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Mobiele kristallen spiegel
Mobiel, stabiel en veilig .  De spiegels 
hebben een krasvaste poedercoating sta-
len frame, stabiele voeten en soepel lo-
pende wielen met rem, laat  geen strepen 
op de vloer in de hal en is eenvoudig weg 
te rollen. Dankzij het speciale slijpen van 
de spiegels hebben deze geen scherpe 
randen. De spiegel is gelijmd op een 
plaat, zodat er geen splinters kunnen los-
komen. De dichtklapbare spiegels hebben 
speciaal ontworpen scharnieren, die zor-
gen voor een kleine onderbreking tussen 
de spiegeldelen. De voeten van de  dicht-
klapbare spiegels hebben verstelbare 
wieltjes om een stabiele stand te verzeke-
ren. Bij de inklapbare spiegels wordt ook 
een hangslot meegeleverd.
1-delig 
1,25x1,94 m (BxH) 
99 310 8808 Stuk 1.015,70 1.229,—
2,00x1,94 m (BxH) 
99 310 8811 Stuk 1.229,75 1.488,—

2-delig, breedte samengeklapt 200 cm. 
Zonder beschermfolie tegen splinters 
99 178 4031 Stuk 2.797,52 3.385,—

3-delig, breedte samengeklapt 150 cm. 
Zonder beschermfolie tegen splinters 
99 178 4015 Stuk 1.864,46 2.256,—

Mobiele spiegels

Samenklapbare spiegelwanden van kristalglas

3-delig, scharnierend

Spiegeloppervlak 
dichtvouwbaar, 
niet kantelbaar

Spiegeloppervlak 
kantelbaar

Kantelbaar, hellingshoek 
verstelbaar ts 15-35 graden

1-delig, vast 
175x100 cm (HxB) 
99 129 8912 Stuk 609,92 738,—
1-delig, kantelbaar 
175x100 cm (HxB) 
99 129 8909 Stuk 643,80 779,—
200x150cm (HxB) 
99 129 8925 Stuk 753,72 912,—
3-delig, samenklapbaar 
175x150/74/74 cm (HxB) 
99 129 8954 Stuk 1.114,88 1.349,—
200x150/74/74 cm (HxB) 
99 129 8970 Stuk 1.172,73 1.419,—

1-delig

1-delig 3-delig

Correctiespiegel
Kristalglas met gepolijste randen. Ver-
stelbare hellingshoek van 15 graden naar 
voren tot 35 graden naar achteren. Tegen 
ongevallen beveiligde spiegel die over het 
hele oppervlak dubbel op een houten 
plaat is vastgelijmd. Draaibaar. Spiegel-
oppervlak: 143x50 cm, totale hoogte 
180 cm. 
99 129 5708   Stuk 423,14 512,—

Verplaatsbare 
Correctie-Foliespiegel

Ideaal voor fysiotherapie, ballet, dans, 
sport en schoolsport. Ter controle van de 
lichaamshouding, gymnastiek- en loopoe-
feningen. 100% vervormingsvrij zoals een 
kristalspiegel. Super licht en onbreek-
baar. Zeer eenvoudige en gemakkelijke 
montage. Spiegelstaander uit hoogwaar-
dig poedergecoat ijzeren frame, LxB: 
20x20 mm. Spiegelende polyesterfolie 
(over het aluminium frame gespannen). 
De achterkant van de spiegel uit veder-
licht polyurethaan schuimplaat. 
Met blokkeerbare wielen.
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Spiegelwand 300x180 cm Spiegelwand 400x180 cm5 
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Dinamica Ballet Correctie-
Wandspiegel met raster

Volgens de Europese norm EN 60601-1. 
Voor verticale of horizontale montage. 
Raster om de oefeningen te controleren. 
Beschermfolie voorkomt splinters bij be-
schadiging. Incl. beugel en schroeven. Ge-
maakt van veiligheidsglas. Afmeting ras-
ter: 10x5 cm. Glasdikte: 4 mm. Spiegel 
120x80: 15 kg, spiegel 170x100: 
25 kg, spiegel 200x100 cm: 29 kg. Zilver.
99 280 6105  120x80 cm 
 Stuk 295,87 358,— 
99 280 6118  170x100 cm 
 Stuk 482,64 584,— 
99 280 6121  200x100 cm 
 Stuk 533,06 645,—
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Ideaal voor dans- en gymnastiekscholen of voor universeel gebruikte ruimten. 

Met beschermfolie tegen splinters 
99 178 4028 Stuk 1.990,91 2.409,—

Met beschermfolie tegen splinters 
99 178 4044 Stuk 3.007,44 3.639,—
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Na gebruik klapt u de spiegel eenvoudig dicht en schuift u hem op de 8 stabiele wielen 
terzijde. Massief houten frameconstructie, totale hoogte 197 cm.
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3-delig, scharnierend 
4,00x1,98 m (BxH) 
99 310 8824 Stuk 2.627,27 3.179,—
5,00x1,98 m (BxH) 
99 310 8837 Stuk 2.880,17 3.485,—

Getest door TÜV NEDERLAND, 
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 4 Eenvoudig samenklapbaar
 4 Met stabiele rubberen wielen 
- ook voor parketvloeren

 4 Spiegel met splinterbescherming
 4 Geen scherpe randen en hoeken

Achterzijde


