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Меблі для ванних кімнат ТМ «МІРАТЕР» — це дивовижне 
поєднання гармонії та якості, здатне зробити Ваше життя 
не лише комфортним і затишним, але й стильним та 
вишуканим.

ТМ «МІРАТЕР» — один із кращих виробників меблів для 
ванних кімнат, нам довіряють не лише в Україні, а і далеко за 
її межами.

Перед початком експлуатації придбаного виробу уважно 
вивчіть рекомендації, які викладені в цьому посібнику. 
Особливу увагу зверніть на інструкції зі встановлення меблів, 
регулювання окремих вузлів і умови гарантії. Перевірте 
правильність та повноту заповнення гарантійного талона.
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1. Загальні характеристики меблів
Меблі призначені для обладнання ванних кімнат у житлових 

та громадських приміщеннях.
Вироби випускаються комплектами, та розподіляються по 

серіям, які мають єдине дизайнерське рішення.
До складу комплектів зазвичай входять такі вироби:
— тумби з умивальниками;
— дзеркала;
— шафи підвісні;
— шафи кутові;
— пенали;
— комоди.        
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1.1. Вироби
Тумба з умивальником (раковина) — корпусна конструкція 

з місцем для посадки під умивальник з одним або декількома 
фасадами (дверцятами). Можлива наявність однієї або 
декількох шухляд, корзини для білизни та фурнітури.

Дзеркало — дзеркальне полотно, прикріплене до основи, 
можлива наявність нижньої полиці. У верхній частині виробу 
передбачено освітлення у вигляді навісу (верхньої панелі 
з електроустаткуванням) із вбудованими світильниками. 
Випускаються також дзеркала, доповнені шафками та 
відкритими полицями.

Шафа підвісна — корпусна конструкція з одним або 
декількома навісними фасадами і задньою стінкою. 
Комплектується навісами для кріплення до стіни.

Шафа кутова — корпусна конструкція, виконана у формі 
призми (трикутною або її модифікацій) і призначена для 
встановлення в кут ванної кімнати. Комплектується навісами 
для кріплення до стіни.

Пенал — корпусна конструкція з одним або декількома 
навісними фасадами та полицями і задньою стінкою. 
Комплектується ніжками й навісами для кріплення до стіни. 
Можлива наявність однієї або декількох шухлядок, корзини для 
білизни та іншої фурнітури.

Комоди — корпусна конструкція з декількома навісними 
фасадами та задньою стінкою. Комплектуються ніжками для 
встановлення на підлогу, шухлядами, корзиною для білизни та 
іншою фурнітурою. 

1.2. Матеріали та складові елементи
ВИГОТОВЛЕННЯ

Технологічний процес виготовлення меблів для ванних 
кімнат виконується на обладнанні з ЧПУ (числовим програмним 
управлінням).

Вироби відповідають вимогам безпеки:
- ДСП 201-97;
- ГОСТ 16371-93;
- Сан ПіН 6027 А-91;
- НРБУ-97.
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КОРПУС
Корпуси меблів виготовляються з панелей ДСП підвищеної 

вологостійкості, опірності до зносу відповідно до ГОСТ 10632-
89, ГОСТ 27678-88, ГОСТ Р 52078-03 та відповідають вимогам 
санітарно-епідеміологічного висновку.

Добре витримує дію побутових хімічних засобів, за винятком 
абразивних матеріалів, їдких речовин та рідин. Торцеві сторони 
корпусних деталей захищені матовою або глянцевою кромкою 
ПВХ.

ФАСАДИ
Фасади виготовлені з МДФ (деревинно-волокниста 

плита середньої щільності). МДФ відповідає європейським 
та вітчизняним стандартам якості, що підтверджується 
сертифікатами відповідності.

ФАРБУВАННЯ
Фарбування корпусів і фасадних частин здійснюється за 

складною багатоступеневою технологією лакофарбовими 
матеріалами провідних європейських виробників. 
Застосовується технологія фарбування високоглянцевими 
емалями. Фарби, що використовуються, відповідають вимогам 
санітарно-епідеміологічних висновків.

ДЗЕРКАЛА
Дзеркала, що використовуються при виробництві меблів, 

виготовлені з дзеркальних полотен із амальгамою на основі 
срібла, яка має підвищену вологостійкість. Грані всіх дзеркал в 
обов’язковому порядку відполіровані.

Обробка ведеться на високоточному устаткуванні з 
мінімальними допусками. Якість дзеркальних полотен 
підтверджена санітарно-епідеміологічним висновком. 

ФУРНІТУРА
Високоякісна фурнітура європейських та українських 

постачальників: системи висувних шухляд, петлі, шарніри, 
телескопічні направляючі забезпечують довгу, надійну роботу 
всіх рухомих частин конструкції, відповідають як європейським, 
так і вітчизняним стандартам. Використання єврогвинтів, 
шкантів, мініфіксів, а також сам процес складання — забезпечує 
високий рівень геометричності та міцності конструкцій 
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меблів. Строк придатності всіх видів фурнітури рівний строку 
придатності виробу.

ЕЛЕКТРО-ОБЛАДНАННЯ
Комплекти світильників з галогенними лампами та блоком 

живлення, які використовуються, відповідають ГОСТ 17677-82, 
ГОСТ 8607-82 та має сертифікат відповідності.

Обладнання, що входить до комплекту світильників з 
галогенними лампами, відповідає вимогам нормативних 
документів: 
ГОСТ Р 51318.15-99 і відповідає ТУ 3461-001-48934350-2001.

2. Комплектація
Меблі для ванних кімнат ТМ «МІРАТЕР» збираються, 

комплектуються, перевіряються ВТК та упаковуються на ТОВ 
«МІРАТЕР»

2.1. Тумба
Тумби комплектуються умивальниками (меблевими 

раковинами) виробництва України, Польщі, Білорусії, Китаю, які 
мають розраховані посадочні місця саме під той умивальник, що 
передбачений виробником. Це визначається індивідуальністю 
кожної моделі умивальника.

Увага! Не намагайтеся встановити на тумбу умивальник, 
непередбачений виробником. Це спричинить появу зазорів між 
умивальником і тумбою, пошкодження виробу та призведе до 
нестійкого положення на тумбі.

Тумби можуть комплектуватися полицями, які можуть бути 
врізними і вкладними. Врізні полиці встановлюються на фабриці 
за допомогою шкантів і не мають можливості регулювання. 
Вкладні полиці можуть регулюватися за висотою. Деякі моделі 
комплектуються корзиною для білизни та системами висувних 
шухляд (металобоксів), які мають регулювання.  

2.2. Дзеркала
Дзеркала з шафками комплектуються врізними полицями, 

що кріпляться з допомогою шкантів або полицями зі скла, які 
встановлюються на полицетримачі.

Всі дзеркальні полотна кріпляться на основу за допомогою 
силікону, який не пошкоджує амальгаму та забезпечує надійну 
фіксацію. Світильники — світлодіодні, круглі, потужністю 3 Вт, 
які розраховані для підключення в мережу з напругою 220 В. 
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Їх підключення проводиться через трансформатор. Більшість 
моделей оснащені розеткою на 220 В і вимикачем.

2.3. Пенали, комоди та шафи навісні
Пенали, комоди та шафи навісні комплектуються врізними 

полицями, що кріпляться за допомогою шкантів, або полицями 
зі скла, які встановлюються на полицетримачі. Деякі моделі 
комплектуються корзиною для білизни. Навісні вироби 
укомплектовані навісами, що регулюються, монтажною 
планкою та дюбелями.

3. Рекомендації з установки 
та експлуатації меблів.

Меблі для ванних кімнат призначені для експлуатації в 
житлових та громадських приміщеннях при температурі від 
+2°С до +40°С і відносній вологості повітря не більше 70%.

Розробка, проектування та випуск сучасних меблів для ванних 
кімнат здійснюється з урахуванням вимог Держстандартів.

Від того, як правильно розташовано і встановлено меблі 
у ванній кімнаті, залежить надійність, практичність та 
комфортність використання цієї продукції. Не лише якісні 
матеріали, з яких виготовлені меблі, а й правильний догляд за 
ними забезпечить збереження і збільшить термін експлуатації.
— Тумбочки, пенали, комоди комплектуються як 
регульованими, так і нерегульованими ніжками. Якщо Ваша 
модель комплектується регульованими ніжками, відрегулюйте 
положення виробу, обертаючи опори ніжок.
— Поставте виріб до стіни впритул.
— Якщо умивальник має спеціальні отвори для кріплення до 
стінки, закріпіть його.
— Не допускається прямого контакту виробу з водою, 
оскільки висока вологість та ймовірне близьке 
розташування джерела тепла може вплинути на зміну 
кольору (помутніння) та розбухання фасадів і корпусних 
частин.
— Для збереження первинного блиску фасадів не 
допускати висихання на них води.   
— У разі попадання води всередину виробу, меблі 
необхідно протерти м’якою сухою тканиною.
— Догляд за виробами здійснювати за допомогою м’якої 
тканини з використанням нейтральних миючих рідин.
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— Поверхні меблів необхідно оберігати від попадання 
розчинників, кислот, лугів, механічних ударів, подряпин і т. ін.
— При механічному пошкодженні деталей ДСП та МДФ місце 
пошкодження потрібно зачистити та покрити гідроізолюючими 
матеріалами (фарба на лаковій основі відповідного кольору, 
силіконовий герметик, фарба нітроцелюлозна або акрилова, 
лак і т. ін.).
— У випадку, якщо при встановленні виникла необхідність 
виконання вирізу в деталях виробу, то відкриті зрізи обов’язково 
повинні бути надійно ізольовані від води гідроізолюючими 
матеріалами (фарба відповідного кольору, силіконовий 
герметик, фарба нітроцелюлозна або акрилова і т. ін.).
— При ослабленні вузлів різьбових з’єднань необхідно їх 
періодично підтягувати.
Для виробів, які мають кронштейн кріплення до стіни, 
використовувати фурнітуру для кріплення з комплекту поставки.
— Не залишайте відкриті отвори без заглушок. Вийнявши 
полицетримачі, обов’язково закрийте отвори заглушками. При 
попаданні у відкриті отвори води існує ймовірність розбухання 
матеріалу.
— Не зберігайте всередині меблів вологих речей та тари з 
рідинами, що протікають.

Увага! При недотриманні рекомендацій, правил експлуатації, 
у випадку самостійного виконання вирізів у деталях виробу без 
гідроізоляції відкритих зрізів товариство «МІРАТЕР» має право 
відмовити в гарантійному обслуговуванні та не несе подальшої 
відповідальності за експлуатацію пошкодженого Вами виробу. 

Рекомендації при встановленні навісних виробів:
— Зробити розмітку на стіні, в місцях, де планується встановити 
кріплення виробу.
— Закріпити монтажну планку або дюбеля.
— Рекомендована відстань від верхньої поверхні умивальника 
до нижнього краю дзеркала В=150—250 мм.
— При використанні дзеркала в комплекті з пеналом 
рекомендується встановлювати дзеркало так, щоб його верхня 
межа збігалася з верхом пенала на висоті О — висота пенала.
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4. Рекомендації з регулювання меблевої 
фурнітури в домашніх умовах

У процесі експлуатації виробу можливе ослаблення 
різьбових з’єднань кріпильних елементів меблів, особливо 
рухомих. У такому випадку необхідно періодично (при потребі) 
підтягати гвинти в петлях і монтажних планках. Якщо ручка 
прокручується (що не допускається, оскільки в цьому випадку 
можуть залишитися подряпини на фасаді), необхідно підтягти 
гвинти, якими вона кріпиться. Якщо фасад шухлядки торкається 
іншої фасадної частини, то необхідно провести його регулю-
вання. Крім того, різьбові з’єднання є і в нерухомих кріпильних 
елементах — регульованих навісах. Якщо шафа нещільно 
прилягає до стіни, необхідно підтягти гвинти навісу.

4.1. Регулювання петель
Всі використовувані петлі мають можливість регулювання. 

При необхідності Ви можете самостійно здійснити регулювання 
за допомогою викрутки.

Металобокси складаються з двох металевих стінок, дна і 
задньої стінки, які виготовлені з вологостійкої плити — ДСП. 
При потребі Ви можете самі відрегулювати положення фасаду 
ящика. Для цього потрібно послабити гвинти, змістити фасад 
по вертикалі і по горизонталі в потрібне положення та знову 
закріпити гвинти.

5. Електрообладнання
Світильники з галогеновими лампами та блоком живлення 

(ІР43), якими комплектуються вироби (дзеркала), відповідають 
ГОСТ 17677- 82; ГОСТ 8607-82 та сертифікату відповідності.

У ванних кімнатах квартир і номерах готелів допускається 
встановлення меблів з електрообладнанням в зоні 3 
(згідно з додатком 2 ПБЕ, Київ — 2001) через розподільчі 
трансформатори або пристрій захисного вимкнення (ПЗВ), який 
реагує на диференційний струм із номінальною напругою, що 
не перевищує 30 мА. 

Увага! Примітка:
При монтажі виробів, у яких є електрообладнання, 

користуйтеся послугами електрика!
Обов’язково встановити на вході електромережі пристрій 

захисного відключення (ПЗВ), 30 мА.
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5. Упаковка
Усі меблі ТМ «МІРАТЕР» постачаються в упаковці з 

гофрокартону. По периметру меблі обгорнуті пінополіізолом. 
Умивальник упаковано в гофрокартон.

6. Гарантійні зобов’язання виробника 
і правила гарантійного обслуговування

1. Товариство «МІРАТЕР» (далі «Виробник») гарантує, що 
на момент покупки Вами меблів (далі «Виріб»), які позначені 
в гарантійному талоні, є комплектними, не мають механічних 
пошкоджень і відповідають встановленим стандартам якості, 
вимогам безпеки й умовам укладеного договору купівлі-
продажу.

2. Підприємство гарантує відповідність виробів — «Меблів 
для ванних кімнат» вимогам ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие 
технические условия» при дотриманні умов транспортування, 
зберігання та експлуатації.

3. Виробник забезпечує безкоштовний ремонт виробу тільки 
у разі виявлення дефектів виробничого характеру.

4. Комплектність виробу перевіряється покупцем при 
отриманні товару в присутності продавця. Після продажу виробу 
претензії щодо його комплектності та механічних ушкодженнях 
(сліди ударів, сколи, плями і т. ін.) не приймаються.

5. Виробник залишає за собою право відмови в 
безкоштовному гарантійному ремонті в таких випадках:
— Якщо виріб має сліди стороннього втручання або була 
спроба самостійного ремонту.
— Якщо виявлені несанкціоновані зміни конструкції виробу.
— Якщо виріб експлуатувався не відповідно до свого цільового 
призначення або в умовах, для яких воно не призначене.
— Якщо виріб використовувався з фурнітурою, яка не 
передбачена виробником.
— Якщо в гарантійному талоні присутні виправлення, які не 
завірені виробником.
— Якщо виявлені пошкодження виробу, викликані 
неправильним підключенням до електромережі.
— Якщо виявлені сліди зберігання всередині меблів мокрих 
і вологих речей, а також розшарування, розтріскування і 
розбухання фасадних деталей і частин корпусу внаслідок 
прямого попадання на них води.  
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— Якщо дефект утворився в результаті відсутності періодичного 
підтягування різьбових з’єднань у міру потреби.

6. Гарантія не розповсюджується на такі недоліки:
— Механічні пошкодження, як внутрішні, такі зовнішні,отримані 
в результаті неправильної експлуатації, установки або 
транспортування.
— Пошкодження, викликані попаданням на поверхню виробу 
їдких речовин і рідин.
— Пошкодження, викликані стихією, пожежею, побутовими 
чинниками.

7. Гарантія дйсна за наявності гарантійного талона, 
завіреного печаткою продавця i підписаного покупцем. Bci поля, 
вказані в гарантійному талоні, обов`язковi для заповнення!

8. Гарантійний термін експлуатації виробу встановлюеться 
впродовж 24-х місяців при експлуатації в

Індивідуальних жилих примйщеннях та протягом 18-ти 
місяців при експлуатації в громадських місцях (у комерційних 
структурах, театрах, будинках готелях i т. iн.)

9. Тривалість гарантійного терміну вказуеться в гарантійному 
талоні i розпочинаеться з дня придбання виробу.

10. Дата продажу i дата виготовлення виробу вказуються в 
гарантійгому талоні.

11. Гарантія на зaмiнeнi комплектуючі припиняеться разом з 
гарантією на вирб.

12. Виробник знімає з себе відповідальність за можливу 
шкоду, прямо або побічно спричинену продукцією товариства 
«МІРАТЕР» людям, домашнім тваринам, майну у випадку, 
якщо це відбулося в результатi недотримання правил i умов 
експлуатації, встановлення виробу, умисних або необережних 
дій споживача чи третіх ociб.

У paзi виявлення несправностей або дефектів необхідно 
звернутися до товариства «МІРАТЕР» через продавця в 
порядку, передбаченому чинним законодавством, подавши 
рекламацію.

За всіма спірними питаннями звертатися:
+380 800-331-479

www.mirater.com.ua  
www.mirater.ua
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MIRATER TM bathroom furniture can make your life not only 
comfortable and cozy, but also stylish and refined.

TM «MIRATER» – is one of the best manufacturers of bathroom 
furniture in Ukraine.

Before using the  product, carefully read the recommendations 
in this manual. Please, pay special attention to the instructions for 
installation of the furniture, adjusting individual components and 
warranty conditions. Check the correctness and completeness of 
the warranty card.

Passport sections:
1. General characteristics of furniture ........................................... 11
2. Complete set ...............................................................................13
3. Recommendations for installation and using of furniture ..........14
4. Recommendations for adjusting furniture fittings ..................... 15
5. Electrical components ................................................................16
6. Packaging ...................................................................................16
7. Warranty obligations ...................................................................17
8. Warranty card ............................................................................ 19

1. General characteristics of furniture
The furniture is supposed to be used to equip bathrooms in living 

space and public areas.
The products are produced in sets, which have a single design 

solution.
The full sets usually include the following products: 
- vanity units with washbasins;
- mirrors; 
- mirrors with cabinets;
- tall cabinets; 
- half cabinets.

1.1 Product items
A vanity unit with a washbasin (sink) is a furniture cabinet with a 

place for the washbasin with one or more facades (doors, shelves). 
There may be one or more drawers, laundry baskets.

 A Mirror — a mirror attached to the base, a lower shelf is possible. 
In the upper part of the product there can be lighting (upper panel 
with electrical equipment) with built-in lamps. Mirrors can be 



12

completed with cabinets and open shelves are also available.
A hanging cabinet — the cabinet with one or several facades and 

a back wall. It is completed with smart adjustment to a wall.
A tall cabinet – it is a case structure with one or more  facades 

and shelves and a back wall. It is completed with furniture legs 
and canopies for adjustment to a wall. There may be one or more 
drawers, laundry basket. 

1.2. Materials and components
PRODUCTION

Technological process of manufacturing bathroom furniture is 
performed on CNC equipment (numerical program control).

The products meet safety requirements:
- DSP201-97;
- GOST 16371-93;
- SanPiN6027A-91;
- NRBU-97.
The furniture cases
Furniture cases are made of panels of a chipboard of the 

increased moisture resistance, resistance to wear according to 
GOST 10632-89, GOST 27678-88, GOSTR 52078-03 and meet 
requirements of the sanitary-and-epidemiologic conclusion.

Well withstands the effects of household chemicals, except for 
abrasives, corrosive substances and liquids. The end sides of the 
body parts are  protected by a matte or glossy PVC edge.

FACADES
Facades are made of MDF (wood-fiber board of average density). 

MDF meets European and Ukrainian quality standards, which is 
confirmed by certificates of conformity.

PAINTING OF FURNITURE
Painting of furniture cases and facade parts is carried out by a 

complex multi-stage technology with paints and varnishes of leading 
European manufacturers. The technology of painting with high-
gloss enamels of ultraviolet hardening is applied. The paints used 
meet the requirements of sanitary and epidemiological conclusions.

MIRRORS
Mirrors  (or mirrors with a cabinet(s) ) is made on amalgam silver 
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base, which has high moisture resistance. The edges of all mirrors 
are polished.

The manufacturing  is carried out on high-precision equipment. 
The quality of mirrors is confirmed by the sanitary-epidemiological 
conclusion.

FURNITURE accessories
High-quality furniture accessories from European and Ukrainian 

suppliers: drawer systems, hinges, telescopic guides provide 
long, reliable work of all moving parts of the vanity unit, meet both 
European and Ukrainian standards. The use of Euroscrews, rails, 
mini-fixes, as well as the assembling process itself — provides 
a high level of geometry and strength of furniture structures. The 
expiration date of all types of furniture accessories is equal to the 
expiration date of the product.

ELECTRICAL lamps
The sets of lamps with halogen lamps and power supply used 

are in accordance with GOST 17677-82, GOST 8607-82 and have 
a certificate of conformity.

The equipment included in the set of lamps with halogen 
lamps meets the requirements of regulatory documents: GOST R 
51318.15-99 and meets TU3461-001-48934350-2001.

2. Complete set 
Bathroom furniture TM «Van Mebles» and TM «MIRATER» 

are assembled, are completed, checked by Technical Control 
Department and packed on MIRATER LLC

2.1. Vanity unit 
Vanity units are completed with ceramic or silestone washbasins 

(furniture sinks) which have well-defined washbasin place. Each 
washbasin model needs specific calculated washbasin place .

Warning! Do not attempt to install a washbasin on the vanity 
unit that is not provided by the manufacturer. This will cause gaps 
between the sink and the vanity unit, can damage the product and 
lead to an unstable position on the vanity unit.

The vanity units  can be completed with shelves which can be 
cut-in or installed. Cut-in shelves are installed at the factory with 
the help of rails and are not adjustable. Inserted shelves can be 
adjusted by the height. Some models come with a laundry basket 
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and adjustable drawer systems (metal basket).

2.2. Mirrors
Mirrors with cabinets are completed with the cut-in shelves 

(fastened by wooden dowel – shkant) or glass shelves which are 
established on the shelf holder.

All mirrors are attached to the base with silicone, which does not 
damage the amalgam and provides a secure fixation. Lamps —  
halogen, round, with a power of 20 W which are meant for 
connection to a network with a voltage of 220 V. Their connection is 
made through a transformer. Most models are equipped with a 220 
V socket and a switch.

2.3. Tall cabinets, half cabinets 
Tall cabinets, half cabinets are equipped with cut-in shelves 

(fastened by wooden dowel – shkant) or glass shelves that are 
installed on the shelf holder. Some models come with a laundry 
basket. Wall-mounted items are completed with the adjustable 
canopies, a mounting lath.

 
3. Recommendations for installation and using.
Bathroom furniture is meant to be used in bathroom areas 

and public place at a temperature from + 2 °C to + 40 °C and the 
humidity not more than 70%.

Design and manufacturing of bathroom furniture is carried 
according to  the requirements of Ukrainian State Standards

Proper location and installation of the furniture  will give You the 
long life time of the item.

But also the correct care of them will provide long use and will 
increase service life. If your model is equipped with adjustable legs, 
adjust the position of the product by rotating the legs.

- Place the product against the wall . 
- If the sink has special holes for mounting to the wall, fix it ( the sink).
- Do not allow direct contact of the product with water, as 

high humidity and probable close location of the heat  can 
affect the color change and swelling of facades and cabinets. 

- To save the original gloss of facades do not allow water to 
dry on them. 

- In case of getting water inside the product, the furniture 
should be wiped with a soft dry cloth. 

- Cleaning of the products should be carried out with a soft 
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cloth using neutral detergents.
- Furniture surfaces must be protected from solvents, acids, 

alkalis, mechanical damages, scratches .
- If during installation there was a need to make a cut in the 

product, then the open sections must be  insulated from water with 
waterproofing materials (paint of the appropriate color, silicone 
sealant, paint nitrocellulose or acrylic, etc.) .

- the loose threadconnections they must be periodically tightened. 
For products that have a wall mount adjustment, use the supplied 

mounting adjustment.
- Do not leave open spaces without plugs. 
- When removing the shelf holders, be sure to close the holes 

with plugs.
Attention! In case of evasion of recommendations and 

proper using, in case of self made cut outs in a product without 
waterproofing of open cuts the MIRATER company has the right to 
refuse warranty service and does not take further responsibility for 
the operation of the 

Installation of  wall mounted products:
- Make a mark on the wall, in places where it is planned to hang  

the product.
Fix the mounting plate. The recommended distance from the 

upper surface of the washbasin to the lower edge of the mirror is 
150-250 mm.

 
4. Recommendations for adjusting furniture 

fittings at home
During the using of the product, it is possible that the threaded 

connections of furniture fasteners can be loosen, especially 
movable ones. In this case it is necessary to tighten periodically 
(if necessary) screws in loops and assembly laths. If the handle is 
scrolled (which is not allowed, as in this case there may be scratches 
on the facade), it is necessary to tighten the screws with which it is 
attached. If the facade of the drawer touches another facade, it is 
necessary to adjust it. In addition, there are threaded connections 
in fixed fasteners — adjustable canopies. If the cabinet does not fit 
snugly against the wall, the canopy screws must be tightened.

4.1. Adjustment of loops
All used loops are adjustable. If it is necessary, you can adjust 

yourself with a screwdriver.
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Metal boxes consist of two metal walls, a bottom and a back 
wall which are made of a moisture resistant plate — a chipboard. 
If it is necessary, you can adjust the position of the facade of the 
box. To do this, loosen the screws, move the facade vertically and 
horizontally to the position  you need and re-fasten the screws.

5. Electrical equipment
Lamps with halogen lamps and power supply (IP43), which are 

equipped with products (mirrors), comply with GOST17677-82; 
GOST8607-82 and the Certificate of Compliance.

In the bathrooms of apartments and hotel rooms it is allowed 
to install furniture with electrical equipment in zone 3 (according 
to appendix 2PBE, Kyiv-2001) through distribution transformers 
or protective tripping device (PZV), which responds to differential 
current with rated voltage not exceeding 30 mA.

Warning! Note: When installing products that have electrical 
equipment, use the services of an electrician!

Be sure to install a 30 mA safety cut-out device at the input of 
the mains.

6. Packaging
All MIRATER furniture is delivered in corrugated cardboard 

packaging. The washbasin is packed in corrugated cardboard.

7. Warranty obligations of the manufacturer and 
rules of warranty service 

1. MIRATER (hereinafter referred to as the «Manufacturer») 
guarantees that at the time of purchase the furniture (hereinafter 
«Product»), which is marked in the warranty card, the set(s) is (are) 
full, have no mechanical damage and meet the  quality standards, 
safety requirements and the terms of the contract of sale.

2. The company guarantees conformity of products— «Furniture 
for bathrooms» to requirements of GOST16371-93 «Furniture. 
General technical conditions” under  the conditions proper 
transportation, storage and using.

3. The manufacturer provides free repair of the product only in 
case the defects have manufacturing character.

4. The completeness of the product is checked by the buyer 
when receiving the goods in the presence of the seller. After the sale 
of the product, claims regarding its completeness and mechanical 
damage (impact marks, chips, stains, etc.) are not accepted.

5. The manufacturer has the right to refuse free warranty repair 
in the following cases: 

- If the product has signs of ourside intervation or there has been 
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an attempt of self-repair
- If the changes to the product are made by the buyer.
- If the product has been used incorrectly  or in conditions for 

which it is not intended.
- If the product has been used with accessories not provided by 

the manufacturer.
- If the warranty card contains corrections that are not certified 

by the manufacturer.
- If damage to the product caused by improper mains connection 

is detected.
- If there are visiul sights of storage inside the furniture wet things, 

as well as delamination, cracking and swelling of facade parts and 
parts of the furniture cabinet due to direct contact with water.

- If the defect is caused by the lack of periodic tightening of the 
threaded connections when it was needed.

8. The warranty does not cover the following 
defects:

- Mechanical damage both inner and outer, which were caused  
by  improper use, installation or transportation.

- Damages caused by corrosive substances and liquids.
- Damage caused by natural disasters, fire, household factors.
7. The warranty is valid if only there is a warranty card, which 

must have the seller’s seal and signed by the buyer. All the fields  in 
the warranty card must be  filled!

8. The warranty period of product using  is 24 months when 
using in individual appartments and within 18 months using in public 
places (in commercial structures, theaters, houses, hotels, etc.).

9. The duration of the warranty period is indicated in the warranty 
card and starts from the date of purchase of the product.

10. The date of sale and the date of manufacture of the product 
are indicated in the warranty card.

11. The warranty on the replaced components (parts) ends off 
together with the warranty on the product.

12. The manufacturer disclaims liability for possible damage, 
directly or indirectly caused by the products of the company 
«MIRATER» to people, pets, property, if it occurred as a result of non-
compliance with the rules and conditions of using, installation of the 
product, intentional or careless actions of consumers or third parties. 

In case of defects revealing it is necessary to contact  the company 
«MIRATER» in the order provided by the current legislation and 
make the complaint.

+3 80800-331-479
www.mirater.com.uawww.mirater.ua
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Гарантійний талон №_______________
Меблі для ванних кімнат «МІРАТЕР» 

Найменування виробу ...................................……....................
Модель ………..............................................................…………
Серія ................................................................................………

Штамп підприємства
Код ……........................................................................................
Дата виготовлення ...................................................................…
Перевірено ВТК ...........................................................................
Номер ......................................................................................…
Бригада складання ………...........................................................

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ: 
при дотриманні правил зберігання та експлуатації, 

гарантія - 24 місяці з дня продажу.
Заповнюється виробником.

Продавець
Назва ….......................................................................................
Телефон …………........................................................................
Адреса ……..................................................................................
Юридична адреса …..................................................................
Адреса фактична 
……………..............................................................................
Прізвище, ім.`я, по батькові продавця 
…………………….........................................................................

Виріб укомплектований, з гарантійними зобов`язаннями 
виробника і правилами гарантійного обслуговування 
ознайомлений та згоден.

«___» _____________ 20___р.

Підпис покупця ...................................

Підпис продавця ….............................          Штамп 
продавця

(гарантійний талон заповнюється продавцем)
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Warranty card №_______________
MIRATER bathroom furniture 

Product name ...................................................……....................
Model ………..................................................................…………
Серія ................................................................................………

Stamp of the manufacturer
Cod …….......................................................................................
Date of manufacturing...............................................................…
Checked VTK (Technical Control Department).............................
Furniture assembler No ...........................................................…

WARRANTY OBLIGATIONS: 
In compliance with the rules of storage and operation,

- 24 months warranty from the date of sale.

To be filled in by the manufacturer.

Продавець
The seller ….................................................................................
Name ………….............................................................................
Phone ……...................................................................................
The address ….............................................................................
Legal    address………....................................................................
Actual  address.............................................................................
...............................................................................................
Seller’s name and surname .........................................................
...............................................................................................

The product is completed, brought to the notice with the 
manufacturer’s warranty obligations and warranty service 
rules and agree.

«___» _____________ 20___р.

Buyer’s signature  ..................................

Seller’s signature …................................       Seller’s stamp

(warranty card is filled in by the seller)




