EDITION 400

21541

21551

NIEUWIGHEDEN
SPIEGELKASTEN EN LICHTSPIEGELS
21552

21543

21553

21541 / 21542 / 21543
Spiegelkast
geschikt voor wandinbouwmontage,
instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit)
tot 6500 Kelvin (daglicht),
2/3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Spiegelverwarming:
– met aanduiding wanneer deze is ingeschakeld
– wordt na 20 minuten automatisch uitgeschakeld, 56 Watt
Verlichting:
– LED, traploos dimbaar, lichtelement niet verwisselbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3/2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– 1/2 opbergbaken met verschuifbare glazen deksel
– binnenverlichting
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
710 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 39 Watt
1410 x 650 x 154 mm (diepte voor de muur 24 mm) / 52 Watt

21551 / 21552 / 21553
Spiegelkast
geschikt voor wandvoorbouwmontage,
instelbare verlichting van 2700 Kelvin (warm wit)
tot 6500 Kelvin (daglicht),
2/3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels
Romp: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd,
achterwand verspiegeld
Bediening:
– tastenfelder voorzien van touch bediening
– geïntegreerde extra functie voor bijv. ruimteschakelaar
Spiegelverwarming:
– met aanduiding wanneer deze is ingeschakeld
– wordt na 20 minuten automatisch uitgeschakeld, 56 Watt
Verlichting:
– LED, traploos dimbaar, lichtelement niet verwisselbaar
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten
– 3/2 x 3 in hoogte verstelbare glasplanchetten
– 1/2 opbergbaken met verschuifbare glazen deksel
– binnenverlichting
– deur-stootbuffer
Afmetingen (b x h x d):
710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt
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21542

ROYAL L1

LICHT
ZOALS U HET NODIG HEEFT
Natuurlijk kan het licht niet meer opnieuw worden uitgevonden.
Maar het kan op esthetische en praktische wijze voor nieuwe
aanwendingen geoptimaliseerd worden. Dat is precies wat we
bij de innovatieve spiegelkastserie ROYAL L1 hebben gedaan.
Verheugt u zich met ons op een badkamer-spiegelkast met drie moderne LED-lichtbronnen en een
volledig moderne, intelligente draaidimmer. Zo creëert u voor elke aanleiding de juiste lichtsfeer
in de badkamer.
De grootschalige en daarbij elegante LED opzetlamp is letterlijk het highlight van de nieuwe
spiegelkast ROYAL L1. De lamp torent boven de rondom weerspiegelde ombouw uit en straalt
warmwit licht uit van 3000 Kelvin. De nieuwe wastafelverlichting bevindt zich onzichtbaar onder
de ombouw en zet de kraan in het perfecte licht. En de geïntegreerde wandverliching geeft een
unieke aura rondom de spiegelkast. Alle drie de lichtbronnen overtuigen met uiterst hoge felheid
en kleurechtheid.

2

3

ROYAL L1
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De spiegelkast ROYAL L1 trekt niet alleen maar uw aandacht, uw blik wordt hierbij ook gestuurd. Dat komt onder
andere door de drie lichtmodules, die via de intelligente draaidimmer traploos ingesteld kunnen worden, maar ook
door de vele goede uitvoeringsdetails, waarmee de opslagruimte optimaal benut wordt. De glazen planken zijn in
hoogte verstelbaar, de schuifladen van geanodiseerd aluminium zijn daarbij optioneel verkrijgbaar.
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De ROYAL L1 is in zes groottes verkrijgbaar, van 500 mm tot 1.300 mm, met aan beide
zijden voorzien van één, twee of drie verspiegelde deuren – en is daarom met bijna
alle gangbare wastafelformaten compatibel. Bij een lengte vanaf 1.200 mm is rekening
gehouden met de wastafelbelichting voor dubbele waskommen met twee kranen –
zo worden verchroomde oppervlakken en bijzondere designvormen prominent
geënsceneerd.
De draaidimmer is altijd rechts onder de kastbehuizing aangebracht. De bedieningslogica
is zeer intuïtief en door te drukken en te draaien kunnen de lichtmodus en -intensiteit
worden ingesteld. De instellingen worden bij het uitschakelen opgeslagen en bij de
volgende ingebruikname automatisch weer geactiveerd.

Modus 1: Muur- en frontaalverlichting
Het “functionele licht”, ideaal geschikt voor het
alledaagse gebruik van de badkamer. De bovenlamp
zorgt voor de frontaalverlichting; aan de achterkant
bevindt zich de aangename wandverlichting.

Modus 2: Alleen wastafelverlichting
Het warme en niet-verblindende “oriëntatielicht” is
prima geschikt voor een nachtelijk gebruik van de
badkamer of een verbeterd zicht op de wastafel,
aangezien alleen de wastafel en de kraan verlicht
worden.

Modus 3: Alle drie de lichtbronnen
Aangezien in deze modus de wand-, wastafel- en
frontaalverlichting geactiveerd zijn, wordt alles
perfect uitgelicht: de wastafel, de persoon ervoor
en zelfs de muur er achter.

ROYAL REFLEX.2
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EVOLUTIE VAN HET LICHT

Niets eert een klassieker meer dan een update. De nieuwe lichtspiegel en spiegelkast van
ROYAL REFLEX.2 grijpen terug op het compromisloze uiterlijk van hun voorgangers en scoren
met een innovatieve techniek en nieuwe features.
De verlichting geschiedt met de nieuwste LED-techniek. De lamp geeft dankzij de hogere felheid
en kleurechtheid een gerieflijk licht met warmwitte kleur van 3.000 Kelvin. Ze worden bij de
spiegelkast in de frontaalbelichting ingezet, bij de lichtspiegel in de zijdelings aangebrachte
lampen. Nieuw bij beiden is de extra lichtbron: de wastafelverlichting brengt de kraan en
wastafel perfect in scene.
De LEDs worden altijd geregeld via een innovatief intelligente draaidimmer. Daarmee kunt u
de lichtintensiteit traploos dimmen en tussen drie belichtingsmodi kiezen: wastafelverlichting,
frontale resp. zijdelingse verlichting of beide lichtbronnen tezamen. Natuurlijk passen de
nieuwe spiegelkasten en lichtspiegels ook weer bij alle ROYAL REFLEX wastafelformaten: van
de 500 mm kleine exemplaren voor het gastentoilet tot het 1.300 mm model voor de dubbele
waskom – dus met twee lichtbronnen voor wastafelbelichting.
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EDITION 400

COMFORT IN PERFECTIE

De aluminiumspiegelkasten van de EDITION 400 overtuigen met een filigraan uiterlijk in een tijdloos
ontwerp en met technisch overwogen raffinement. Het door het designbureau Tesseraux + Partners
ontworpen ruimtewonder verbergt niet alleen de dagelijkse badkamerbenodigdheden. In de slanke
deuren is nu ook de innovatieve spiegelverwarming geïntegreerd. Dit praktische en aangename
extra’tje verhindert het beslaan van de spiegelkast na het douchen. Extra clever: de sensorgestuurde
spiegelverwarming schakelt zichzelf 20 minuten na het inschakelen automatisch weer uit.
Ook op het gebied van de lichttechniek staan de spiegelkasten op het allerhoogste niveau. Een
speciaal materiaal leidt het licht van de LEDs op de oppervlakken en zorgt tegelijkertijd voor de
optimale ruimte- of gezichtsverlichting. Dankzij de intelligente sensorregeling kunnen zowel de
lichtsterkte als de lichtkleur traploos worden ingesteld – van warmwit licht met 2700 Kelvin tot
felwit daglicht met 6500 Kelvin. Zo wordt de toeschouwer, afhankelijk van het dagmoment en
individuele voorkeur, in het beste licht gebracht. Waarom zou u bij de talrijke voorzetwand- en
inbouwwandvarianten van de EDITION 400 spiegelkasten nog van extra comfort afzien?

ROYAL L1

ROYAL REFLEX.2

ROYAL REFLEX.2

13604

13602

13605

13601

13603

13606

14296

14296

13601
Spiegelkast
1 draaideur uit kristal-dubbelspiegels,
scharnieren optioneel links of rechts,
zijkantverspiegeling
Bediening:
externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting:
– oppervlak gemonteerde directe verlichting
– met indirecte wandverlichting
– extra wastafelverlichting in de bodem
LED 21 Watt, 3000 Kelvin (warm wit)
Romp: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd
Binnenuitvoering:
– 1 stopcontact (binnenzijde)
– 3 variabel verstelbare glasplanchetten
– 1 binnenschuiflade (optioneel)
Afmetingen (b x h x d): 500 x 742 x 150 mm

13602 / 13603
Spiegelkast
2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels,
zijkantverspiegeling
Bediening:
externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting:
– oppervlak gemonteerde directe verlichting
– met indirecte wandverlichting
– extra wastafelverlichting in de bodem
LED, 3000 Kelvin (warm wit)
Romp: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 2 x 3 variabel verstelbare glasplanchetten
– 2 binnenschuifladen (optioneel)
Afmetingen (b x h x d):
650 x 742 x 150 mm / 24 Watt
800 x 742 x 150 mm / 26 Watt

13604 / 13605 / 13606
Spiegelkast
3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels,
zijkantverspiegeling
Bediening:
externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting:
– oppervlak gemonteerde directe verlichting
– met indirecte wandverlichting
– extra wastafelverlichting in de bodem
LED, 3000 Kelvin (warm wit)
Romp: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 3 x 3 variabel verstelbare glasplanchetten
– 2 binnenschuifladen (optioneel)
Afmetingen (b x h x d):
1000 x 742 x 150 mm / 31 Watt
1200 x 742 x 150 mm / 42 Watt
1300 x 742 x 150 mm / 44 Watt

14296
Lichtspiegel
Bediening:
externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting:
verlichting vertikaal en wastafelverlichting,
LED, 3000 Kelvin (warm wit)
Afmetingen (b x h x d):
500 x 927 x 42 mm / 48 Watt

14296
Lichtspiegel
Bediening:
externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting:
verlichting vertikaal en wastafelverlichting,
LED, 3000 Kelvin (warm wit)
Afmetingen (b x h x d):
650 x 577 x 42 mm / 28 Watt
800 x 577 x 42 mm / 28 Watt
1000 x 577 x 42 mm / 28 Watt
1300 x 577 x 42 mm / 31 Watt

24202

24204

24201

24203

24205

24201
Spiegelkast
1 draaideur uit kristal-dubbelspiegels,
zijkantverspiegeling, met deur-stootbuffer,
scharnieren optioneel links of rechts
Bediening:
externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting:
verlichting van boven en wastafelverlichting in
de bodem,
LED 19 Watt, 3000 Kelvin (warm wit),
Romp: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 3 variabel verstelbare glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d): 500 x 700 x 150 mm

24202 / 24203
Spiegelkast
2 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels,
zijkantverspiegeling, met deur-stootbuffer
Bediening:
externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting:
verlichting van boven en wastafelverlichting in
de bodem,
LED, 3000 Kelvin (warm wit),
Romp: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 3 variabel verstelbare glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d):
650 x 700 x 150 mm / 22 Watt
800 x 700 x 150 mm / 25 Watt

24204 / 24205
Spiegelkast
3 draaideuren uit kristal-dubbelspiegels,
zijkantverspiegeling, met deur-stootbuffer,
scharnieren optioneel links of rechts
Bediening:
externe dimmer met de volgende functies:
– aan en uit schakelaar
– dimbaar
– wissel tussen 3 verlichtingsvarianten
Verlichting:
verlichting van boven en wastafelverlichting in
de bodem,
LED, 3000 Kelvin (warm wit),
Romp: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd
Binnenuitvoering:
– 2 stopcontacten (binnenzijde)
– 6 variabel verstelbare glasplanchetten
Afmetingen (b x h x d):
1000 x 700 x 150 mm / 32 Watt
1300 x 700 x 150 mm / 40 Watt

