
MIRALITE NATURA 
Fersken Tonet Spejl

AFSPEJLER HVEM DU 
VIRKELIG ER



I klæderummet og badeværelset er kunstig belysning ikke 

altid éns bedste ven. Mange lyskilder, særligt LED og Halogen 

giver en kold atmosfære. Afspejlningen føles ikke rigtig, og 

kan endda virke afvisende. MIRALITE NATURA kan ændre alt 

dette. Med dens specialudviklet filter, hvor koldt lys er 

afbalanceret korrekt. For en mere naturlig afspejlning.

FORVANDLER 
KUNSTIG BELYSNING 

TIL NOGET MERE 
NATURLIGT
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MIRALITE NATURA er et spejl med en naturlig tone der modvægter det grønne 

aspekt i standard spejle. MIRALITE NATURA producerer en mere troværdig 

afspejlning af virkeligheden sammenlignet med traditionelle spejle. En afspejlning 

der virker mere naturlig.

Fordele alle vil elske

Refleksion med et standard spejl Refleksion med MIRALITE NATURA

MIRALITE  

NATURA

STANDARD 

SPEJL

Som med alle Saint-Gobain 

spejle er kvaliteten og 

holdbarheden af MIRALITE 

NATURA optimale for at 

kunne blive brugt alle steder 

i hjemmet, inklusiv fugtige 

rum (fx et badeværelse)

MIRALITE NATURA er 

med til at skabe en mere 

lys og velkommende 

stemning som forbedre 

hvilket som helst rum 

og fremmer følelsen af 

velbehag

Fersken farven i MIRALITE 

NATURA giver en mere 

afrundet og autentisk af-

spejlning. Farvereguleringen 

af glasset letter humøret, 

og gør din refleksion mere 

tilfredsstillende 

ÆSTETIK KOMFORT EGENSKABER

MIRALITE NATURA
FREMHÆVET SKØNHED 
KIGGER PÅ DIG
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Hjem & bolig
Æstetiske fordele ved MIRALITE NATURA giver 

mulighed for at skabe en indbydende bolig (entré, 

stue, badeværelse, gange, køkken etc.). MIRALITE 

NATURA kan monteres på vægge eller møbler 

(kaffebord, døre, skabe etc.).

Tøjbutikker, restauranter, 
hoteller spa- & fitness 
centre
MIRALITE NATURA medvirker til at skabe en 

varm og afslappende atmosfære i butikker. En 

forbedret kundeoplevelse leder som regel til en 

fremgang i omsætningen.

MIRALITE NATURA
SÅ MANGE STEDER AT  
AFSPEJLE ET BEDRE  
SPEJLBILLEDE 
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MIRALITE NATURA 
forstærk din virksomhed!
En førende modebutik i paris testede MIRALITE 

NATURA. For at kunne bevise effekten af MIRALITE 

NATURA på kundernes beslutninger blev nogle 

klæderum udstyret med MIRALITE NATURA spejle 

mens andre forblev uændret.

14% af kunderne oplevede klæderummet mere lyst. 

7% følte at klæderummene med MIRALITE NATURA 

havde en mere «rar atmosfære» og 7% oplevede at 

der var en mere «blød og varm» stemning i disse rum. 

Mængden af købere steg med 6% og 7% flere købte 

tøjet efter at havde prøvet det på. 

Butikkens omsætning steg med 6%

RESULTATET VAR 

IMPONERENDE OG MED EN 

MÅLBAR EFFEKT PÅ 

HVORDAN RUMKVALITETEN 

BLEV OPFATTET.

“Sammen med træ er MIRALITE 
NATURA en vigtig del i at designe 
et indbydende og komfortabelt 
rum. Jeg har brugt spejlet i 
tøjbutikker, hårsaloner og 
hoteller.”
Peter, interiør designer

“For mine kunder spiller 
MIRALITE NATURA en lille men 
vigtig rolle for at give dem en 
højkvalitets oplevelse.”

John, butiksejer

*Testet på mere end 600 mennesker

“At installere MIRALITE NATURA er 
så simpelt og hurtigt som at tilpasse 
hvilket som helst andet spejl, men med 
MIRALITE NATURA betyder mit 
arbejde mere for kunden”

Mark, glas installatør
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MIRALITE NATURA

MIRALITE NATURA produceres ved brug 
af en innovativ & patenteret teknologi

Til sammenligning med 
sammensætningen af 
MIRALITE REVOLUTION

TYKKELSE

- 6 mm

SUBSTRAT

- PLANICLEAR

Produkt specifikationer Kvalitet & 
certificeringMIRALITE NATURA er tilgængelig i:

MIRALITE NATURA er CE-

mærket og dens præstation 

bliver ofte testet.

Den har modtaget det 

European Technical 

Assessment ETA 17/0457, 

granted by EOTA.

STØRRELSE

-  DLF sizes: 2550 x 3210 mm 

Andre dimensioner er mu-

ligt til special bestilling

Beskyttende maling 

Sølv

Naturlig farvet nanometrisk filter

Gennemsigtigt glas PLANICLEAR

Beskyttende maling

Sølv

Gennemsigtigt glas 
PLANICLEAR

PATENT

PENDING
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SIKKERHED
MIRALITE NATURA skal installeres i overensstemmelse med nuværende lovkrav og reglementer. Brugen af 
sikkerhedsfilm er måske nødvendig (kontakt os venligst)

PROCESSER

Som et hvert andet spejl kan MIRALITE NATURA blive bearbejdet og formet når som helst:

-  Det kan blive skåret til næsten alle former og der kan bores samt afrundes kanter.

-  Spejlet kan skræddersyes med logo eller design, som bliver sandblæst eller indgraveret 

på spejlets bagside. Sandblæsning eller indgravering på spejlets coating-side kræver en 

foreløbig test.

3. Mekanisk montering

Baseret på vægt og vejledning kan MIRALITE NATURA blive monteret med 

monteringsbeslag eller i ramme.

MÆRKE REFERENCE

BOSTIK XTREM'FAST

BOSTIK MSP 113 MIROIRS

Dow Corning 817 HIGH MODULUS ADHESIVE

Hodgson MIRROR ADHESIVE

Illbruck SP050

Illbruck SP141

Intecnia SILCOSEL C-621

Krafft SILKRAF ESPEJOS

LAKMA SILICONE NO11

Olivé OLIVÉ G-64

OTTO-CHEMIE Novasil S 802

OTTO-CHEMIE Novasil SP 5737

OTTO-CHEMIE OTTOCOLL M 501

OTTO-CHEMIE OTTOCOLL S 16

SOUDAL Soudal Mirror Fix

SOUDAL Silirub 2S

Würth MS MIROIR

Würth SABESTO MS INSTANT ESPEJOS

MÆRKE REFERENCE

3M 4032

3M 4910 F VHB

3M 9087

ADHEX P270

Lohmann Lohmann 230

Lohmann Duplocoll 370

Lohmann Duplocoll 5015

Saint-Gobain Performance 
Plastics NORBOND V1500

Tesa ACXplus

Tesa Powerbond

Tesa Powerstrips

Würth MIRROR ADHESIVE TAPE

1. Montering med lim

Godkendt lim

2. Montering med dobbeltklæbende tape

Godkendt bindemiddel 

* I alle tilfælde skal producentens instruktioner overholdes.

INSTALLATION



Communications Department - Saint Gobain - June 2018. Concept / Production: gyro. 
Photo credits: Saint-Gobain, GettyImages


