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LED-SPIEGELS DESIGNED BY SWALLOW

REFLECTIES VAN KWALITEIT EN DESIGN

Beschikbare afmetingen:
ø 600 mm

ø 800 mm
ø 1.000 mm

ø 1.200 mm

RONDE AMBI LIGHT SPIEGEL

De badkamer... een plaats in je woning waar 
je tot jezelf kan komen, waar je even kan 
herbronnen, ongeacht of het nu gaat over een 
snel kattenwasje of een lekker lang warm bad. 
Een ruimte waar zacht en diffuus licht een 
meerwaarde geeft!

De verlichte spiegels uit het gamma LED-spie-
gels designed by SWALLOW hebben alles om je 
te laten genieten! Hun verfijnd en minimalistisch 
design, met indirecte verlichting, biedt diverse 
mogelijkheden inzake design en personalisatie. 
Deze spiegels, rechthoekig, rond, of met een  
speciale vorm, worden op maat geproduceerd, 
tot  afmetingen van 2500 x 1500 mm. De mo-
gelijke toevoeging van een anti-condensfunctie 
biedt je nog een extra comfort!

Het Swallow LED-spiegel gamma werd ontwik-
keld op basis van MIRALITE PURE, de nieuwste 
eco-innovatie van SAINT-GOBAIN. Deze spiegel 
wordt geproduceerd zonder gebruik te maken 
van solventen en vermindert maximaal de VOS-
uitstoot voor een optimale luchtkwaliteit. Deze 
spiegel bezorgt je een schitterende reflectie.

(*) Vluchtige organische stoffen en formaldehyde zijn organische chemische stoffen die zich bij kamertemperatuur gemakkelijk 
verspreiden. Als hun concentratie binnenshuis te hoog is, kunnen ze gezondheidsproblemen veroorzaken    
(oogirritatie, ademhalingsproblemen, enz.).
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SPIEGEL MET VERLICHTE GLASLIJST

LIGHT FRAME SPIEGEL

SPIEGEL MET 2 LICHTSTROKEN

Beschikbare afmetingen:
360 x 650 mm

600 x 800 mm
1.000 x 650 mm
1.200 x 650 mm

1.400 x 650 mm
1.600 x 650 mm

Beschikbare afmetingen:
600 x 800 mm

800 x 800 mm
900 x 600 mm

1.000 x 600 mm
1.100 x 600 mm
1.200 x 600 mm
1.300 x 600 mm
1.400 x 600 mm
1.500 x 600 mm
1.600 x 600 mm

Deze spiegel kan zowel in de  
breedte als in de hoogte opgehan-
gen worden. Zonder schakelaar, 
aan te sluiten rechtstreeks op het 
lichtnet.

Beschikbare afmetingen:
600 x 800 mm

800 x 650 mm
900 x 650 mm

1.000 x 650 mm
1.200 x 650 mm
1.400 x 650 mm
1.600 x 650 mm

Met schakelaar

Met schakelaar
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