
МЕБЛЕВІ РОЗЕТКИ



Історія компанії ASA Plastici розпочалася в 1975 
році. Завдяки новаторському погляду засновника, 
ASA запропонувала перші інноваційні рішення для 
встановлення полиць, які стали популярними серед 
покупців. Згодом багато ідей бренду знайшли втілення 
у сфері виготовлення офісних меблів.

У 90-х висока якість продукції та інноваційний дизайн 
сприяли тому, що ASA стала провідним партнером 
для більшості італійських виробників офісних 
меблів. Це дозволило компанії вийти на новий етап                     
розвитку — створення комплексних електричних 
рішень для меблів.

Починаючи з 2000-х, ASA Plastici спеціалізується на 
виробництві електричного комплектування різних 
напрямів. Багато ідей для кухонь, навчальних закладів, 
готелів і офісів було реалізовано, завдяки співпраці 
з архітекторами і дизайнерами з Італії та інших     
країн. Це допомогло ASA зарекомендувати себе і в 
найбільших світових тендерах.

Останнім часом компанія впроваджує у виробництво 
багато технологічних ноу-хау та перебудовує свою 
діяльність, щоб зосередитись на розробці нових 
конфігурацій і розповсюдженні продукції у більш ніж 
50 країн світу.

У 2020 році компанія «ВіЯр» стала офіційним дилером 
продукції ASA Plastici в Україні. Це сприяло тому, що 
найцікавіша продукція бренду увійшла до складської 
програми «ВіЯр» та буде постійно оновлюватися в 
асортименті.

Меблеві розетки ASA Plastici — потужні технології у 
компактних деталях



VersaTURN

113817 113817

versaturn4



Кількість розеток: 3 розетки + 2 USB-порти
Номінальна напруга: 110 –250 В
Сила струму: 16 A
Ступінь захисту: IP20
Колір: білий глянець / чорний
Матеріал корпусу: полімер

381 Min 10 — Max 50

10
3

Max R5

VersaTURN — це інноваційна система меблевих 
розеток і USB-портів, обладнана механізмом 
обертання. Завдяки якісному оздобленню зі скла 
та сталі, ці моделі розеток стануть ідеальним 
рішенням для оформлення меблів конференц-
залів, готелів та житлових приміщень. Розетки 
VersaTURN представлені у білому, сірому та 
чорному кольорах — вибирайте потрібну модель 
та експериментуйте з дизайном меблів.

VersaTURN мають сенсорні датчики, які запускають 
обертання блоку розеток в один дотик. Після 
обертання на 180° відкриваються блок розеток 
і USB-порти. VersaTURN безпечні у використанні, 
адже лазерна система захисту перешкоджає 
обертанню з під’єднаними пристроями.
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VersaTURN

86219 86219
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Кількість розеток: 2 розетки + 2 USB-порти + 2 RJ45
Номінальна напруга: 110–250 В
Сила струму: 16 A
Ступінь захисту: IP20
Колір: білий глянець / чорний
Матеріал корпусу: полімер

381 Min 10 — Max 50

10
3

Max R5

VersaTURN — це інноваційна система меблевих 
розеток і USB-портів, обладнана механізмом 
обертання. Завдяки якісному оздобленню зі скла 
та сталі, ці моделі розеток стануть ідеальним 
рішенням для оформлення меблів конференц-
залів, готелів та житлових приміщень. Розетки 
VersaTURN представлені у білому, сірому та 
чорному кольорах — вибирайте потрібну модель 
та експериментуйте з дизайном меблів.

VersaTURN мають сенсорні датчики, які запускають 
обертання блоку розеток в один дотик. Після 
обертання на 180° відкриваються блок розеток 
і USB-порти. VersaTURN безпечні у використанні, 
адже лазерна система захисту перешкоджає 
обертанню з під’єднаними пристроями.
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VersaHIT

86221
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Кількість розеток: 2 розетки
Номінальна напруга: 110–250 В
Сила струму: 16 A
Ступінь захисту: IP54
Колір: браш алюміній / чорний матовий
Матеріал корпусу: ABS

10
8

108 Min 15Max R4

versahit

VersaHIT — це компактні й універсальні моделі 
меблевих розеток. Завдяки лаконічному дизайну, 
вони підійдуть для кухні та вітальні у будь-якому 
стилі, а також для офісних приміщень. 

Ці моделі мають 2 окремі секції, що дозволяють 
використовувати гнізда розетки одночасно або 
окремо. VersaHIT були спеціально розроблені 
для кухонних стільниць товщиною 40 мм. Мають 
ступінь захисту від вологи — IP54. Серед переваг: 
простий монтаж та компактні розміри системи, 
які дозволяють встановлювати їх навіть у невеликих 
приміщеннях.
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VersaHIT

86223 86224
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Кількість розеток: 1 розетка + 2 USB-порти
Номінальна напруга: 110–250 В
Сила струму: 16 A
Ступінь захисту: IP54
Колір: браш алюміній / чорний матовий
Матеріал корпусу: ABS

10
8

108 Min 15Max R4

VersaHIT — це компактні й універсальні моделі 
меблевих розеток. Завдяки лаконічному дизайну, 
вони підійдуть для кухні та вітальні у будь-якому 
стилі, а також для офісних приміщень. 

Ці моделі мають 2 окремі секції, що дозволяють 
використовувати гнізда розетки одночасно або 
окремо. VersaHIT були спеціально розроблені 
для кухонних стільниць товщиною 40 мм. Мають 
ступінь захисту від вологи — IP54. Серед переваг: 
простий монтаж та компактні розміри системи, 
які дозволяють встановлювати їх навіть у невеликих 
приміщеннях.
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Кількість розеток: 1 розетка
Номінальна напруга: 110–250 В
Сила струму: 16 A
Ступінь захисту: IP54
Колір: браш алюміній / білий матовий /
чорний матовий / олово
Матеріал корпусу: ABS

115

58

Max R4 Min 15

VersaHIT MONO — це компактні й універсальні 
моделі меблевих розеток. Завдяки лаконічному 
дизайну, вони підійдуть для кухні, вітальні та спальні у 
будь-якому стилі, а також для офісних приміщень. 

З легкістю підбирайте необхідну кількість та 
різновиди таких меблевих розеток, а також 
розмістіть їх так, як буде максимально зручно саме 
для вас. Завдяки ідентичному оздобленню, моделі 
з різною комплектацією гармонійно виглядають 
одне з одним. 

VersaHIT MONO були спеціально розроблені 
для кухонних стільниць товщиною 40 мм. Мають 
ступінь захисту від вологи — IP54. Серед переваг: 
простий монтаж та компактні розміри системи, 
які дозволяють встановлювати їх навіть у невеликих 
приміщеннях.
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VersaHIT MONO

86227

86229

86230

86226
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Кількість розеток: 2 USB-порти
Номінальна напруга: 110–250 В
Сила струму: 16 A
Ступінь захисту: IP54
Колір: браш алюміній / білий матовий /
чорний матовий / олово
Матеріал корпусу: ABS

VersaHIT MONO — це компактні й універсальні 
моделі меблевих розеток. Завдяки лаконічному 
дизайну, вони підійдуть для кухні, вітальні та спальні у 
будь-якому стилі, а також для офісних приміщень. 

З легкістю підбирайте необхідну кількість та 
різновиди таких меблевих розеток, а також 
розмістіть їх так, як буде максимально зручно саме 
для вас. Завдяки ідентичному оздобленню, моделі 
з різною комплектацією гармонійно виглядають 
одне з одним. 

VersaHIT MONO були спеціально розроблені 
для кухонних стільниць товщиною 40 мм. Мають 
ступінь захисту від вологи — IP54. Серед переваг: 
простий монтаж та компактні розміри системи, 
які дозволяють встановлювати їх навіть у невеликих 
приміщеннях.

115

58

Max R4 Min 15
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VersaHIT MONO

86233

86234

86232

86231
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Номінальна напруга: 110–250 В
Сила струму: 10–16 A
Ступінь захисту: IP20
Колір: чорний / хром
Матеріал корпусу: полімер

VersaCHARGER — це панель для швидкого 
бездротового заряджання за Qi-технологією. 
Пристрій стане ідеальним рішенням для 
заряджання смартфонів та допоможе уникнути 
надокучливих проблем із дротами.

Все, що вам потрібно зробити для заряджання 
телефону, — це покласти його на зарядний 
пристрій. І жодні дроти не потрібні! Про початок 
заряджання повідомляє звуковий сигнал, а світіння 
синього світлодіода сигналізує про роботу 
пристрою у процесі заряджання. Зарядний 
пристрій VersaCHARGER додатково обладнаний 
антиковзальними гумовими накладками, які 
гарантують надійну фіксацію телефону.

Зверніть увагу! 

Ваш телефон повинен підтримувати функцію 
бездротової зарядки.

Ø 80

versacharger16



VersaCHARGER

86259
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Кількість портів: 2 USB-порти
Номінальна напруга: 110–240 В
Сила струму: 0,3 A
Ступінь захисту: IP20
Колір: білий матовий / чорний матовий / 
нержавійна сталь
Матеріал корпусу: Zamak

63

19

R9,5

44

VersaPICK — це зарядний USB-пристрій. Завдяки 
компактним розмірам, його можна встановити 
в будь-які меблі, наприклад, для ще більшої    
зручності вмонтувати зарядний пристрій у диван.

versapick18



VersaPICK

86242

86239

86244
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VersaPICK

86240

86243
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Кількість портів: 2 USB-порти
Номінальна напруга: 110–240 В
Сила струму: 0,3 A
Ступінь захисту: IP20
Колір: білий матовий / чорний матовий / 
нержавійна сталь
Матеріал корпусу: Zamak

63

19

R9,5

44

VersaPICK — це зарядний USB-пристрій. Завдяки 
компактним розмірам, його можна встановити 
в будь-які меблі, наприклад, для ще більшої    
зручності вмонтувати зарядний пристрій у диван.

versapick 21



VersaPICK

86257

86256

86255
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Кількість портів: 2 USB-порти
Номінальна напруга: 110–240 В
Сила струму: 0,3 A
Ступінь захисту: IP20
Колір: білий матовий / чорний матовий / срібло
Матеріал корпусу: полімер

63

19

R9,5

44

VersaPICK — це зарядний USB-пристрій. Завдяки 
компактним розмірам, його можна встановити 
в будь-які меблі, наприклад, для ще більшої    
зручності вмонтувати зарядний пристрій у диван.

versapick 23



Кількість розеток: 1 розетка
Номінальна напруга: 110–250 В
Сила струму: 10–16 A
Ступінь захисту: IP20
Колір: срібло / білий / чорний
Матеріал корпусу: полімер

16
—

32

5—
20

Ø 60

VersaDOT — це елегантне і компактне рішення для 
заряджання пристроїв, що вбудовується у стінки 
меблів. VersaDOT можна використовувати на кухні, 
у вітальні, ванній кімнаті та інших приміщеннях. Для 
встановлення використовується простий монтаж.

Такий зарядний пристрій додасть функціональності 
та зручності будь-яким меблям, адже розетку 
можна замінити на USB-модуль, бездротову 
зарядку, гучномовці тощо.

* До комплекту входять 3 змінних декоративних 
диски, за допомогою яких ви зможете вибрати 
потрібний декор розетки.
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VersaDOT

86237

86237

86237
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Кількість розеток: 3 розетки + 2 USB-порти
Номінальна напруга: 110–220 В
Сила струму: 16 A
Ступінь захисту: IP20
Колір: чорний матовий / анодований алюміній
Матеріал корпусу: полімер

248

59

Max R3 Min 12 — Max 45

VersaFRAME — це модель меблевих розеток, 
яку зручно використовувати навіть у маленьких 
приміщеннях. Різні варіанти комплектації та 
розміри VersaFRAME дозволяють підібрати 
оптимальні рішення під будь-які стилі інтер’єру.
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VersaFRAME

86263
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Кількість розеток: 3 розетки
Номінальна напруга: 110–250 В
Сила струму: 10–16 A
Ступінь захисту: IP20
Колір: браш сталь
Матеріал корпусу: полімер

14
0

274 Max 60Max R5

VersaNET — це універсальні меблеві розетки, 
обладнані системою Push&Pull («штовхай і тягни») та 
системою запобігання випадковому закриванню. 
Це сприяє тому, що механізм кришки легко 
працює навіть із під’єднаними дротами пристроїв.
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VersaNET

86261 86261
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