
AKURAT Agnieszka Czaja
ul. Piechowskiego 38/310
83-400 Kościerzyna
nr telefonu dla klientów: 516 526 970

Cennik usługi montażu mebli kuchennych Castorama Polska

Lp. Usługa Jednostka Cena brutto

1. Montaż mebli % liczony od wartości* 20%

2. Minimalna cena usługi montażu szt. 500,00 zł

3. Usługa pomiaru wnętrza kuchennego pod przyszłą zabudowę** szt. 150,00 zł

4. Zabudowa sprzętu AGD zakupionego w sklepie Castorama szt. 50,00 zł

5. Zabudowa sprzętu AGD spoza sklepu Castorama szt. 100,00 zł

6. Podłączenie pojedyncze hydrauliczne szt. 60,00 zł

7. Podłączenie pojedyncze elektryczne szt. 60,00 zł

8. Podłączenie pojedyncze płyty grzewczej elektrycznej szt. 90,00 zł

9. Podłączenie pojedyncze płyty grzewczej gazowej szt. 150,00 zł

10. Montaż paneli ściennych szt. 80,00 zł

11. Montaż szafki z formatek szt. 100,00 zł

12. Przerobienie szafki (spłycenie, zwężenie, skrócenie)*** szt. 60,00 zł

13. Demontaż szafki szt. 40,00 zł

14. Łączenie blatów w narożniku na zacięcie plus śruby rzymskie szt. 250,00 zł

15. Łączenie blatów po długości – parapet/wyspa na śruby rzymskie szt. 150,00 zł

16. Montaż blatów ze sklepów Castorama m.b. 70,00 zł

17. Montaż blatów spoza sklepów Castorama m.b. 90,00 zł

18. Demontaż blatów szt. 80,00 zł

19. Oklejanie blatów str. 60,00 zł

20. Olejowanie blatów komplet 200,00 zł

21. Szlifowanie blatów komplet 250,00 zł

22. Przeniesienie punktu elektrycznego (pojedyncze/podwójne) szt. 100,00 zł

23. Montaż zaworu hydraulicznego szt. 70,00 zł

24. Montaż maskownicy/blendy szt. 100,00 zł

25. Przebudowa słupka lodówkowego pod zmywarkę/lodówkę szt. 500,00 zł

26. Skracanie nóżek i przycinanie cokołu z wysokości usł. 150,00 zł

27. Dojazd w strefie A szt. w cenie

28. Dojazd w strefie B**** dzień 70,00 zł

29. Ponowny dojazd ekipy na dokończenie montażu wycena indywidualna, min. 500,00 zł

30. Usługi stolarskie nieujęte w cenniku montażu mebli modułowych wycena indywidualna

31. Kwota postojowa, jeśli montaż nie może odbyć się z winy klienta szt. 500,00 zł

*Montaż mebli obejmuje: kompletny montaż szafek kuchennych oraz montaż uchwytów. Na wartość zestawu mebli, od której naliczana jest wysokość opłaty 
za usługę montażu składa się wartość zabudowy meblowej wraz z frontami, cokołami, nóżkami, gzymsami i formatkami meblowymi oraz wartość oświetlenia i
wyposażenia wewnętrznego szafek.
**Usługa pomiaru obejmuje: wymiarowanie całego pomieszczenia z zaznaczeniem punktów elektrycznych, hydraulicznych oraz wentylacyjnych, a także 
wykonanie rysunku technicznego
***Przerobienie szafki nie obejmuje przycinania frontów meblowych



AKURAT Agnieszka Czaja
ul. Piechowskiego 38/310
83-400 Kościerzyna
nr telefonu dla klientów: 516 526 970

Cennik usługi montażu mebli Atomia

Lp. Usługa Cena brutto Opis

1. Montaż mebli 12% Wartość naliczana od ceny detalicznej elementów 
składowych

2. Minimalna stawka 250,00 zł Minimalna opłata za usługę montażu

3. Instalacja do ściany brył stojących w cenie usługi Instalacja do ściany elementów takich jak regały, 
szafy itp.

4. Instalacja do ściany brył wiszących 20,00 zł/element Instalacja elementów wiszących takich jak półki, 
regały, szafki wiszące

5. Dojazd w strefie A - W cenie usługi

6. Dojazd w strefie B* 70,00 zł/dzień Opłata za dojazd ekipy w strefie B



AKURAT Agnieszka Czaja
ul. Piechowskiego 38/310
83-400 Kościerzyna
nr telefonu dla klientów: 516 526 970

Cennik dojazdu

Strefa A – w cenie usługi montażu/pomiaru
Strefa B – 70,00 zł za każdy dzień dojazdu

Miasto/sklep Strefa A Strefa B

Gdańsk 80-XXX / 81-XXX / 83-0XX / 83-3XX Pozostałe niewymienione

Rumia 84-20X / 84-23X / 84-24X / 81-19X / 81-0XX / 81-1XX / 84-12X Pozostałe niewymienione


