HALI ve PVC MONTAJ PROTOKOLÜ


Montajın yapılacağı zemin düzgün ve kuru olmalıdır. Kot farkı, tümsek, çukur, pürüzlü şap, rutubetli
alanlara montaj yapılmamaktadır.



Zemin giriş katında ve altı otopark olan yerlerde rutubet önleyici izolasyonlar yapılmış olmalıdır.



Halı ve PVC döşenmesi öncesinde mahalde bulunan süpürgeliklerin sökümü işleminin montaj gününden
önce yapılmış olması gerekmektedir. Söküm işlemi ekibimizce yapılmamaktadır



Giriş kapısı, balkon, banyo, tuvalet gibi ıslak zeminlerdeki kapılarda eşik (mermer veya seramik)olmalıdır.



Zeminde parke, ahşap döşeme(rabıta), marley gibi malzemeler mevcut ve uygulamanın bu malzemenin
üzerine yapılması isteniyorsa, oluşacak yüzeysel bozukluklardan KOÇTAŞ sorumlu değildir. (Örn:Alt
malzemenin deformasyonu ve neticede koku yapması, ek yerleri ve kot farkı gibi)



Dış mekanlardan işin yapıldığı alana sızan su veya nem dolayısıyla oluşabilecek zararlardan KOÇTAŞ
sorumlu değildir.



Halı ve PVC montajı sonrası mevcut döşeme, (Halı için:1-1,5cm, PVC için:0,5-0,8 cm) yükseleceğinden,
montaj sonrası kapı sürtmeleri ile ilgili problemlerinden KOÇTAŞ sorumlu değildir. KOÇTAŞ kapı altı kesim
işçiliği yapmamaktadır.



Montaj günü mahalde eşya bulunmaması gerekmektedir.



Eğer zemin boş değil veya yukarıda bahsedilen koşullar hazır değil ise, halı ve/veya pvc

montajı

yapılamayacağı için, ekibin ikinci ziyaretinde servis bedeli alınacak ve yeni montaj günü KOÇTAŞ
insiyatifinde olacaktır.


Kapı eşiklerinde, müşteri tarafından temin edilmesi gereken HALI ve PVC BİTİM PROFİLLERİ alınmış ise,
montajı ücretsiz olarak yapılır. Halı ve PVC’lerin ek yerleri ve kapı geçişleri zemine yapıştırılmak suretiyle
montaj işlemi tamamlanır.



PVC yer döşemesi montajlarında tutkal ürünün ek yerlerinde ve kenarlarında kullanılır. Müşteri tutkalın
ürünün montajı esnasında tamamına kullanılmasını talep ettiğinde, ek malzeme bedeli müşteri aittir.



Montaj işçiliği uygun kullanım koşulları altında 2 yıl garantilidir. Montaj sonrası oluşabilecek kusurlar derhal
yazılı olarak ihbar edilmedikçe Koçtaş’a atfedilemez.



HALI ve PVC montaj ücretlerine, SÜPÜRGELİK montaj dahil DEĞİLDİR.



Müşteri montaj gününde evde bulunmadığı taktirde Koçtaş’ı

karşılayan müşteri

vekil/vekillerinin

imzalayacağı iş teslim formu esas sayılır. Burada sayılı hususlar dışında meydana gelecek her türlü
uyuşmazlıkta düzenlenecek ek protokoller ve Koçtaş kayıtları esas alınacaktır.
Yukarıdaki koşulları okudum. Bu koşullar doğrulutusunda montajın yapılmasını kabul ederim.
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