keukens

In zes stappen voorbereid
op de installatie van uw keuken

maximaal geslaagd
Stap 1

Stap 4

Zorg ervoor dat alle aansluitingen volgens de
toegestuurde installatietekening zijn voorbereid.
De installatietekening wordt u toegezonden nadat
de keuken is ingemeten. Indien dit niet gebeurd
ontvangt u de installatietekening wanneer de
keuken definitief is. Houdt hierbij rekening met
de aansluitwaardes van uw apparatuur en let op
het benodigde aantal stroomgroepen en het type
aansluiting per apparaat. Denk hier bijvoorbeeld
aan een eventuele aanpassing in de meterkast
en/of voldoende stopcontacten op de door ons
aangegeven locaties.

Zorg ervoor dat hoeken haaks, 90 graden, zijn
en dat wanden recht zijn.

Stap 2
Zorg ervoor dat het leidingwerk op de juiste
locaties is aangelegd. Laat geen leidingen over
vloeren of muren lopen, maar verwerk deze in
de vloeren of muren. Hiermee voorkomt u dat
kasten of apparaten niet tegen de muur kunnen
staan of dat de leidingen de stelpoten van de
kasten blokkeren.

Stap 5
Zorg ervoor dat keukenkasten en werkblad op
plaats van bestemming kunnen komen. Maak
voldoende ruimte voor de leveranciers om
de keuken weg te zetten zonder dat deze in
de weg staat tijdens de montage. De keuken
wordt in overleg met u één of meerdere dagen
voor montage geleverd. Zorg ervoor dat u alles
ingepakt laat staan, de monteur haalt alles uit
de verpakking op het moment van monteren. Dit
voorkomt eventuele beschadigingen.

Stap 6
Er dient tenminste één persoon aanwezig te
zijn tijdens montage die eventuele vragen met
betrekking tot de keuken kan beantwoorden.

Stap 3
Zorg ervoor dat de ruimte van plaatsing stofvrij,
droog en verwarmd is. Eventueel stucwerk dient
voor installatie droog te zijn.
Wanneer bovengenoemde punten niet goed voorbereid zijn, zal installatie geen doorgang vinden en moet een nieuwe afspraak gepland
worden. Indien van toepassing worden bijkomende kosten aan u doorberekend.
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