
1. До двері шафи (поз.5) прикріпити дзеркало (поз. 16) строго керуючись пам'яткою.
2. Додатково зафіксувати дзеркало (поз. 16) до дверей шафи (поз. 5) комплектом кріплень для 

дзеркал (поз. 30) використовуючи шурупи (поз. 31).
3. Встановити ніжки (поз.22) на нижню площину основи (поз.6). Встановити стійки (поз. 12,11) на 

основу (поз. 6) і прикріпити конфірматами (поз.20).
4. Встановити стійку (поз.4) на основу (поз.8) і зафіксувати за допомогою конфірматів.
5. З'єднати між собою стійку (поз. 12) і стійку (поз.11) використовуючи панель (поз. 8), зафіксувати за 

допомогою конфірматів.
6. Встановити стійку (поз. 1) на основу (поз. 6) і зафіксувати за допомогою конфірматів. Додатково 

стійку (поз.1) з'єднати з панеллю (поз.8), закріпивши за допомогою конфірматів (поз.20).
7. З'єднати між собою стійку (поз. 1) та стійку (поз. 4) використовуючи панель (поз. 10), зафіксувати за 

допомогою конфірматів використовуючи ключ з к-ту фурнітури.
8. Встановити кришку (поз. 7) на деталі (поз. 1,4) і зафіксувати за допомогою конфірматів.
9. Встановити панелі (поз. 3) між деталями (поз.7,8), зафіксувати за допомогою конфірматів.
10. Встановити панель (поз. 2) між деталями (поз.6,7), зафіксувати за допомогою конфірматів.
11. Встановити полицю (поз. 9) прикріпивши її до деталей (поз. 2,3,4), зафіксувати за допомогою 

конфірматів (поз. 20) використовуючи ключ з к-ту фурнітури.
12. Встановити ручки (поз. 18) на двері (поз. 5,13), зафіксувати шурупами (поз. 25) і шайбами (поз.26).
13. Встановити завiси (поз. 17) на двері (поз. 5,13) зафіксувати шурупами (поз. 23) (див. малюнок).
14. Встановити двері (поз.5,13) на деталі (поз. 1,6), зафіксувати шурупами (поз.23) (див. малюнок).
15. Встановити вішалку на нижню поверхню полиці (поз. 10) і зафіксувати шурупами (поз. 24) (див. 

малюнок).
16. Встановити гачки (поз. 19) на панель (поз. 2,3) і зафіксувати шурупами.
17. Встановити обмежувач (поз.24) на стійки (поз.1,11) і двері (поз.13), зафіксувати шурупами (поз.23) 

(див. малюнок).
18. Набити на торці стійок (поз.1,4,11,12) і деталей (поз.6,7,8) стінку задню (поз.14,15,16) цвяхами.
19. Закрити отвори в конфірматах заглушками (поз. 29) з комплекту фурнітури.

Спецификація виробу:

Деталі:
1.Стійка - 1968х400мм - 1 шт. 
2.Панель - 1968х300мм - 1 шт. 
3.Панель  - 1668х120мм - 2 шт. 
4.Стійка - 1668х400мм - 1 шт. 
5.Дверь - 1660х464мм - 1 шт. 
6.Основа -1100х400мм - 1шт. 
7.Кришка - 1100х400мм - 1 шт. 
8.Панель - 784х400 - 1 шт. 
9.Полиця - 520х290 - 1 шт. 
10.Полиця - 468х380 - 1 шт. 
11.Стійка - 400х284 - 1 шт. 
12.Стійка - 380х284мм - 1 шт. 
13.Двері - 764х280мм - 1 шт. 
14.Стінка задня - 1690х496мм (ДВП) - 1 шт. 
15.Стінка задня - 796х306мм (ДВП) - 1 шт. 
Скло:
16. Дзеркало 1400x400мм - 1 шт.
 
Фурнітура: 
17. Завiса внутрішня - 5 шт.
18. Ручка "Матовий хром" 96 - 2 шт.
19. Гачок для одягу - 5 шт.
20. Конфірмат 6,3х50 - 36 шт.
21. Ключ конфірматний - 1 шт.
22. Ножка під шафу - 6 шт.
23. Шуруп 3,5x16 - 42шт.
24. Обмежувач NT-266 - 2 шт.
25. Гвинт ручки - 4 шт.
26. Шайба під гвинт - 4 шт.
27. Цвях 1,4х20 - 45 шт.
28. Вiшалка поздовжня 300мм - 1 шт.
29. Заглушка конфірматна - 16 шт.
30. К-т кріплень для дзеркал -1 к-т.
31. Саморіз 3,5х25мм - 4 шт.

Передпокій “ЮЛИЯ”
ФОП Токарєв А.О.

ФОП Компанієць В.О.

ФОП Давиденко В.В.

м. Запоріжжя, вул. Каховська, 34-А

телефон / факс: (0612) 12-58-58, (061) 289-29-48

E-mail: info@kompanit.com.ua http:// www.kompanit.com.ua

Інструкція по збиранню виробу:
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