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VALOA TILAAN PEILEILLÄ

Valmistamme peilejä mittatilaustyönä suoraan seinään
kiinnitettäväksi kehyksillä tai ilman. Tehtaallamme
teemme myös kaikki erikoistyöt,
kuten reiät, muodot, liimaukset ja fasettihionnat.

LISÄTIEDOT

Kiiltoreunahiottu (KRH)
Kulmapyöristykset ja -muodot
Paksuudet: 4 mm / 5 mm / 6 mm
Fasettihionnat: 15 mm / 25 mm
Peilin taakse saa turvakalvon tarvittaessa

MUODOT
Kaaripeilit
Ovaalit peilit
Muotopeilit -suunnittele omasi
Pyöreät peilit
Suorakulmat ja neliöt
Puolikuu

SÄVYVAIHTOEHDOT

Kirkas

Pronssi

Antiikin Rooma

Optiwhite

Sininen

Vihreä

Harmaa

etsattu kirkas peili
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ALUMIINIKEHYSTETYT PEILIT

Meiltä saat mittatilauksella niin isot kuin pienetkin
alumiinikehystetyt peilit . Isot alumiinikehyksiset peilit
ovat näyttävä sisutuselementti. Alumiinikehyksiset peilit
toimivat hyvin myös kosteissa tiloissa. Peilin saat
ruudukoilla tai ilman. Peilin voi kiinnittää seinään tai
jättää lattialle seinää vasten
Maksimikoko seinälle 900x2200 mm.
Kehystykset vain suorakulmioihin ja neliöihin.

KIINNITYKSET JA KEHYKSET

Peilin kiinnityksen voit tehdä seinään ruuveilla tai liimaamalla.
Kehystetyissä peleissä, jotka tulevat lattialle seinään vasten
voidaan taakse laittaa u-lista kiinnitys tai rautalankavarmistus
ruuvikiinnitykseen.

Piilokiinnikkeet

J-listan profiili

Seinään / oveen liimattuna. Peililiiman mukana tulee aina
peiliteippiä, mikä auttaa pitämään peiliä paikoillaan liiman
kuivuessa.
Piilokiinnikkeet: Peilin taakse tulevat liimalätkät, peili tulee irti
seinästä n. 12 mm.
J-listat; vakiovärinä on mattahopea, kiiltoharjattu, musta ja
valkea. Ruuvikiinnitysten väli listassa on n. 200 mm.

Alumiinikehyslistan
vakiovärit

J-listan profiili; Peili tulee seinästä
irti 4 mm peilillä n. 9 mm, j-listaa
tulee peilin päälle n. 10 mm.

Alumiini u-lista

Peilin voi kehystää myös aluminilattalistalla: peilin kiinnitys
seinään joko liimaamalla tai piilokiinnikkeillä.
Alumiinilattalistoilla voit tehdä kehystettyyn peiliisi myös
ruudukoita. Vakiovärinä on musta, saatavissa myös tilauksesta
muilla väreillä.
Alumiinisella U-listalla kehystetty peili kiinnitetään seinään
piilokiinnikkeillä tai se voi nojata myös seinää vasten.
Vakiovärit ovat musta ja matta hopea.
Alumiinikehyksissä on 5 vakioväriä; kromi, matta hopea, musta,
valkoinen ja messinkinen. Kehyksessä itsessään on kiinnikkeet,
peili voi myös nojata vain seinää vasten.
Kaikki alumiinit on saatavissa RAL-värikartan väreihin
maalattuna.

Seinään kiinnityksellä
peili tulee irti seinästä
n.22 mm ja kehystä peilin
päälle tulee n. 22 mm.
Alumiiinikehykset
Alumiinikehyksillä peili
tulee ulos seinästä 20 mm
ja kehys tulee peilin
päällee 7 mm.
Alumiini lattalista
Peilin päälle 20 mm tulee
irti seinästä 12 mm
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VALOPEILIT -LED TAUSTAVALAISTUT
Valopeilimme tehdään taustavalo led-nauhalla.
Peilin takana on alumiinirunko, jolla peilin saa
ripustettua helposti seinälle.
Mukana tulee muuntaja, joka mahtuu peilin taakse
kehikon sisäpuolelle. Peiliin voit valita ledvalaistuksen joko kokonaan ympäri tai vain ylös ja
alas.
Yleensä sähköt tulevat suoraan peilin taakse, näin
lopputuloksesta tulee viimeistelty. Muuntaja voidaan
sijoittaa myös muualle kuin peilin taakse, kerro
tilauksen yhteydessä tarkemmat toiveesi.
Muistathan! Peilin sähköasennuksen saa tehdä vain
valtuutettu sähköasentaja.

LISÄTIEDOT

Valopeili voidaan tehdä mistä peili muodostamme
vaan
Kierrätyslasipeilimme ovat myös saatavana
valopeilinä
Minimisyvyys 15mm / 30mm, kun muuntaja ei
tule peilin taakse.

TEKNISET TIEDOT

12V ja teho 6W/m. Ledejä on 60 kpl/metri.
Led-valaistus IP-luokka 22
3000 (lämmin sävy) / 4000 kelviniä (kirkkaampi
kylmä sävy)
Saatavana myös himmentimellä

HIEKKAPUHALLETUT VALOPEILIT
Valo tulee peilin läpi
Hiekkapuhalluksen saa mittojen mukaan joko
reunoihin kehystämään peiliä tai kuvioinnilla
peiliin
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ERIKOISTUOTTEET

Meiltä saat myös seuraavat erikoistuotteet:
Isot peilit / Kuntosalin peilit

Suojapeili tason päälle

Taittopeilit

Liikennepeilit

Peilit märkätiloihin

2-puoleiset peiliovet

Peilit lasihyllyillä

Piilopeilit

Kalustepeilit

Peilikaluste; peilikuutio,-pylväs ja -pöytä

Välitilan peilit
Kalusteisiin liimattuna

Kehykset lasista sulattamalla
Kierrätyslasipeilit valolla tai ilman

Etkö löydä sopivaa vaihtoehtoa?
Kysy meiltä tarjousta, teemme paljon tuotteita räätälöidysti mittojesi mukaan.

