

14. Назва застосованого клею:

5. Рівність основи:

на 2 метри довжини основи

часов перед
( 12-24
)
наклеиванием

13. Назва застосованої ґрунтовки:

2% – 3%

c) дерев’яне

ЗАПОВНИТИ У РАЗІ ПРИКЛЕЮВАННЯ ПОЛА ДО ОСНОВИ

ТАК / НІ

17. Чи був заповнений Акт Прогрівання Основи

8. Запаковані дошки, знаходилися в приміщенні,
в якому укладатимуться 48 годин:

ТАК / НІ
ТАК / НІ

...............................................................................................................

................................................................................................................................

Дата і розбірливий підпис Інвестора

Дата і підпис робітника-укладальника.
Печать фірми, яка відповідає за монтаж.

....................................................................................................................................................................................

Адреса для листування

Відмовляюся виконати укладання,
у зв’язку з невиконанням умов з п. ....................................................

....................................................................................................................................................................................

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНВЕСТОРА:
Компанія Barlinek S.A. не несе відповідальності, за монтаж, виконаний невідповідно до Інструкції укладання.
Додаткова інформація про гарантію, розміщена на сайті: www.barlinek.com.pl
e-mail: biuro@barlinek.com.pl
У пунктах вибору, слід зазначити належну відповідь.
Акт, нерозбірливо заповнений, є недійсним.
Фальсифікація акту загрожує негайним розривом договору про співпрацю.
Документ в 3 екземплярах: 1 для інвестора, 1 для укладальника, 1 для висилки укладальником в Barlinek S.A. на адресу:
BARLINEK S.A. 25-323 Кєльце, ал. Солідарності 36, тел. +(48) 41 333 11 11 / факс +(48) 41 333 00 00

№ телефону

