EDITION 400

21541

21551

NOWOŚĆ! SZAFKI LUSTRZANE
I LUSTRA PODŚWIETLANE
21552

21543

21553

21541 / 21542 / 21543
Szafka lustrzana
do zabudowy w ścianę,
bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 Kelvin
(ciepła biel) do 6500 Kelvin (światło dzienne),
2/3 obrotowych drzwi z powójnego lustra kryształowegol
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany,
olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Podgrzewaną powierzchnią lustra:
– optyczny wyświetlacz fazy podgrzewania
– automatyczne wyłączenie po 20 minutach, 56 Watt
Oświetlenie:
– LED, bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy
Wyposażenie:
– 2 gniazda wtykowe
– 3/2 x 3 regulowane wysokości półek
– półka-pojemnik z przesuwną pokrywką szklaną
– oświetlenie wewnętrzne
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł):
710 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 26 Watt
1060 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 39 Watt
1410 x 650 x 154 mm (głębokość przed ścianą 24 mm) / 52 Watt

21551 / 21552 / 21553
Szafka lustrzana
do montażu naściennego,
bezstopniowe ustawianie barwy oświetlenia od 2700 Kelvin
(ciepła biel) do 6500 Kelvin (światło dzienne),
2/3 obrotowych drzwi z powójnego lustra kryształowegol
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany,
olustrowana ściana tylna
Obsługa:
– wbudowana funkcja dodatkowa np. włącznik oświetlenia pomieszczenia
Podgrzewaną powierzchnią lustra:
– optyczny wyświetlacz fazy podgrzewania
– automatyczne wyłączenie po 20 minutach, 56 Watt
Oświetlenie:
– LED, bezstopniowe przyciemnianie, środek oświetleniowy
Wyposażenie:
– 2 gniazda wtykowe
– 3/2 x 3 regulowane wysokości półek
– półka-pojemnik z przesuwną pokrywką szklaną
– oświetlenie wewnętrzne
– zabezpieczenie przeciw trzaskaniu drzwi
Wymiary (szer. x wys. x gł):
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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ROYAL L1

ŚWIATŁO,
JAKIEGO POTRZEBUJESZ
Oczywiście nie da się odkryć światła na nowo. Ale można je
zoptymalizować pod względem estetycznym i praktycznym za
pomocą nowych rozwiązań. To też uczyniliśmy w ramach nowej
serii szafek lustrzanych ROYAL L1.
Ciesz się z nami z nowej szafki lustrzanej do łazienki z trzema nowoczesnymi oprawami LED oraz
w pełni nowoczesnym, inteligentnym ściemniaczem obrotowym. Dzięki niemu stworzysz za pomocą
światła odpowiednią atmosferę dostosowaną do każdej okazji.
Wykonana w wyśmienitym stylu, a przy tym elegancka nasadzana oprawa LED dosłownie nadaje
wyrazu nowej szafce lustrzanej serii ROYAL L1. Umieszczona jest nad opatrzonym dookoła lustrem
korpusem, emituje białe światło o ciepłej barwie o temperaturze barwowej 3000 kelwinów. Nowe,
umieszczone w niewidocznym miejscu pod korpusem oświetlenie szafki na umywalkę oświetla
perfekcyjnie armaturę. A zintegrowane oświetlenie ścian stwarza niezwykłą aurę wokół samej szafki.
Wszystkie trzy oprawy świetlne dopasowane są idealnie pod względem jasności i tonacji.
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ROYAL L1
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Szafka lustrzana serii ROYAL L1 wychwytuje nie tylko spojrzenia, lecz także celowo te spojrzenia ku sobie zwraca. To
za sprawą dodanych trzech trybów oświetlenia, regulowanych bezstopniowo za pomocą inteligentnego ściemniacza.
A ponadto również dzięki licznym sprawdzonym elementom wyposażenia, dzięki którym można optymalnie
wykorzystać przestrzeń. Można dowolnie ustawiać wysokość szklanych półek, dobierając optymalnie szufladki z
eloksalowanego aluminium.
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Szafki z serii ROYAL L1 dostępne są w sześciu wymiarach od 500 mm do 1.300 mm,
wyposażone w jedne, dwoje lub troje drzwi zaopatrzonych obustronnie w lustra –
kompatybilnych z prawie wszystkimi dostępnymi formatami szafek pod umywalkę. Przy
długości powyżej 1.200 mm oświetlenie przewidziane jest na oświetlenie podwójnej szafki
pod umywalkę – dzięki czemu wybornie eksponowane są chromowane powierzchnie
i wyraziste kształty.
Ściemniacz umieszczony jest zawsze z prawej strony korpusu szafki. Obsługuje się
go intuicyjnie, dzięki czemu poprzez obrót lub naciśnięcie pozwala na ustawienie
trybu i natężenia światła. Obie funkcje są zapisywane przy wyłączeniu i aktywowane
automatycznie przy ponownym uruchomieniu.

Tryb 1: Oświetlenie ściany i frontu
„Oświetlenie funkcjonalne” nadaje się idealnie do
codziennego użytku w łazience. Nasadzana oprawa zapewnia oświetlenie czołowe; na jej odwrocie
umieszczono dyskretne oświetlenie ściany.

Tryb 2: Wyłącznie oświetlenia umywalki
Ciepłe i nie oślepiające „światło orientacyjne”
sprawdza się idealnie w trakcie nocnej wizyty w
łazience lub odprężającej kąpieli, ponieważ oświetla
wyłącznie umywalkę i armaturę.

Tryb 3: Wszystkie trzy lampki
Ponieważ w tym trybie aktywowane jest oświetlenie
ściany, umywalki i frontu, wszystko jest oświetlone
perfekcyjnie: umywalka, osoba stojąca przy niej, jak
i ściana z tyłu.

ROYAL REFLEX.2
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EWOLUCJA ŚWIATŁA

Nic nie wzbogaca klasyki tak, jak jej update. Nowe lustra podświetlane i szafki lustrzane serii
ROYAL REFLEX.2 obejmują zarówno bezkompromisowy wygląd poprzedników, jak i innowacyjną
technologię oraz nowe właściwości.
Oświetlenie za pomocą nowoczesnej technologii LED. Oprawy oświetleniowe emitują dzięki
dużej jasności i kolorystyce domowe światło o ciepłej barwie o mocy barwowej 3.000 kelwinów.
Stosowane są one jako oświetlenie frontu szafki, a w przypadku luster oświetlanych, jako
oświetlenie boczne. Nowością w obu wyrobach jest dodatkowe źródło światła: Oświetlenie
umywalki podkreśla wybornie armaturę i szafkę pod umywalkę.
Oprawy LED sterowane są za pomocą innowacyjnego, inteligentnego ściemniacza. Dzięki niemu
można ustawić bezstopniowo natężenie światła oraz wybrać jeden z trzech trybów oświetlania:
oświetlanie umywalki, oświetlenie czołowe lub boczne lub oba źródła światła jednocześnie.
Naturalnie nowe szafki lustrzane i lustra podświetlane pasują do wszystkich formatów szafek
pod umywalkę serii ROYAL REFLEX: od szer. 500 mm przewidzianej do łazienki dla gości po
model o szer. 1300 mm przeznaczony pod dwie umywalki – wówczas z dwiema oprawami
oświetleniowymi do oświetlania umywalki.
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EDITION 400

PERFEKCYJNY KOMFORT

Aluminiowe szafki lustrzane serii EDITION 400 ujmują swoim filigranowym wyglądem o
ponadczasowym designie oraz przemyślaną pod względem technicznym finezją. Zaprojektowane
przez Tesseraux + Partner schowki ukryją nie tylko przedmioty codziennego użytku. W wąskich
drzwiach zamontowano także innowacyjne ogrzewania lustra. Ten praktyczny i wygodny gadżet
zapobiega osiadaniu pary na szafce w trakcie kąpieli. To niezwykle sprytne: Sterowane czujnikiem
ogrzewanie lustra wyłącza się automatycznie po 20 minutach od uruchomienia.
W kwestii oświetlania szafki cechują się najwyższej jakości poziomem technicznym. Specjalny
materiał prowadzi światło od diody LED na powierzchnię, zapewniając równocześnie właściwe
oświetlenie twarzy i pomieszczenia. Dzięki inteligentnemu sterowaniu czujnikiem można ustawić
bezstopniowo zarówno natężenie, jak i barwę światła – od ciepłej bieli o mocy barwowej 2700
kelwinów po jasno białe światło dzienne o mocy 6500 kelwinów. W ten sposób użytkownik stawiany
jest – w zależności od pory dnia i preferencji – w najlepszym świetle. Dlaczego więc nie skorzystać
z komfortu dzięki jednemu z licznych wariantów zabudowy i obudowy ścian za pomocą szafek
lustrzanych serii EDITION 4000?

ROYAL L1

ROYAL REFLEX.2

ROYAL REFLEX.2

13604

13602

13605

13601

13603

13606

14296

14296

13601
Szafka lustrzana
1 drzwi obrotowe, podwójne lustro kryształowe,
otwierane z lewej lub prawej strony,
olustrowane boki
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany
Obsługa:
zewnętrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:
– włącz / wyłącz
– przygaszasz światła
– trzy opcje oświetlenia
Oświetlenie:
– Oprawa z bezpośrednim górnym oświetleniem,
– dodatkowo dolne podświetlenie umywalki
LED 21 Watt,
barwa oświetlenia 3000 Kelvin (ciepłe białe)
Wyposażenie:
– 1 wewnętrzny gniazdo wtykowe
– 3 regulowane pionowo szklane półki
– 1 wewnętrzna wysuwana szuflada (fakultatywny)
Wymiary (szer. x wys. x gł):500 x 742 x 150 mm

13602 / 13603
Szafka lustrzana
2 drzwi z lustrami po obu stronach,
olustrowane boki
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany
Obsługa:
zewnętrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:
– włącz / wyłącz
– przygaszasz światła
– trzy opcje oświetlenia
Oświetlenie:
– Oprawa z bezpośrednim górnym oświetleniem,
– dodatkowo dolne podświetlenie umywalki
LED, barwa oświetlenia 3000 Kelvin (ciepłe białe)
Wyposażenie:
– 2 wewnętrzne gniazka elektryczne
– 2 x 3 regulowane pionowo szklane półki
– 2 wewnętrznymi wyciąganymi szufladami
(fakultatywny)
Wymiary (szer. x wys. x gł):
650 x 742 x 150 mm / 24 Watt
800 x 742 x 150 mm / 26 Watt

13604 / 13605 / 13606
Szafka lustrzana
3 drzwi z lustrami po obu stronach,
olustrowane boki
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany
Obsługa:
zewnętrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:
– włącz / wyłącz
– przygaszasz światła
– trzy opcje oświetlenia
Oświetlenie:
– Oprawa z bezpośrednim górnym oświetleniem,
– dodatkowo dolne podświetlenie umywalki
LED, barwa oświetlenia 3000 Kelvin (ciepłe białe)
Wyposażenie:
– 2 wewnętrzne gniazka elektryczne
– 3 x 3 regulowane pionowo szklane półki
– 2 wewnętrznymi wyciąganymi szufladami
(fakultatywny)
Wymiary (szer. x wys. x gł):
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
Lustro podświetlane
Obsługa:
zewnętrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:
– włącz / wyłącz
– przygaszasz światła
– trzy opcje oświetlenia
Oświetlenie:
pionowe oświetlenie lustra,
LED, barwa oświetlenia 3000 Kelvin (ciepłe białe),
Wymiary (szer. x wys. x gł):
500 x 927 x 42 mm / 48 Watt

14296
Lustro podświetlane
Obsługa:
zewnętrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:
– włącz / wyłącz
– przygaszasz światła
– trzy opcje oświetlenia
Oświetlenie:
pionowe oświetlenie lustra,
LED, barwa oświetlenia 3000 Kelvin (ciepłe białe),
Wymiary (szer. x wys. x gł):
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
Szafka lustrzana
1 drzwi obrotowe, podwójne lustro kryształowe,
otwierane z lewej lub prawej strony,
olustrowane boki, zabezpieczenie przeciw
trzaskaniu drzwi
Obsługa:
zewnętrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:
– włącz / wyłącz
– przygaszasz światła
– trzy opcje oświetlenia
Oświetlenie:
oświetlenie górne oraz dolne podświetlenie umywalki,
LED 19 Watt, barwa oświetlenia 3000 Kelvin (ciepłe białe)
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany
Wyposażenie:
– 2 wewnętrzne gniazka elektryczne
– 3 regulowane pionowo szklane półki
Wymiary (szer. x wys. x gł): 500 x 700 x 150 mm

24202 / 24203
Szafka lustrzana
2 drzwi z lustrami po obu stronach,
olustrowane boki, zabezpieczenie przeciw
trzaskaniu drzwi
Obsługa:
zewnętrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:
– włącz / wyłącz
– przygaszasz światła
– trzy opcje oświetlenia
Oświetlenie:
oświetlenie górne oraz dolne podświetlenie umywalki,
LED, barwa oświetlenia 3000 Kelvin (ciepłe białe)
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany
Wyposażenie:
– 2 wewnętrzne gniazka elektryczne
– 3 regulowane pionowo szklane półki
Wymiary (szer. x wys. x gł):
650 x 700 x 150 mm / 22 Watt
800 x 700 x 150 mm / 25 Watt

24204 / 24205
Szafka lustrzana
3 drzwi z lustrami po obu stronach,
olustrowane boki, zabezpieczenie przeciw
trzaskaniu drzwi
Obsługa:
zewnętrzny ściemniacz obrotowy z funkcją:
– włącz / wyłącz
– przygaszasz światła
– trzy opcje oświetlenia
Oświetlenie:
oświetlenie górne oraz dolne podświetlenie umywalki,
LED, barwa oświetlenia 3000 Kelvin (ciepłe białe)
Korpus: aluminium srebrny-anodowany-eloksalowany
Wyposażenie:
– 2 wewnętrzne gniazka elektryczne
– 6 regulowane pionowo szklane półki
Wymiary (szer. x wys. x gł):
1000 x 700 x 150 mm / 32 Watt
1300 x 700 x 150 mm / 40 Watt

