EDITION 400

21541

21551

NOVÉ ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY
A ZRCADLA S OSVĚTLENÍM
21552

21543

21553

21541 / 21542 / 21543
Zrcadlová skříňka
pro zabudování do zdi,
postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá)
do 6500 kelvinů (denní světlo),
2/3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
– zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač
Vyhřívání zrcadla:
– optické zobrazení zahřívací fáze
– automatické vypnutí po 20 minutách, 56 wattů
Osvětlení:
– LED, možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1/2 úložná police s posunovatelným skleněným krytem
– osvětlení vnitřního prostoru
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
710 x 650 x 154 mm (hloubka před zdí 24 mm) / 26 wattů
1060 x 650 x 154 mm (hloubka před zdí 24 mm) / 39 wattů
1410 x 650 x 154 mm (hloubka před zdí 24 mm) / 52 wattů

21551 / 21552 / 21553
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď,
postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá)
do 6500 kelvinů (denní světlo),
2/3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
– zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač
Vyhřívání zrcadla:
– optické zobrazení zahřívací fáze
– automatické vypnutí po 20 minutách, 56 wattů
Osvětlení:
– LED, možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1/2 úložná police s posunovatelným skleněným krytem
– osvětlení vnitřního prostoru
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
710 x 650 x 167 mm / 26 wattů
1060 x 650 x 167 mm / 39 wattů
1410 x 650 x 167 mm / 52 wattů
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ROYAL L1

OSVĚTLENÍ TAM,
KDE HO POTŘEBUJETE
Svítidlo samozřejmě nemůže být nově vynalezeno. Může se však
optimalizovat, aby bylo více estetické a praktické pro nové aplikace.
To platí v případě inovativní série zrcadlových skříněk ROYAL L1.
Těšte se s námi na toaletní zrcadlovou skříňku s třemi moderními světelnými zdroji LED, a se zcela
novým, inteligentním otočným stmívačem. Bude tak moci vytvořit tu správnou světelnou atmosféru
v koupelně pro každou příležitost.
Velkorysé, a přitom elegantní, závěsné svítidlo LED je význačným rysem naší nové zrcadlové skříňky
ROYAL L1. Je upevněno nad skříňkou opařenou zrcadly ze všech stran, a poskytuje teplé bílé světlo
s intenzitou 3000 Kelvinů. Nově umístěné svítidlo na spodní straně skříňky slouží k dokonalému
osvětlení umyvadlové armatury. A pro dovršení atmosféry, vestavěné nástěnné svítidlo vytváří
jedinečnou auru kolem zrcadlové skříňky. Všechny tři světelné zdroje vás přesvědčí svým extrémně
vysokým jasem a věrností barev.
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ROYAL L1
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Zrcadlová skříňka ROYAL L1 nejenže poskytuje věrný pohled, ale také se dá cíleně nastavovat. To je částečně umožněno
pomocí tří světelných režimů, které se dají plynule nastavit inteligentním otočným stmívačem. Sestava má navíc také
množství osvědčených detailů, které vám umožní využít úložný prostor optimálně. Skleněné police mají individuálně
nastavitelnou výšku, a je možno volitelně vybrat i zásuvky z eloxovaného hliníku.
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Skříňka ROYAL L1 je k dispozici v šesti velikostech od 500 mm do 1300 mm, s jedněmi,
dvěma nebo třemi dvířky opatřenými zrcadly na obou stranách – a proto je kompatibilní
s téměř všemi běžnými formáty umyvadel. Osvětlení od délky 1200 mm je vhodné pro
dvojitá umyvadla opatřená dvěma kohoutky – takže chromové povrchy a nově navržené
tvary jsou vidět v dobrém světle.
Otočný stmívač je vždy umístěna vpravo pod skříňkou. Jeho ovládání je velmi intuitivní,
a jeho stisknutím a otáčením je možno měnit světelný režim a intenzitu. Obě zvolené
funkce zůstanou nastaveny i po vypnutí, a opětovně se aktivují při příštím zapnutí.

Režim 1: Stěnové a čelní osvětlení
„Funkční osvětlení“ je ideální pro každodenní návštěvy koupelny. Horní svítidlo zajišťuje frontální
osvětlení; na jeho zadní straně je subtilní nástěnné
svítidlo.

Režim 2: Pouze osvětlení umyvadla
Teplé a neoslňující „orientační osvětlení“ je ideální
pro noční používání koupelny nebo pro relaxační
koupel, kdy mohou být osvětleny pouze baterie
a umyvadlo.

Režim 3: Všechny tři světelné zdroje
V tomto režimu jsou aktivována všechna osvětlovací
tělesa – nástěnné, nad umyvadlem a čelní osvětlení,
takže je vše dokonale osvětleno: umyvadlo, osoba
před ním, a dokonce i stěna za ní.

ROYAL REFLEX.2

6

VÝVOJ SVÍTIDEL

Nic nectí klasiku více než pouhá aktualizace. Nová lehká zrcadla a zrcadlové skříňky ROYAL
REFLEX.2 navazují na nekompromisní vzhled svého předchůdce a zvyšují jeho skóre jen inovativní
technologií a novými vlastnostmi.
Osvětlení je zajištěno pomocí nejnovější LED technologie. Díky vysokému jasu a věrnosti barev
poskytují příjemné osvětlení s teplým bílým světlem s hodnotou 3000 Kelvinů. U zrcadlové skříňky
jsou použity pro čelní osvětlení, a u zrcadla s osvětlením slouží jako boční světla. U obou je nově
používaný přídavný světelný zdroj: Osvětlení umyvadla a kohoutku je tak zajištěno perfektně.
Všechny LED diody se ovládají přes inteligentní inovativní otočný stmívač. Můžete tak intenzitu
světla snižovat plynule, a máte na výběr ze tří různých režimů osvětlení: Osvětlení umyvadla, čelní
nebo boční osvětlení, a nebo oba světelné zdroje dohromady. Samozřejmě, že nové zrcadlové
skříňky a zrcadla s osvětlením se také hodí i pro všechny formáty umyvadel ROYAL REFLEX: od
úzkého provedení 500 mm pro WC pro hosty, až po modely s rozměrem 1300 mm u dvojitých
umyvadel – ta jsou pak k dispozici se dvěma světelnými zdroji pro mycí stůl.
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EDITION 400

KOMFORT V DOKONALOSTI

Hliníkové zrcadlové skříňky řady EDITION 400 přesvědčí svým vzhledem v nadčasovém designu
a s technicky vynikajícím novým provedením. Návrhy z projekční kanceláře Tesseraux + Partner
neskrývají nikoli pouze každodenní koupelnové doplňky. Ve štíhlých dvířkách je nyní navíc ukryto
inovativní vytápění zrcadla. Tato výhoda bude nejvíce oceněna po sprchování, a bez zamlžování
zrcadlové skříňky. Speciální vylepšení: Senzorem řízené vytápění zrcadla se vypne automaticky
20 minut po jeho zapnutí.
Také pokud se týká osvětlovací technologie, zrcadlové skříňky využívají nejnovější techniku.
Speciální materiál vede světlo z LED diod na povrch, což zajišťuje trvalé optimální osvětlení
prostoru a nebo obličeje. Díky inteligentnímu řízení pomocí čidla je možno intenzitu světla a jeho
barvu měnit plynule – od teplého bílého světla s hodnotou 2700 Kelvinů, až po jasně bílé světlo
s hodnotou 6500 Kelvinů. Takže v závislosti na denní době si může každý zvolit kvalitu světla
neomezeně podle individuálního výběru. Tak proč se máte vzdávat většího pohodlí, jež poskytují
různé verze zapuštěných a nástěnných verzí zrcadlových skříněk EDITION 400?

ROYAL L1

ROYAL REFLEX.2

ROYAL REFLEX.2

13604

13602

13605

13601

13603

13606

14296

14296

13601
Zrcadlová skříňka
1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
panty vlevo nebo vpravo, strany se zrcadlem
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením
– nepřímým osvětlením stěny
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky
LED 21 wattů, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno
Vybavení:
– 1 vnější elektrická zásuvky
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1 vnitřní zásuvka (volitelně)
Rozměry (š x v x h): 500 x 742 x 150 mm

13602 / 13603
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel,
strany se zrcadlem
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením
– nepřímým osvětlením stěny
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky
LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno
Vybavení:
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 2 vnitřními zásuvkam (volitelně)
Rozměry (š x v x h):
650 x 742 x 150 mm / 24 wattů
800 x 742 x 150 mm / 26 wattů

13604 / 13605 / 13606
Zrcadlová skříňka
3 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel,
strany se zrcadlem
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením
– nepřímým osvětlením stěny
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky
LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno
Vybavení:
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 2 vnitřními zásuvkam (volitelně)
Rozměry (š x v x h):
1000 x 742 x 150 mm / 31 wattů
1200 x 742 x 150 mm / 42 wattů
1300 x 742 x 150 mm / 44 wattů

14296
Zrcadlo s osvětlením
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
osvětlení vertikální a osvětlení umyvadla
LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
Rozměry (š x v x h):
500 x 927 x 42 mm / 48 wattů

14296
Zrcadlo s osvětlením
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
osvětlení vertikální a osvětlení umyvadla
LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
Rozměry (š x v x h):
650 x 577 x 42 mm / 28 wattů
800 x 577 x 42 mm / 28 wattů
1000 x 577 x 42 mm / 28 wattů
1300 x 577 x 42 mm / 31 wattů

24202

24204

24201

24203

24205

24201
Zrcadlová skříňka
1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
panty vlevo nebo vpravo, strany se zrcadlem,
tlumič dorazu dvířek
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
osvětlení shora a osvětlení umyvadla ve dně skříňky,
LED 19 wattů, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno
Vybavení:
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
Rozměry (š x v x h): 500 x 700 x 150 mm

24202 / 24203
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel,
strany se zrcadlem, tlumič dorazu dvířek
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
osvětlení shora a osvětlení umyvadla ve dně skříňky,
LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno
Vybavení:
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
Rozměry (š x v x h):
650 x 700 x 150 mm / 22 wattů
800 x 700 x 150 mm / 25 wattů

24204 / 24205
Zrcadlová skříňka
3 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel,
strany se zrcadlem, tlumič dorazu dvířek
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
osvětlení shora a osvětlení umyvadla ve dně skříňky,
LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno
Vybavení:
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 6 výškově nastavitelné skleněné poličky
Rozměry (š x v x h):
1000 x 700 x 150 mm / 32 wattů
1300 x 700 x 150 mm / 40 wattů

