
Reflection

Продукт
Увеличително огледало, неосветено

Инструкции за почистване - Увеличителни огледала:

  огледалото Хромираните части
  

Измивайте със сапунена вода. Не ползвайте 
гъби или тъкани, които могат да увредят 
повърхността. Забърсвайте с влажна кърпа. 
Полирайте със суха памучна кърпа.

Не използвайте абразивни средства или 
препарати на киселинна или амонячна 
основа. Употребата на такива почистващи 
средства, дори разредени може да увреди 
повърхността.

CONCIERGE COLLECTION

64
140

530

 

  Стенна релса ‘Saba’
  3x увеличение
  Пълно нагласяне във всички посоки
  Капсулован гръб
  Огледало: ABS-пластмаса

Code            Version
 020011         chrome ø 190 mm



Reflection

Продукт
Увеличително огледало, неосветено

  Стоящо
  Двустранно огледало - обикновено и 3х увеличително

 Code            Version
 020499        chrome 

Инструкции за почистване - Увеличителни огледала:

  огледалото Хромираните части
  

Измивайте със сапунена вода. Не ползвайте 
гъби или тъкани, които могат да увредят 
повърхността. Забърсвайте с влажна кърпа. 
Полирайте със суха памучна кърпа.

Не използвайте абразивни средства или 
препарати на киселинна или амонячна 
основа. Употребата на такива почистващи 
средства, дори разредени може да увреди 
повърхността.

CONCIERGE COLLECTION

ø 200 mm

360

125



80

225

260
35

Reflection

Продукт
Увеличително огледало, неосветено

  Единично рамо
  двустранно огледало - обикновено и с 3х увеличение
  Капсулован гръб

 Code            Version
 020569        chrome 

Инструкции за почистване - Увеличителни огледала:

  огледалото Хромираните части
  

Измивайте със сапунена вода. Не ползвайте 
гъби или тъкани, които могат да увредят 
повърхността. Забърсвайте с влажна кърпа. 
Полирайте със суха памучна кърпа.

Не използвайте абразивни средства или 
препарати на киселинна или амонячна 
основа. Употребата на такива почистващи 
средства, дори разредени може да увреди 
повърхността.

CONCIERGE COLLECTION

ø 200 mm



322

288

80

35

Reflection

Продукт
Увеличително огледало, неосветено

  Двойно рамо (скъсено)
  двустранно огледало - обикновено и с 3х увеличение
  Капсулован гръб

 Code            Version
 020570        chrome 

Инструкции за почистване - Увеличителни огледала:

  огледалото Хромираните части
  

Измивайте със сапунена вода. Не ползвайте 
гъби или тъкани, които могат да увредят 
повърхността. Забърсвайте с влажна кърпа. 
Полирайте със суха памучна кърпа.

Не използвайте абразивни средства или 
препарати на киселинна или амонячна 
основа. Употребата на такива почистващи 
средства, дори разредени може да увреди 
повърхността.

CONCIERGE COLLECTION

ø 200 mm



Reflection

Продукт
Увеличително огледало, неосветено

  Единично рамо
  3x увеличение
  Пълно нагласяне във всички посоки
  Капсулован гръб

 Code            Version
 020607        chrome ø 200 mm

Инструкции за почистване - Увеличителни огледала:

  огледалото Хромираните части
  

Измивайте със сапунена вода. Не ползвайте 
гъби или тъкани, които могат да увредят 
повърхността. Забърсвайте с влажна кърпа. 
Полирайте със суха памучна кърпа.

Не използвайте абразивни средства или 
препарати на киселинна или амонячна 
основа. Употребата на такива почистващи 
средства, дори разредени може да увреди 
повърхността.

COSMO MINIMALIST

85

214



Reflection

Продукт
Увеличително огледало, неосветено

  Стоящо
  3x увеличение
  Пълно нагласяне във всички посоки
  Капсулован гръб

 Code            Version
  020564        chrome 160 x   240   mm

Инструкции за почистване - Увеличителни огледала:

  огледалото Хромираните части
  

Измивайте със сапунена вода. Не ползвайте 
гъби или тъкани, които могат да увредят 
повърхността. Забърсвайте с влажна кърпа. 
Полирайте със суха памучна кърпа.

Не използвайте абразивни средства или 
препарати на киселинна или амонячна 
основа. Употребата на такива почистващи 
средства, дори разредени може да увреди 
повърхността.

COSMO MINIMALIST

㗀 Ÿ

127

127



Reflection

Продукт
Увеличително огледало, неосветено

  Единично рамо
  3x увеличение
  Пълно нагласяне във всички посоки
  Капсулован гръб

 Code            Version
 020563        chrome 160 x 240 mm

Инструкции за почистване - Увеличителни огледала:

  огледалото Хромираните части
  

Измивайте със сапунена вода. Не ползвайте 
гъби или тъкани, които могат да увредят 
повърхността. Забърсвайте с влажна кърпа. 
Полирайте със суха памучна кърпа.

Не използвайте абразивни средства или 
препарати на киселинна или амонячна 
основа. Употребата на такива почистващи 
средства, дори разредени може да увреди 
повърхността.

COSMO MINIMALIST

85

210

60



Reflection 

COSMO CUBIK

Инструкции за почистване - Увеличителни огледала:

  огледалото Хромираните части
  

Измивайте със сапунена вода. Не ползвайте 
гъби или тъкани, които могат да увредят 
повърхността. Забърсвайте с влажна кърпа. 
Полирайте със суха памучна кърпа.

Не използвайте абразивни средства или 
препарати на киселинна или амонячна 
основа. Употребата на такива почистващи 
средства, дори разредени може да увреди 
повърхността.

Продукт
Увеличително огледало, неосветено

82

200

280
40

  Единично рамо
  Двустранно огледало: обикновено и 3x увеличително
  Covered backplate

 Code            Version
 020605        chrome 200 x 200 mm



75

105

310

LED LUNATEC MINIMALIST

Lumina

  Двойно рамо
  LED - осветление на цялата повърхност
  Без разходи за поддръжка - 50.000 часа осветление
  3 x увеличение
  Пълно нагласяне във всички посоки
  Class I
  230 V

        

 Постоянно свързано:

 Code            Version
 020688        chrom e 160 x 220 mm

Инструкции за почистване - Увеличителни огледала:

  огледалото

Хромираните части

  

Измивайте със сапунена вода. Не ползвайте 
гъби или тъкани, които могат да увредят 
повърхността. Забърсвайте с влажна кърпа. 
Полирайте със суха памучна кърпа.

Не използвайте абразивни средства или 
препарати на киселинна или амонячна 
основа. Употребата на такива почистващи 
средства, дори разредени може да увреди 
повърхността.

Продукт
Увеличително огледало, осветено



LED CITY LIGHT

ø 124

300

Lumina

  LED - осветление
  Плосък екран
  Без разходи за поддръжка - 50.000 часа осветление
  Енергоспестяващо
  Единично рамо
  3 x увеличение
  Вертикално и хоризонтално нагласяне
  Class I
  120-240 V

    

       

 Постоянно свързано:

 Code            Version
 020677        chrom e ø 250 mm

Инструкции за почистване - Увеличителни огледала:

  огледалото

Хромираните части

  

Измивайте със сапунена вода. Не ползвайте 
гъби или тъкани, които могат да увредят 
повърхността. Забърсвайте с влажна кърпа. 
Полирайте със суха памучна кърпа.

Не използвайте абразивни средства или 
препарати на киселинна или амонячна 
основа. Употребата на такива почистващи 
средства, дори разредени може да увреди 
повърхността.

Продукт
Увеличително огледало, осветено



LED CITY LIGHT

Lumina

  LED - осветление
  Плосък екран
  Без разходи за поддръжка - 30.000 часа осветление
  Енергоспестяващо
  Двойно рамо
  3 x увеличение
  Вертикално и хоризонтално нагласяне
  Class I
  120-240 V

    

       

 Постоянно свързано:

 Code            Version
 020657        chrom e ø 250 mm

Инструкции за почистване - Увеличителни огледала:

  огледалото

Хромираните части

  

Измивайте със сапунена вода. Не ползвайте 
гъби или тъкани, които могат да увредят 
повърхността. Забърсвайте с влажна кърпа. 
Полирайте със суха памучна кърпа.

Не използвайте абразивни средства или 
препарати на киселинна или амонячна 
основа. Употребата на такива почистващи 
средства, дори разредени може да увреди 
повърхността.

Продукт
Увеличително огледало, осветено

ø 124

400



LED CUBIK

110

230

70

Lumina

  Единично рамо
  LED - осветление
  Без разходи зо поддръжка - 50.000 часа осветление
  Ултра тънък профил
  3 x увеличение
  Пълно нагласяне във всички посоки
  IP 44
  Class I
  100-250 V

      

 Hard wire application:

 Code            Version
   020716       chrome 215 x 215 mm

Инструкции за почистване - Увеличителни огледала:

  огледалото

Хромираните части

  

Измивайте със сапунена вода. Не ползвайте 
гъби или тъкани, които могат да увредят 
повърхността. Забърсвайте с влажна кърпа. 
Полирайте със суха памучна кърпа.

Не използвайте абразивни средства или 
препарати на киселинна или амонячна 
основа. Употребата на такива почистващи 
средства, дори разредени може да увреди 
повърхността.

Продукт
Увеличително огледало, осветено


