
T AGIR

Osvětlená zrcadla
Produktový katalog 2015



Prisma Horizontale AAT GIRT GIRPrisma Horizontale



Výkres:

Kód výrobku: PRH/8060, PRH/60120 

Popis výrobku:
Koupelnové LED-osvětlené zrcadlo na velmi tenké 
nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®).
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), LED 6000 K třídy SQ (super 
quality), značkový elektronický transformátor 
a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou 
součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 800 mm x š. 600 mm
v. 600 mm x š. 1200 mm
případně zakázkový rozměr

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED ¢

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT ¢

OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm ¢

OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm ¢

OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm ¢

OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm ¢
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Výkres:

Kód výrobku: PRV/8060, PRV/60120

Popis výrobku:
Koupelnové LED-osvětlené zrcadlo na velmi tenké 
nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®).
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), LED 6000 K třídy SQ (super quality), 
značkový elektronický transformátor a integrovaný 
kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 800 mm x š. 600 mm
v. 600 mm x š. 1200 mm
případně zakázkový rozměr

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED ¢

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT ¢

OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm ¢

OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm ¢

OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm ¢

OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm ¢
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Kód výrobku: PIH/8060, PIH/60120

Popis výrobku:
Koupelnové LED-osvětlené zrcadlo na velmi tenké 
nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®).
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), LED 6000 K třídy SQ (super quality), 
značkový elektronický transformátor a integrovaný 
kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 800 mm x š. 600 mm
v. 600 mm x š. 1200 mm
případně zakázkový rozměr

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED ¢

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT ¢

OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm ¢

OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm ¢

OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm ¢

OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm ¢
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Kód výrobku: PIH2/8060, PIH2/60120

Popis výrobku:
Koupelnové LED-osvětlené zrcadlo na velmi 
tenké nosné desce (originální systém TRIGA 
diodoors®).
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), LED 6000 K třídy SQ (super quality), 
značkový elektronický transformátor, integrovaná 
podsvětlená skleněná police a kolébkový spínač 
ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 800 mm x š. 600 mm
v. 600 mm x š. 1200 mm
případně zakázkový rozměr

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED ¢

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT ¢

OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm
OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm
OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm
OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm
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Kód výrobku: FRAM/8060, FRAM/60120

Popis výrobku:
LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi 
tenké nosné desce, zarámované bíle lakovaným 
hliníkovým rámem. Celková tloušťka výrobku 
pouze 32mm.
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), LED 6000 K třídy SQ (super quality) 
a značkový elektronický transformátor jsou 
součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 800 mm x š. 600 mm
v. 600 mm x š. 1200 mm
případně zakázkový rozměr

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED ¢

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem
OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT
OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ
OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm
OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm
OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm
OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm
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Kód výrobku: AURA/8060, AURA/60120

Popis výrobku:
LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi 
tenké nosné desce, s LED instalovanými okolo 
zrcadla. Světlo je bez viditelných bodů, je zcela 
rozptýleno krycím PE sklem.
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), LED 6000 K třídy SQ (super 
quality), a značkový elektronický transformátor 
jsou součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 800 mm x š. 600 mm
v. 600 mm x š. 1200 mm
případně zakázkový rozměr

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED ¢

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem
OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT ¢

OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm
OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm
OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm
OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm
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Kód výrobku: DOVA/8060, DOVA/60120

Popis výrobku:
LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi 
tenké nosné desce (originální systém TRIGA 
diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 
30 mm.
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), LED 6000 K třídy SQ (super 
quality), značkový elektronický transformátor 
a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou 
součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 800 mm x š. 600 mm
v. 600 mm x š. 1200 mm
případně zakázkový rozměr

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED ¢

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT ¢

OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm
OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm
OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm
OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm
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Kód výrobku: DLINE/8060, DLINE/60120

Popis výrobku:
LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi tenké 
nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). 
Celková tloušťka výrobku pouze 30 mm.
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti 
korozi), LED 6000 K třídy SQ (super quality), značkový 
elektronický transformátor a integrovaný kolébkový 
spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 800 mm x š. 600 mm
v. 600 mm x š. 1200 mm
případně zakázkový rozměr

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED ¢

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT ¢

OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm ¢

OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm ¢

OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm ¢

OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm ¢
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Kód výrobku: DFIR/8060, DFIR/60120

Popis výrobku:
LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi 
tenké nosné desce (originální systém TRIGA 
diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 
30 mm.
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), LED 6000 K třídy SQ (super 
quality), značkový elektronický transformátor 
a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou 
součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 800 mm x š. 600 mm
v. 600 mm x š. 1200 mm
případně zakázkový rozměr

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED ¢

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT ¢

OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm
OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm
OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm
OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm
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Kód výrobku: DCIRC/70

Popis výrobku:
LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi 
tenké nosné desce (originální systém TRIGA 
diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 
30 mm.
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), LED 6000 K třídy SQ (super quality), 
značkový elektronický transformátor a integrovaný 
kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
pr. 700 mm 
případně zakázkový rozměr

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED ¢

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT ¢

OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm
OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm
OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm
OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm
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Kód výrobku: DEGG/5070

Popis výrobku:
LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi 
tenké nosné desce (originální systém TRIGA 
diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 
30 mm.
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), LED 6000 K třídy SQ (super 
quality), značkový elektronický transformátor 
a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou 
součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 500 mm x š. 700 mm  
or custom dimensions

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED ¢

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT ¢

OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm
OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm
OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm
OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm
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Kód výrobku: DSQ/8060, DSQ/60120

Popis výrobku:
LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi 
tenké nosné desce (originální systém TRIGA 
diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 
30 mm.
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), LED 6000 K třídy SQ (super 
quality), značkový elektronický transformátor 
a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou 
součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 800 mm x š. 600 mm
v. 600 mm x š. 1200 mm
případně zakázkový rozměr

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED ¢

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT ¢

OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm ¢

OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm ¢

OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm ¢

OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm ¢
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Kód výrobku: DLINE3/70102

Popis výrobku:
LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi 
tenké nosné desce (originální systém TRIGA 
diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 
28mm.. Naklápěcí boční sekce zrcadla pro 
dokonalý obraz ze 3 směrů současně.
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), LED 6000 K třídy SQ (super 
quality), značkový elektronický transformátor 
a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou 
součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 700 mm x š. 1020 mm
případně zakázkový rozměr

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED ¢

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT
OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ
OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm
OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm
OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm
OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm
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Kód výrobku: DBOR3/70102

Popis výrobku:
LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi 
tenké nosné desce (originální systém TRIGA 
diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 
28mm. Naklápěcí boční sekce zrcadla pro 
dokonalý obraz ze 3 směrů současně.
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), LED 6000 K třídy SQ (super 
quality), značkový elektronický transformátor 
a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou 
součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 700 mm x š. 1020 mm
případně zakázkový rozměr

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED ¢

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT
OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ
OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm
OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm
OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm
OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm
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Kód výrobku: DBOR/8060, DBOR/60100, 
DBOR/60120

Popis výrobku:
LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi tenké 
nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). 
Celková tloušťka výrobku pouze 30 mm.
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), LED 6000 K třídy SQ (super quality), 
značkový elektronický transformátor a integrovaný 
kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 600 mm x š. 800 mm
v. 600 mm x š. 1000 mm
v. 600 mm x š. 1200 mm
případně zakázkový rozměr

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED ¢

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT ¢

OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm ¢

OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm ¢

OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm ¢

OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm ¢
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Kód výrobku: DHOR2/6080, DHOR2/60100, 
DHOR2/60120

Popis výrobku:
LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi 
tenké nosné desce (originální systém TRIGA 
diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 
30 mm.
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), LED 6000 K třídy SQ (super 
quality), značkový elektronický transformátor 
a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou 
součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 600 mm x š. 800 mm
v. 600 mm x š. 1000 mm
v. 600 mm x š. 1200 mm
případně zakázkový rozměr

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED ¢

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT ¢

OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm ¢

OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm ¢

OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm ¢

OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm ¢
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Kód výrobku: DHOR1/6080, DHOR1/60100, 
DHOR1/60120

Popis výrobku:
LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi 
tenké nosné desce (originální systém TRIGA 
diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 
30 mm.
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), LED 6000 K třídy SQ (super 
quality), značkový elektronický transformátor 
a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou 
součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 600 mm x š. 800 mm
v. 600 mm x š. 1000 mm
v. 600 mm x š. 1200 mm
případně zakázkový rozměr

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED ¢

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT ¢

OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm ¢

OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm ¢

OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm ¢

OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm ¢
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Kód výrobku: MHL A1/7050, MHL B3/8060

Popis výrobku:
Zářivkami podsvětlené koupelnové zrcadlo zcela 
kryté zadním plechovým krytem v bílé barvě. 
Tloušťka výrobku pouze 40 mm.
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), zářivkové trubice T5/4000K, 
elektronický předřadník a integrovaný kolébkový 
spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 700 mm x š. 500 mm
v. 800 mm x š. 600 mm
případně zakázkový rozměr

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED
OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 

dotykovým spínačem
OP3 dotykový spínač
OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT ¢

OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K
OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K
OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm
OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm
OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm
OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm
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Kód výrobku: MHOT/7060, MHOT/70120

Popis výrobku:
Zářivkami podsvětlené koupelnové zrcadlo zcela 
kryté zadním plechovým krytem v bílé barvě. 
Podsvětlení je doplněno efektem osvětlení stěny 
okolo zrcadla.
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), zářivkové trubice T5/4000K, 
elektronický předřadník, zásuvka a integrovaný 
kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 700 mm x š. 600 mm
v. 700 mm x š. 1200 mm
případně zakázkový rozměr

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED
OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 

dotykovým spínačem
OP3 dotykový spínač
OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT
OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K
OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K
OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm
OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm
OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm
OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm
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Kód výrobku: MHOR/6080, MHL C5/60100,  
MHL G4/60120

Popis výrobku:
Zářivkami podsvětlené koupelnové zrcadlo zcela 
kryté zadním plechovým krytem v bílé barvě. 
Tloušťka výrobku pouze 40 mm.
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné 
proti korozi), zářivkové trubice T5/4000K, 
elektronický předřadník a integrovaný kolébkový 
spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 600 mm x š. 800 mm
v. 600 mm x š. 1000 mm
v. 600 mm x š. 1200 mm
případně zakázkový rozměr

Výkres:

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:

OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED
OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 

dotykovým spínačem
OP3 dotykový spínač
OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT ¢

OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K
OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K
OP14 integrovaná skleněná police, d=600 mm
OP15 integrovaná skleněná police, d=1200 mm
OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=600 mm
OP17 integrovaná skleněná police s podsvětlením, d=1200 mm
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Kód výrobku: 
DLINE/8060 FAMILY, DLINE/60120 FAMILY
DSQ/8060 FAMILY, DSQ/60120 FAMILY,
DBOR/6080 FAMILY, DBOR/60100 FAMILY, 
DBOR/60120 FAMILY
DHOR1/6080 FAMILY, DHOR1/60100 FAMILY, 
DHOR1/60120 FAMILY
DHOR2/6080 FAMILY, DHOR2/60100 FAMILY, 
DHOR2/60120 FAMILY

Popis výrobku:
Naklápěcí systém podsvětleného koupelnového zrcadla 
pro rodiny s malými dětmi, případně s handicapovaný-
mi členy domácnosti.
Naklápění je možné v rozsahu 0°-10°. Elektrický 
systém je zcela uzavřen do korpusu sestaveného ze 
zrcadlového materiálu.
Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti ko-
rozi), LED 6000 K třídy SQ (super quality), a značkový 
elektronický transformátor jsou součástí zrcadla.

Dostupné rozměry:
v. 848mm x š. 642mm
v. 648mm x š. 1242mm
případně zakázkový rozměr

Výkres:

OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K vč. ovládání 
dotykovým spínačem

¢

OP3 dotykový spínač ¢

OP4 spínač s IR sensorem ¢

OP5 fólie proti zamlžení (230 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP6 fólie proti zamlžení (12 V, 20 W, size 300x400 mm) ¢

OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko ¢

OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením ¢

OP9 bílé LED hodiny se sensorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení 
externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem

¢

OP10 integrovaná zásuvka s krytem v barvě ANTHRACIT ¢

OP11 integrovaná zásuvka s krytem v barvě STŘÍBRNÁ MATNÁ ¢

OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K ¢

OP13 LED střední bílá 4000 K namísto 6000 K ¢

Na zvláštní přání může být zrcadlo vybaveno 
následujícími doplňky:
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