
NORMY ORAZ TOLERANCJE WYMIAROWE I PRODUKCYJNE ZAKŁADU 
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWEGO PALIMEB SWARZĘDZ

Materiały użyte do produkcji mebli kuchennych, pokojowych,łazienkowych, szaf i innych.
Boki, wieńce, półki, fronty, blat, ścianka tylna wykonane są z płyty laminowanej, płyty mdf 
lakierowanej, akrylowanej, fornirowanej, foliowanej, drewna i płyty HDF. Fronty standardowo  są 
lakierowane jednostronnie. Lewa strona laminat biały. Fronty fornirowane dwustronnie.
Do skręcania, montowania i okuwania mebli używa się,wkrętów do drewna z ocynku lub stali 
węglowej fosforanowanej, kołków drewnianych, kleju do drewna, listew montażowych, zawieszek 
uniwersalnych, kątowników zaczepów i obejm, podpórek meblowych, łączników kątowych, 
zszywek, gwoździ.
Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski.
– Krawędzie widoczne okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL za pomocą kleju.
– Spoina klejowa jest widoczna.
Elementy docinane na wymiar na miejscu, wycięcia wewnętrzne wykonywane ręcznie z powodu 
braku zastosowania piły podcinającej mogą mieć odpryski laminatu i nie są okleinowane. Nie są 
również okleinowane elementy niewidoczne – krawędzie półek, boków, wieńców, blatów.
Tolerancja wycięć ręcznych w bokach (np. na zaślepki, rury itp.) na długości, szerokości, 
głębokości, liniowości i kąta nie podlegają tolerancji wymiarowej.
Tolerancja wymiarowa frontów:
– Wymiary gabarytowe frontów – długość ± 1 mm, szerokość ± 1 mm, grubość ± 0,5 mm
– Odchylenia do prostolijności – długość 2 mm / 1 mb , szerokość 2 mm / 1 mb
– Wichrowatość – długość 2 mm / 1 mb , szerokość 2 mm / 1 mb
Fronty wykonywane są z wysokości i szerokości od 4mm do 8mm mniejsze od korpusu szafki.
Tolerancja wymiarowa elementów meblowych:
– dopuszczalne granice odchylenia wymiarów zabudowy na 1mb wysokości, długości i przekątnej 
zabudowy meblowej wynosi ± 3mm.
Tolerancja wymiarowa blatów:
– grubość ± 0,5 mm, długość ± 2mm, szerokość ± 2mm, przekątna ± 2mm, wichrowatość ± 2mm na
1mb
Specyfikacja materiałowa wybranych przez klienta materiałów meblowych, okuć i dodatkowego 
wyposażenia zawarta jest w dokumencie zamówienia.
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