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MIRROR & LIGHT

Przejrzyj się w nowym świetle

Lustra dostępne
w opcjach:

Lustra serii
MIRROR & LIGHT
Nowatorskie rozwiązanie techniczne
oraz styl i elegancja na miarę XXI wieku.
Lustra wyróżnia odpowiednio ukształtowany odbłyśnik
z wybłyszczanego aluminium, dzięki któremu uzyskano
rozproszenie rozsyłu strumienia świetlnego. Światło wychodzi przed lustro poprzez wypiaskowane w nim matowe paski o różnych kształtach i wzorach.
Rozwiązanie to ukierunkowuje strumień światła do
środka lustra, chroni użytkownika przed olśnieniem
oraz eliminuje poświaty, które pojawiają się przy tradycyjnym oświetleniu.
Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP
Nr 9057.

Zastosowanie
Lustra serii MIRROR & LIGHT
mogą być używane w łazienkach,
korytarzach, sypialniach, garderobach, restauracjach, salonach
mody, salonach kosmetycznych,
fryzjerskich, przymierzalniach.

Zalety luster
AWLUKS:
Najwyższa jakość kryształowych tafli lustrzanych.
Ekologiczne, odporne na czynniki korozyjne.
Nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne
i zastosowane wysokiej klasy świetlówki T5
i LED gwarantują bardzo dobry wskaźnik
oddawania barw.
Zamontowany z tyłu lustra odbłyśnik powoduje
odpowiednie rozproszenie i ukierunkowanie
strumienia światła.
Świecące zmatowane paski lustra nie powodują
poświat i olśnienia
Niezawodny układ elektroniczny zapewnia
natychmiastowy zapłon świetlówek lub LED.
Brak migotania światła zarówno przy włączaniu
jak i w czasie świecenia,
Zastosowana elektronika, świetlówki T5
lub LED pozwalają na oszczędność energii
nawet do 70%.
Wyeksponowane światłem szlifowane
krawędzie lustra.
Odległość od ściany tylko 26 mm.
Cała jednolita gładka płaszczyzna przodu lustra
poprawia warunki do utrzymania czystości.
Lustra nie zaparowują.

Różne kształty luster, również według projektu
klienta, wymiary z dokładnością do milimetra
z zakresu jak w tabeli.
Kolor luster: srebrny – standard, a także zielony,
grafitowy, brązowy.
Barwy światła – ciepłe, neutralne, chłodne –
w zależności od kolorystyki łazienki i upodobań
klienta.
Wersja z zabudową z tyłu lustra (IP 44).
Opcja z półką, świecącą półką, ramkami.
Wersja z wyłącznikiem pociągowym
i ściemniającym.
Coraz większym zainteresowaniem Klientów cieszą
się lustra podświetlane na bazie najnowszych energooszczędnych LED o neutralnej barwie światła.

Na życzenie klientów,
projektantów i architektów
wykonujemy lustra na wymiar
o różnych kształtach i w różnych
wersjach.
Zapraszamy do współpracy producentów chcących
otrzymywać produkt o wysokiej jakości w dowolnych
ilościach.

MIRROR & LIGHT

