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Wandspiegels

 4 Samenklapbare 
foliespiegel voor 
wandmontage

 4 Kristallen spiegel voor wandmontage

Alle prijzen incl. speciale verpakking

Afmetingen
•    Zonder achterwand: Dikte 20 mm 

(vanaf 250x100 cm bedraagt de 
dikte 40 mm}

•    Met achterpaneel: Dikte 20 mm 
(vanaf een afmeting van 250x160 
cm, is de dikte 40 mm) 

•    2 kg / m² (inclusief achterwand) 
•    Makkelijke wand- en plafondmon-

tage met de houvastrail (de hou-
vastrail wordt niet meegeleverd 
en moet afzonderlijk worden be-

Ameting (BxH)
100x200 cm
200x200 cm
300x200 cm
400x200 cm
500x200 cm
600x200 cm

Art.Nr.
99 265 7501
99 265 7514
99 265 7527
99 265 7530
99 265 7543
99 265 7556

Prijs
466,12 564,—

928,93 1.124,—
1.390,08 1.682,—
1.847,93 2.236,—
2.321,49 2.809,—
2.780,17 3.364,—

Afmeting (BxH)
150x100/200 cm
150x150/300 cm
175x100/200 cm
175x150/300 cm
200x100/200 cm
200x150/300 cm

Art.Nr.
99 122 8423
99 122 8436
99 122 8449
99 122 8452
99 122 8465
99 122 8478

Prijs
475,21 575,—
640,50 775,—
543,80 658,—
715,70 866,—
590,08 714,—
750,41 908,—

Spiegel „Figaro“ Samenklapbare-foliespiegel

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Folie-Lichte spiegel
De spiegel is van de wand tot aan het plafond 
nagenoeg overal te monteren. Uit hoogwaardige 
polyester folie die over een aluminium frame 
wordt gespannen. Oppervlakte vervormingsvrij. 
De achterkant bestaat uit een zeer lichte plaat 
van polyurethaanschuim. Daardoor ontstaat een 
licht en op zich stabiel spiegelelement.Snelle en 
eenvoudige montage dankzij het constructie-
principe. In 2 uitvoeringen: met of zonder ach-
terkant. Bij de wandmontage is een achterkant 
niet nodig. Het voordeel van een achterwand ligt 
enkel in het veilige gebruik tijdens de opbouw 
en reiniging.

Spiegel “Figaro” 
voor wandmontage

Voor eenvoudige wandmontage: de on-
breekbare spiegels bestaan uit elementen 
van 100x200x2,5 cm (BxHxD) en zijn aan de 
muur bevestigd met de meegeleverde meta-
len beugels van roestvrij staal. De spiegel is 
gemonteerd op een polyurethaan harde 
schuimplaat, die voorkomt dat het glas 
wordt beschadigd in geval van schade. 
Spiegeldikte: 4 mm.

Samenklapbare spiegel 
voor wandmontage

De samenklapbare spiegel voor ruimtes met 
balsporten of scholen. De samenklapbare 
wandspiegel bestaat uit 2 spiegels 
die door 3 scharnieren met elkaar zijn ver-
bonden. Bij de lichte spiegel wordt geen glas 
gebruikt, maar hoogwaardige polyester folie. 
De folie is over een aluminium frame getrok-
ken, de achterkant bestaat uit een plaat van 
polyurethaanschuim. Opengeklapt is de 
spiegel in de breedte twee keer zo groot. De 
houdrails worden bijgeleverd. Wij adviseren 
de rails aan te brengen op een hoogte van 
25-40 cm.
Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

Toebehoren voor 1|1 

Houvastrail voor 
lichte spiegel

De spiegels worden boven en onder in 
de houvastrail geschoven. U dient dus 
de dubbele spiegelbreedte aan rails te 
bestellen! Z-profiel van aluminium. 
99 122 8410   m 29,71 35,95
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Ophangogen voor folie-
spiegel  “Muur”

Voor een lichte ophanging: aan de zij-
kanten en langszijden zijn elk 2 ogen 
(ca. 2 cm) in het aluminium frame vast-
geklonken, zodat u zelf kunt beslissen 
of u de spiegel dwars of in lengterich-
ting ophangt. 
99 275 5801   4-delige set 33,84 40,95
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Zonder rugwand Met rugwand

Afmeting
150x50 cm
150x75 cm
150x100 cm
150x125 cm
200x75 cm
200x100 cm
200x125 cm
200x150 cm
250x100 cm
250x125 cm
250x150 cm
300x150 cm
300x 200 cm

Artikelnummer
99 155 0708
99 155 0711
99 155 0724
99 155 0737
99 155 0740
99 155 0753
99 155 0766
99 155 0795
99 155 0779
99 155 0782
99 275 5609
99 275 5625
99 275 5641

Prijs
169,42 205,—
177,69 215,—
195,04 236,—
233,06 282,—
205,79 249,—
221,49 268,—
262,81 318,—
304,96 369,—
280,17 339,—
335,54 406,—
395,04 478,—
568,60 688,—
728,93 882,—

Artikelnummer
99 226 2000
99 226 2013
99 226 2026
99 226 2039
99 226 2042
99 226 2055
99 226 2068
99 226 2097
99 226 2071
99 226 2084
99 275 5612
99 275 5638
99 275 5654

Prijs
186,78 226,—
205,79 249,—
224,79 272,—
262,81 318,—
238,02 288,—
280,17 339,—
321,49 389,—
362,81 439,—
338,02 409,—
398,35 482,—
453,72 549,—
576,86 698,—

847,93 1.026,—

1 

6,00x2,00 m 
Enkele bar van 6m en 4 houders 
99 280 5939 Stuk 3.178,51 3.846,—
3,00x2,00 m 
Dubbele barren van 3m en 2 houders 
99 280 5942 Stuk 1.693,39 2.049,—
4,00x2,00 m 
Dubbele bar van 4m en 4 houders 
99 280 5955 Stuk 2.416,53 2.924,—
5,00x2,00 m 
Dubbele bar van 5m en 3 houders 
99 280 5968 Stuk 2.730,58 3.304,—
6,00x2,00 m 
Dubbele bar van 6m en 4 houders 
99 280 5971 Stuk 3.348,76 4.052,—

Dinamica Ballet 
balletspiegel “Amadeus”

Dansspiegel voor een optimaal zicht op de 
bewegingen. Spiegel heeft een bescher-
mende folie, die versplintering van het 
glas voorkomt. Voor een eenvoudige zelf-
montage aan de muur. Met uitsparing 
voor het aanbrengen en bevestigen van 
de balletbar. Incl. beugel en schroeven. 
Glas met veiligheidsfolie. HxBxD: 
200x100x2.5 cm. 29 kg per spiegelele-
ment.
3,00x2,00 m 
Enkele bar van 3m en 2 houders 
99 280 5900 Stuk 1.652,07 1.999,—
4,00x2,00 m 
Enkele bar van 4m en 4 houders 
99 280 5913 Stuk 2.354,55 2.849,—
5,00x2,00 m 
Enkele bar van 5m en 3 houders 
99 280 5926 Stuk 2.668,60 3.229,—

Uitvoering: 3x2 m, dubbele barren
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Voor zelfmontage
6 |

 4 Helder, duidelijk spiegel-
beeld

 4 Dampt nauwelijks aan
 4 Onsplinterbaar

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.


