
Специфікація виробу:

Деталі:
1. Основа - 1600х448мм - 1 шт.
2. Горізонтальная панель - 1600х448мм - 1 шт.
3. Горізонтальная панель - 518х400мм - 6 шт.
4. Горізонтальная панель - 500х400мм - 1 шт.
5. Стійка - 1888х448мм - 1 шт.
6. Стійка - 1888х410мм - 1 шт.
7. Стійка  - 1888х410мм - 1 шт.
8. Стійка - 1888х448мм - 1 шт.
9. Двері - 1882х526мм - 2 шт.
10. Двері - 323х494мм - 1 шт.
11. Фасад шухляди - 202х494мм - 3 шт.
12. Стінка задня шухляди  - 443х100 - 3 шт.
13. Бічна стінка шухляди - 350х100мм - 6 шт.
14. Стінка задня - 927х500 - 1 шт.
15. Стінка задня (ДВП) - 1275х540 - 1шт.
16. Стінка задня (ДВП) - 318х540 - 2шт
17. Стінка задня (ДВП) - 383х540 - 5 шт.
18. Стінка задня (ДВП) - 973х515 - 1шт.
19. Дно шухляди (ДВП) - 470х354 - 3шт

Фурнітура:
20. Конфірмат 6,3х50 - 54 шт.
21. Шуруп 3,5х16 - 84 шт.
22. Заглушка конфірматна- 26 шт.
23. Ключ конфірматний - 1 шт.
24. Ручка DU алюміній - 6 шт.
25. Гвінт ручки - 12 шт.
26. Шайба під гвинт - 12 шт.
27. Цвях 1,4х20 - 110 шт.
28. Завіса внутрішня - 2 шт.
29. Шкант 8х30 - 28 шт.
30. Полицетримач 5х16 - 1 шт.
31. Ніжка під шафу - 8 шт.
32. Обмежувач NT-266 - 2 шт.
33. Вішалка 350мм - 1 шт.
34. Напрямна 350 - 3компл.
35. Ролік "FAST":  верхній - 4 шт.
36. Ролік "FAST":  нижній - 4 шт.
37. Розсувна система "FAST": профіль - 2шт
38. Куточок пластмасовий - 6 шт.

Скло:
40. Дзеркало 920х380мм - 1 шт. 

Передпокій “АНГЕЛИНА”
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1. Встановити "канавочні" елементи напрямних (поз. 34) на стійки (поз. 6,7) і зафіксувати шурупами (поз. 21).
2. Встановити рельсу (поз. 37) на внутрішню сторону деталі (поз. 1,2) за допомогою шурупів (поз. 21) в намічені отвори  

d-2 мм.
3. Встановити на нижню площину деталі (поз. 1) ніжки (поз. 31) з комплекту фурнітури.
4. Прикріпити між стійок (поз.6,7) задню стінку (поз. 14) за допомогою шкантів (поз.29) попередньо обробивши отвори 

клеєм ПВА, а так-же встановити полицю (поз. 4) зафыксувати конфірматами (поз. 20) використовуючи ключ з 
комплекту фурнітури.

5. Між стійок (поз. 5,6) встановити полиці (поз. 3) за допомогою конфірматів (поз. 20)
6. Між стійок (поз. 7,8) встановити полиці (поз. 3) за допомогою конфірматів (поз. 20)
7. Встановити шканти (поз.29) на деталі (поз.1,2) попередньо обробивши отвори клеєм.
8. З'єднати стійки (поз.5,6,7,8) між деталями (поз.1,2) за допомогою конфирматов.
9. Набити на задні торці стійок (поз.5,6,7,8) ст ю (поз.15,16,17,18) використовуючі цвяхі (поз.27) з комплекту інка задн

фурнітури.
10. Конструкцію виставити в рівень за допомогою ключа (поз.23) регулюючи ніжки (поз.31).
11. Установити шканти (поз.29) на фасад (поз.11) попередньо обробивши отвори клеєм ПВА.
12. З'єднати бічні стінки шухляд (поз.13) з задньої (поз.12) за допомогою конфірматів (поз.20), а на торці приєднати  

фасади попередньо обробивши отвори клеєм ПВА (див.мал.).
13.Фасад шухляд (поз.11) з'єднати за бічними стінками шухляд (поз.13) за допомогою куточків (поз.38) і шурупів (поз.21).
14. На низ зібраной шухляди приєднати ДВП (поз.19) за допомогою цвяхів (поз.27) і встановити провідні елементи 

напрямних (поз.34) закріпивши за допомогою шурупів (поз.21).
15. Установити фасад (поз.10) за допомогою завісів (поз.28) і шурупів (поз.21) на основу (поз.1) в намічені отвори.
16. Установити вішалку (поз.33) наніжнюю площину полиці (поз.3) за допомогою шурупів (поз.21).
17. На внутрішню сторону дверей (поз.9) встановити верхні і нижні роліки (поз.35,36) за допомогою шурупів в намічені 

отвори.
18. На фасади (поз.8,9,10) встановити ручки (поз.23) за допомогою гвинтів і шайб (поз.25,26) з комплекту фурнітури.
19. Установити двері (поз.9) на профіль (поз.37) і зафіксувати клямкою верхнього ролика (поз.35), при необхідності 

відрегулювати нижніми роликами (поз.36) за допомогою шурупів (поз.21) положення дверей.
20. До задньої стінки (поз.14) прикріпити дзеркало (поз.40) строго керуючись пам'яткою.
21. Закрити всі отвори конфірматів заглушками (поз.22).
22. Пол (поз.30) встановити на стійку (поз.7) як обмежувач ходу фасаду (поз.10).ицетримач 
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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 зі збірки виробу:
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