
Fixare mobilier în perete 

Înainte de a fixa mobila asigurați-vă că șuruburile sunt potrivite peretelui pe care va fi așezată 

mobila, această acțiune va asigura calitatea prinderii. Nu sunt incluse șuruburi de fixare în 

mobila suspendată sau montată pe perete, așa că va trebui să le luați dumneavoastră. Fiecare 

perete necesită un tip diferit de șurub sau chiar adâncime de găurire. Alegeți șuruburi de 

fixare a mobilierului în funcție de greutatea mobilierului și de tipul pereților: cărămidă, rigips, 

zidărie BCA, beton, lemn.  

A) Care este răspunderea Mobexpert și în ce condiții se aplică.  

- furnizorul produsului nu își asumă nicio răspundere privind exploatarea produsului în 

siguranță dacă clientul nu respectă criteriile de siguranță comunicate. 

- prinderile în perete trebuie executate conform standardelor producătorilor de sisteme de 

prindere sau, în lipsa acestora, a proiectului aprobat de alți specialiști autorizați. 

- sistemele de prindere recomandate de Mobexpert sunt 1) dibluri și șuruburi pentru fixare în 

zidărie din blocuri ceramice 2) ancore cu șurub pentru rigips prinse în structură metalică 3) 

dibluri și șuruburi pentru zidărie din BCA 4) di.bluri și șuruburi pentru beton, 5) dibluri și 

șuruburi pentru pereți din lemn  

- dacă prinderile sunt executate de personalul Mobexpert, acestea trebuie efectuate doar cu 

piesele recomandate și conform cu instrucțiunile producătorilor (sunt interzise montajele cu 

alte sisteme). 

 

B) Care este răspunderea clientului și ce criterii de siguranță trebuie el să respecte pentru ca 

produsul să rămână în garanție. 

- să respecte sistemele de prindere recomandate și anume 1) dibluri și șuruburi pentru fixare în 

zidărie din blocuri ceramice 2) ancore cu șurub pentru rigips prinse în structură metalică 3) 

dibluri și șuruburi pentru zidărie din BCA 4) dibluri și șuruburi pentru beton, 5) dibluri și 

șuruburi pentru pereți din lemn. 

- să execute montajul conform cu standardul producătorului sistemului sau conform 

proiectului aprobat de un specialist autorizat. 

- să nu aducă modificări la sistemele de prindere și la mobilier. 

- indiferent cine execută montajul clientul trebuie să verifice stabilitatea și rezistența 

prinderilor după fiecare utilizare și să anunțe imediat furnizorul orice suspiciune privind 

slăbirea sistemelor. 

 


