
 

  
 

   
 
 
Monterzy firmy Hörmann pierwsi z certyfikatami! 
 
Czternastu monterów bram i drzwi firmy Hörmann uzyskało status DOBRYCH 
MONTERÓW. Ich nazwiska zostaną umieszczone w wyszukiwarce internetowej 
dobrymontaż.com. To element kampanii edukacyjnej, której celem jest zwrócenie uwagi 
na to, jak ważny jest prawidłowy montaż stolarki budowlanej. Firma Hörmann jest 
partnerem kampanii DOBRY MONTAŻ.  
 
Monterzy rekomendowani przez firmę Hörmann jako pierwsi z wszystkich partnerów akcji 
zgłosili się na egzaminy, które 21 listopada odbyły się w siedzibie firmy w podwarszawskim 
Piasecznie.  
 
Monter z certyfikatem 
Poprzedzony wcześniejszym szkoleniem praktyczny egzamin teoretyczny, przeprowadzony 
przez Fundację VCC, zdało ośmiu monterów bram i sześciu monterów drzwi. Wszyscy oni 
uprawnieni zostali do posługiwania się legitymacją, specjalnym certyfikatem oraz logotypem 
DOBRY MONTAŻ. Nazwiska tych 14 wykwalifikowanych fachowców, którzy zobowiązali się 
jednocześnie do przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Dobrego Montera Stolarki Budowlanej, 
umieszczone zostaną w wyszukiwarce internetowej dobrymontaz.com. Ich praca podlegała  
będzie dalszej weryfikacji. Każdorazowo bowiem, po przeprowadzeniu montażu, korzystający 
z ich usług inwestor będzie mógł ją ocenić, wypełniając specjalny dokument - pozostawioną 
przez fachowca checklistę. Z oceną tą zapoznać się będzie można na profilu montera  
w internetowej wyszukiwarce.  
 
Dobry produkt i dobry montaż 
Dla firmy Hörmann – aktywnego partnera kampanii DOBRY MONTAŻ – certyfikowanie 
monterów to doskonała okazja, by zwrócić uwagę, że satysfakcja z użytkowania nawet 
najlepszych bram i drzwi nie będzie pełna, jeśli zostaną one niewłaściwie zamontowane.  
Inwestorzy, którzy coraz większą wagę przykładają do dobrych parametrów technicznych, 
takich jak np. wysoka izolacyjność cieplna bram garażowych i drzwi wejściowych, muszą 
zdawać sobie sprawę, że podane przez producenta wartości tych parametrów dotyczą tylko  
produktów poprawnie zamontowanych. Produkt niewłaściwie zamontowany nie będzie 
spełniał oczekiwań inwestora ani pod względem walorów technicznych, ani codziennego 
funkcjonowania.  
Dlatego firma Hörmann wspiera wszelkie działania swoich Autoryzowanych Partnerów 
zmierzające do świadczenia usług montażowych na jak najwyższym poziomie. Informuje też 
swoich klientów, że profesjonalnie wykonany montaż połączony z regularnymi przeglądami  
i fachowym serwisem pozwala zachować fabryczną gwarancję oraz zapewnia bramom  
i drzwiom wieloletnią trwałość.  
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