
STT HẠNG MỤC MÔ TẢ TIÊU CHUẨN 

I

1 Đặt ván 
Yêu cầu xưởng xuất trình phiếu xuất kho, hoá đơn VAT của mỗi công 
trình ngay sau khi tiếp nhận ván

II

1 Chất lượng ván Kiểm tra cốt gỗ các chi tiết Đảm bảo cốt gỗ, vật liệu đúng cam kết 

2 Tiến độ Kiểm tra tiến độ sản xuất Đảm bảo hoàn thành phần thô

3  Kĩ thuật

* Cạnh dán đầy đủ, không lộ phần thô 
* Hậu lùa 
* Không bắt ke vị trí lộ  
* Vết cắt không được được dăm, hay bavia
... 

III

1 Tiến độ Đảm bảo đúng tiến độ lên đồ 

2 Bảo quản, vận chuyển 

* Toàn bộ sản phẩm đều được bọc lót bằng xốp (acrylic và sơn) /nilon 
* Cạnh và góc được bọc bằng đầu nhựa hoặc carton 
* Bề mặt, cạnh, góc không được xước, móp, vỡ 
* Bề mặt veneer, laminate, acrylic, melamine: không lượn sóng, 
không nổ mặt, không xước hay ố mốc. 
* Bề mặt sơn căng min, đồng điệu về mức độ màu sắc, không nổ, bám 
bụi.

IV 

1 Chuẩn bị
Trải bạt và lập bảng tiến độ thi công, thống nhất phương án thi công 
các chi tiết khó với nhà thầu

2 Lắp đặt Cạnh
Dán cạnh toàn bộ phần lộ gỗ  
Cạnh không bị dăm, hay bavia 

3 Kết cấu Đảm bảo kết cấu các hạng mục đồ phải chắc chắn .

4 Lắp ghép

* Vít lộ phải có nắp che 
* Khoang hở các vị trí tương đồng về thiết kế (cánh tủ, ngăn kéo, chân 
tủ, trám tủ, các hồi với tường) phải là nhỏ nhất và đều nhau. Các 
khoảng hở giao nhau phải vuông góc (trừ thiết kế đặc biệt) 
* Chuẩn theo bản vẽ và hiện trạng. 
* Các phần liên kết với tường trần sàn phải tính kết cấu kĩ và gia công 
tại xưởng trước khi lắp đặt. 
Không lộ các phần kết cấu và vật liệu gắn kết ra ngoài sản phẩm.

5 Phụ kiện, thiết bị

* Bản lề, ray trượt đúng chủng loại cam kết, ổn định về mặt chịu lực, 
đóng mở thuận tiện, không có tiếng kêu. 
* Hệ phụ kiện thiết bị lắp đặt vừa, chuẩn theo hãng cung cấp (không 
chắp vá để đủ kích thước, không táp gỗ)

6 Nghiệm thu lần 1 
Cùng nhà thầu kiểm tra toàn bộ chất lượng kĩ 
thuật công trình 

*Ghi chú rõ ràng những lỗi cần khắc phục của từng hạng mục. 
* Yêu cầu nhà thầu khắc phục lỗi trong thời gian ???? 

7 Nghiệm thu lần 2 
* Nghiệm thu chất lượng 
* Nghiệm thu khối lượng * Đồ nội thất đều được lau chùi sạch sẽ

8 Defect 

* Xử lý bề mặt các lỗi xước,bong tróc nhỏ 
* Đi silicon các khu vực khe hở, các khu vực tiếp giáp giữa đồ gắn 
tường với tường,trần, sàn. 
...

9 Vệ sinh Vệ sinh sau khi lắp đặt xong, đóng trạc thải vào bao.
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