
Reflexo Mirror 



Reflexo Mirror 
 

- O-Line 

                     -      Standaard maatwerk spiegel 

- B-Line     

- Spiegel voorzien van horizontale lichtstrook 

- D-Line     

- Spiegel voorzien van twee verticale lichtstroken         

- Twinline   

- Zwevende dubbelzijdige spiegel 

- T-Line   

- Toiletspiegels 

- H-Line    

- Kamerhoge passpiegel 

- Reflexo-Mirror TV 

- Spiegel voorzien van TV 

- Afbeeldingen opties 

- Afgeronde hoek 

- LED-verlichting in kleur 

- Overige informatie 

- Specificaties spiegels 

- Reiniging en onderhoud 

 

Inhoudsopgave 



Reflexo O-Line 

  Reflexo O-Line helder (standaard)                                                 (foto 1) 

  Reflexo O-Line Spiegel grijs (artnr: 002) met Led onder en boven (artnr: 003)                                                                       (foto 2) 



Omschrijving 

          Reflexo O-Line Spiegel brons (artnr: 001) met Led rondom (artnr: 004)    (foto 3) 

                                                                                   

Maatwerk spiegel helder (standaard) voorzien aan de achterzijde van een aluminium geanodiseerd profiel voor een blinde 
bevestiging. 

 

Opties: 

Artnr: 001 Spiegel uitvoering in brons (foto 3) 

Artnr: 002 Spiegel uitvoering in grijs (foto 2) 

Artnr: 003 Warm wit led onder en boven aan achterzijde spiegel 

Artnr: 004 Warm wit led rondom aan achterzijde spiegel 

Artnr: 005 Kleur led onder en boven aan achterzijde spiegel 

Artnr: 006 Kleur led rondom aan achterzijde spiegel 

Artnr: 007 Spiegel met afgeronde hoeken (radius 20mm) 

Artnr: 008 Schakelaar (aan/uit tuimelschakelaar) 

Artnr: 009 Touch schakelaar 

Artnr: 010 Stopcontact links (geschikt voor smalle/platte stekkers) 

 (onderbreking in lichtstrook bij LED onder en boven en LED rondom) 

Artnr: 011 Stopcontact rechts (geschikt voor smalle/platte stekkers) 

 (onderbreking in lichtstrook  bij LED onder en boven en LED rondom) 

Artnr: 012 Spiegelverwaming (onzichtbaar gemonteerd aan achterzijde spiegel) 

 

Opmerking: 

Standaard word de verlichting aangesloten op de schakelaar van de centrale verlichting  

 

 

 

     
  

 



Reflexo B-Line 

   Reflexo B-Line spiegel helder (standaard)                                                                                                                               (foto 1) 

   Reflexo B-Line spiegel grijs (artnr: 002) met Led onder en boven (artnr: 003)                                                                         (foto 2) 



Omschrijving 

          Reflexo B-Line spiegel brons (artnr: 001) met Led rondom (artnr: 004)                                                                                   (foto 3)                                     

 

Maatwerk spiegel helder (standaard) voorzien aan de achterzijde van een aluminium geanodiseerd profiel voor een blinde 
bevestiging en aan de voorzijde voorzien van een horizontale gesatineerde lichtstrook met warm wit led verlichting. 

 

Opties: 

Artnr: 001 Spiegel uitvoering in brons (foto 3) 

Artnr: 002 Spiegel uitvoering in grijs (foto 2) 

Artnr: 003 Warm wit led onder en boven aan achterzijde spiegel 

Artnr: 004 Warm wit led rondom aan achterzijde spiegel 

Artnr: 005 Kleur led onder en boven aan achterzijde spiegel 

Artnr: 006 Kleur led rondom aan achterzijde spiegel 

Artnr: 007 Spiegel met afgeronde hoeken (radius 20mm) 

Artnr: 008 Schakelaar (aan/uit tuimelschakelaar) 

Artnr: 009 Touch schakelaar 

Artnr: 010 Stopcontact links (geschikt voor smalle/platte stekkers) 

 (onderbreking in lichtstrook bij LED onder en boven en LED rondom) 

Artnr: 011 Stopcontact rechts (geschikt voor smalle/platte stekkers) 

 (onderbreking in lichtstrook  bij LED onder en boven en LED rondom) 

Artnr: 012 Spiegelverwaming (onzichtbaar gemonteerd aan achterzijde spiegel) 

 

Opmerking: 

Standaard word de verlichting aangesloten op de schakelaar van de centrale verlichting  

 



Reflexo D-Line 

    Reflexo D-Line Spiegel helder (standaard)                                                                                                                               (foto 1) 

     Reflexo  D-Line Spiegel grijs (artnr: 002) met Led onder en boven (artnr: 003)                                                                       (foto 2) 



Omschrijving 

     Reflexo D-Line Spiegel brons (artnr: 001) met Led rondom (artnr: 004)                                                                                  (foto 3) 

 

Maatwerk spiegel helder (standaard) voorzien aan de achterzijde van een aluminium geanodiseerd profiel voor een blinde 
bevestiging en aan de voorzijde links en rechts voorzien van een verticale gesatineerde lichtstrook met warm wit led verlichting. 

 

Opties: 

Artnr: 001 Spiegel uitvoering in brons (foto 3) 

Artnr: 002 Spiegel uitvoering in grijs (foto 2) 

Artnr: 003 Warm wit led onder en boven aan achterzijde spiegel 

Artnr: 004 Warm wit led rondom aan achterzijde spiegel 

Artnr: 005 Kleur led onder en boven aan achterzijde spiegel 

Artnr: 006 Kleur led rondom aan achterzijde spiegel 

Artnr: 007 Spiegel met afgeronde hoeken (radius 20mm) 

Artnr: 008 Schakelaar (aan/uit tuimelschakelaar) 

Artnr: 009 Touch schakelaar 

Artnr: 010 Stopcontact links (geschikt voor smalle/platte stekkers) 

 (onderbreking in lichtstrook bij LED onder en boven en LED rondom) 

Artnr: 011 Stopcontact rechts (geschikt voor smalle/platte stekkers) 

 (onderbreking in lichtstrook  bij LED onder en boven en LED rondom) 

Artnr: 012 Spiegelverwaming (onzichtbaar gemonteerd aan achterzijde spiegel) 

 

Opmerking: 

Standaard word de verlichting aangesloten op de schakelaar van de centrale verlichting  

 



Reflexo Twinline 

   Reflexo Twinline Spiegel helder (standaard)                                                                                                                           (foto 1) 

   Reflexo Twinline Spiegel grijs (artnr: 002) met gesatineerde lichtstrook horizontaal (artnr: 013)                                            (foto 2) 



Omschrijving 

   Reflexo Twinline Spiegel brons (artnr: 001) met gesatineerde lichtstroken verticaal (artnr: 014) en Indirecte verlichting        (foto 3) 

   onder (artnr: 015) 

Maatwerk spiegel helder (standaard)  tweezijdig voorzien van twee stuks rvs ophangsteunen (rond) 

 

Opties: 

Artnr: 001 Spiegel uitvoering in brons (foto 3) 

Artnr: 002 Spiegel uitvoering in grijs (foto 2) 

Artnr: 013 Gesatineerde lichtstrook horizontaal met warm wit led (beide zijde van de spiegel) 

Artnr: 014 Gesatineerde lichtstroken verticaal met warm wit led (beide zijde van de spiegel) 

Artnr: 015 Warm wit led onderzijde spiegel 

Artnr: 016 Kleur led onderzijde spiegel 

Artnr: 007 Spiegel met afgeronde hoeken (radius 20mm) 

Artnr: 008 Schakelaar (aan/uit tuimelschakelaar) 

Artnr: 009 Touch schakelaar 

Artnr: 010 Stopcontact links (geschikt voor smalle/platte stekkers) 

Artnr: 011 Stopcontact rechts (geschikt voor smalle/platte stekkers) 

Artnr: 012 Spiegelverwaming (onzichtbaar gemonteerd aan achterzijde spiegel) 

 

Opmerking: 

Standaard word de verlichting aangesloten op de schakelaar van de centrale verlichting  

 

 



Reflexo T-Line 

  Reflexo T-Line Spiegel helder (standaard)                   (foto 1) 

  Reflexo T-Line Spiegel grijs (artnr: 002)                        (foto 2) 

  met gesatineerde verticale lichtstrook (artnr: 017)  

 

Reflexo T-Line Spiegel brons (artnr: 001)                  (foto 3) 

met gesatineerde verticale lichtstrook (artnr: 017)  



Omschrijving 

Maatwerk spiegel helder (standaard) voorzien aan de achterzijde van een aluminium geanodiseerd profiel voor een blinde 
bevestiging 

 

Opties: 

Artnr: 001 Spiegel uitvoering in brons (foto 3) 

Artnr: 002 Spiegel uitvoering in grijs (foto 2) 

Artnr: 017 Gesatineerde lichtstrook verticaal met warm wit led  

Artnr: 007 Spiegel met afgeronde hoeken (radius 20mm) 

 

Opmerking: 

De verlichting wordt aangesloten op de schakelaar van de centrale verlichting  

 



Reflexo H-Line 

   Reflexo H-Line spiegel helder (standaard)                   (foto 1)   Reflexo H-Line spiegel helder (standaard)                   (foto 2) 

  met Led rondom (artnr: 004 ) 

  Reflexo H-Line spiegel grijs (artnr: 002) met               (foto 3) 

  verticale gesatineerde lichtstroken (artnr: 018 ) 

 Reflexo H-Line spiegel brons (artnr: 001) met              (foto 4) 

 verticale gesatineerde lichtstroken (artnr: 018) en  

 kleur Led rondom (artnr: 006) 



Omschrijving 

Maatwerk spiegel helder (standaard) voorzien aan de achterzijde van een aluminium geanodiseerd profiel voor een blinde 
bevestiging. 

 

Opties: 

Artnr: 001 Spiegel uitvoering in brons (foto 4) 

Artnr: 002 Spiegel uitvoering in grijs (foto 3) 

Artnr: 018 Gesatineerde lichtstrook met Led warm wit links en rechts 

Artnr: 003 Warm wit led onder en boven aan achterzijde spiegel 

Artnr: 004 Warm wit led rondom aan achterzijde spiegel 

Artnr: 005 Kleur led onder en boven aan achterzijde spiegel 

Artnr: 006 Kleur led rondom aan achterzijde spiegel 

Artnr: 007 Spiegel met afgeronde hoeken (radius 20mm) 

Artnr: 008 Schakelaar (aan/uit tuimelschakelaar) 

Artnr: 009 Touch schakelaar 

Artnr: 010 Stopcontact links (geschikt voor smalle/platte stekkers) 

 (onderbreking in lichtstrook) 

Artnr: 011 Stopcontact rechts (geschikt voor smalle/platte stekkers) 

 (onderbreking in lichtstrook) 

 

Opmerking: 

Standaard word de verlichting aangesloten op de schakelaar van de centrale verlichting  

 

 

Omschrijving 

  Reflexo H-Line spiegel grijs (artnr: 002) met verticale gesatineerde lichtstroken (artnr: 018)  
    



Reflexo-Mirror TV 

     Reflexo-Mirror TV  (TV aan)                                 (foto 1) 

              Reflexo-Mirror TV (TV uit)                                          (foto 2) 

 



Omschrijving 

Informatie en maatvoering op aanvraag 



Afbeeldingen opties 

     Gekleurde LED-verlichting onder en boven (Artnr: 005) 

 

 Gekleurde LED-verlichting rondom (Artnr: 006) 

 

Ronde hoeken, R20 (Artnr: 007) 


