
(щодо змін у виготовленні

 В зв’язку з вимогами європейського
«Ювента» будуть проведенні ряд заходів

споживчих якостей меблевих виробів

 Зміни полягатимуть у підвищенні

дзеркальних виробів від впливу пилу
електричні системи в меблях для ванних
нижче ніж ІР 44.   

 Тому з вище написаного випливають

1. На серіях меблів РІО, Бриз
використовуватися відкрита
встановлено окремо вимикач
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виготовленні дзеркальних виробів на прикладі дзеркала
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вимогами європейського ринку, на виробництві меблів
проведенні ряд заходів та змін які призведуть до покращення

меблевих виробів.  

полягатимуть у підвищенні ступеню захисту електричних
від впливу пилу та вологи (ІР). Згідно європейських
меблях для ванних кімнат мають мати ступінь захисту

написаного випливають наступні зміни: 

РІО Бриз, Франческа, Моніка, Софія Нова більше

використовуватися відкрита розетка – вимикач. Взамін в середині
окремо вимикач та розетку. (Див фото) 

на прикладі дзеркала  

виробництві меблів ТОВ 
призведуть до покращення 

електричних систем 
Згідно європейських норм 
мати ступінь захисту не 

Софія Нова більше не буде 
Взамін в середині шафи буде 

 

 



 

 
2. Також на «ліхтарній планці

пластикового коробу, який закривав

 
 
 
 
 

ліхтарній планці» дзеркального виробу більше не буде
коробу який закривав трансформатор. (Див. фото

 

більше не буде 
Див фото) 

 



3. Для приєднання дзеркального
використовуватися з’єднувальна

4. Дзеркальні вироби РіоЗ 1
будуть. На них буде встановлено

5. Дзеркальні вироби серії
вимикачем закритого типу

6. Також зміни проводяться у

момент вже встановлюється

світильники, вимикачі  - 
ІР 44. 

 

дзеркального виробу до загальної електричної мережі
єднувальна  коробка з ступеню захисту ІР

вироби РіоЗ 1-50 та РіоЗ 1 -55 розеткою комплектуватися
буде встановлено лише вимикач – кнопка (фото

вироби серії «Софія Нова» будуть комплектуватися
закритого типу (тип SchucoІР 44) Див. фото. 

проводяться у дзеркальних виробах ТМ “Botticelli
встановлюється LED–стрічка зі ступенем 

 розетки та з’єднувальні коробки  зі ступенем

електричної мережі буде 
захисту ІР44. (Див. фото)  

 
розеткою комплектуватися не 
кнопка фото з п.1). 
комплектуватися розеткою 

 
Botticelli”. На даний 

 захисту ІР 65, 
зі ступенем захисту 


