SPIEGEL OP MAAT: Spiegel 2-zijdig - Safe 6 mm op maat 33.1 (veiligheidsspiegel)

Spiegel 2-zijdig - Safe 6 mm op maat 33.1 (veiligheidsspiegel)

Spiegel 2-zijdig - Safe 6 mm op maat 33.1 (veiligheidsspiegel). Spiegel aan voor en achterzijde met daartussen een folielaag. Bij breuk blijft de
spiegel bij elkaar (geen scherpe glasscherven). Geschikt voor vitrinekastdeur, keuken, badkamer, douchewand, (verrijdbare) spiegelwand welke
aan 2 zijden gebruikt wordt. De levertijd is 5-12 werkdagen. (afhankelijk van afhalen, bezorging, bewerking van de spiegel). Let op: alleen
bezorging of afhalen in Zevenhuizen (ZH) of Oosterhout (NB)

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Verkoopprijs: € 233,04
Verkoopprijs zonder BTW: € 192,60
Bedrag BTW€ 40,44

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving

1 / 2

SPIEGEL OP MAAT: Spiegel 2-zijdig - Safe 6 mm op maat 33.1 (veiligheidsspiegel)

Let op: alleen bezorging of afhalen in Zevenhuizen (ZH) of Oosterhout (NB)
Spiegel dubbelzijdig. Safe - met veiligheidsfolie. Spiegel aan voor en achterzijde met daartussen een folielaag. Bij breuk blijft de spiegel
bij elkaar (geen scherpe glasscherven). Geschikt voor kast, keuken, badkamer, spiegelwand.
33.1 = Opbouw is 3mm spiegel + 1 folielaag + 3mm spiegel aan elkaar geseald.
Geschikt voor vitrinekastdeur, keuken, badkamer, douchewand, (verrijdbare) spiegelwand welke aan 2 zijden gebruikt wordt.
Extra benodigdheden voor spiegels (ophangen, verwarming en veiligheidsfolie)
{tab=poly of facet Slijpen}
* Poly geslepen houdt in dat de randen van de spiegel glad geslepen worden en met een kleine glimmende hoek.
Zonder polygeslepen is de rand scherp. Vaak wordt er dan een lijst omheen geplaatst.
Ook als u kiest voor Facet geslepen moet u wel of niet kiezen voor polyslijpen vanwege de mooier en niet-scherpe afgewerkte ronde rand.
* Facet geslepen
Facet geslepen houdt in dat de randen van de spiegel een brede schuin geslepen zijde hebben in het oppervlak.
Dit facet slijpen is duurder dan poly geslepen spiegel maar geeft een mooi effect.
Als u kiest voor Facet geslepen kunt u ook wel of niet kiezen voor polyslijpen. Met polyslijpen heeft u een mooier en niet-scherpe afgewerkte
ronde rand.
Als de spiegel toch in een lijst gaat, is polyslijpen in combinatie met facet slijpen niet nodig.
{tab=Montage / plaatsing van spiegels}
Het plaatsen van een spiegel, of spiegelwand is aan een aantal regels gebonden.
Een spiegel, ook als deze geschikt is voor vochtige ruimten, dient te kunnen "ademen". Dwz. dat er achter de spiegel ruimte is zodat deze kan
ventileren. Een spiegel die volledig is vastgelijmd op de wand en waar géén lucht bij kan, kan op den duur vochtvlekken (corrosie) gaan
vertonen. Bij een spiegel zonder lijst is het verstandig een speciale bevestigingsset te gebruiken. Wilt u de spiegel toch verlijmen, gebruik dan
altijd speciale spiegellijm. Breng deze in stroken van boven naar beneden op de spiegel aan. Zorg dat er zo'n 5 tot 10 cm ruimte tussen de
lijmbanen zit.
Bij een spiegelwand, verdient het aanbeveling om de spiegel te plaatsen in spiegelprofielen.
Langs de boven- en onderzijde van de spiegel wordt een profiel geplaatst waar de spiegelpanelen in worden geschoven. Op deze wijze hangt
de spiegel vrij van de wand en kan voldoende ventileren.
Ook hier geldt; liever niet verlijmen. Als het echt niet anders kan, monteert u de spiegel dan op de hierboven beschreven wijze.
Bij zéér grote oppervlakken spiegelglas, raden wij u aan een speciaal veiligheidsfolie te gebruiken. Deze folie wordt aan de achterzijde van het
glas aangebracht en voorkomt het uiteenvallen van de spiegel bij breuk. Let wel! De spiegel kan nog steeds breken, hij zal bij breuk echter niet
meer uitelkaar vallen en een risico op letsel verkleinen.
U kunt ook Spiegel kleefband gebruiken. Dit brengt u aan in verticale stroken om de 20 cm. Voor extra beveiliging kunt u ertussen spiegelkit/lijm
strepen aanbrengen. Deze combinatie is ijzersterk! De ondergrond moet wel glad, vetvrij en droog zijn. In een vochtige ruimte dient u rondom
de spiegel af te kitten met een zuurvrije kit om vochtplekken te voorkomen.
{tab=Gewicht van de spiegel}
Oppervlakte spiegel = lengte x breedte
Gewicht van een spiegeluitrekenen: oppervlakte x dikte in mm van de spiegel x 2.5 = ... kg
{/tabs}Let op: alleen bezorging of afhalen in Zevenhuizen (ZH) of Oosterhout (NB)

