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De eisen die momenteel gesteld worden aan de veiligheid in en rond uw gebouw liegen er niet om.  
Er wordt bij ongelukken steeds vaker gekeken of er voldoende gedaan is om ongelukken te voorkomen. 

Veiligheidsspiegels spelen daarbij een belangrijke rol. Wij bieden u een mooi programma spiegels voor 
industrieterreinen, loodsen, gevaarlijke uitritten, onoverzichtelijke bochten en (parkeer)garages. Maar ook 
bewakingsspiegels voor in winkels en magazijnen zitten in het programma. Alle spiegels zijn onbreekbaar 
(behalve de P300-serie) en hebben een garantie van 3 jaar. Bij elke spiegel vermelden wij de maximale 
gebruiks afstand en het aantal richtingen waarvoor de spiegel geschikt is. Uniek is onze serie V100A: een 
spiegel die niet beslaat of bevriest (terwijl hij toch geen elektriciteit nodig heeft). Voor uw gemak worden 
alle spiegels inclusief bevestigingsmateriaal geleverd. 

VEILIGHEIDSSPIEGELS VEILIGHEIDSSPIEGELS

B 100   
Een budget bewakingsspiegel voor  
2 richtingen. Ideaal voor in winkels, bij 
ingangen en portiersloges. Heel gemakke lijk 
te richten door een kogelgewricht in de 
voet. Uitsluitend voor binnengebruik.

M 200   
Een multi-functionele 2-richtingsspiegel  
met een onopvallend wit frame. Ideaal  
voor onoverzichtelijke hoeken in magazijnen, 
winkels, etc. Buitengebruik is ook 
toegestaan.

P 300   
Een panoramische spiegel voor 3 of 4  
rich tingen (zie tabel). De 4 richtingen versie 
(halve bol) wordt met 4 meegeleverde 
kettingen aan het plafond gehangen;  
de 3 richtingen versie (kwart bol) dient op 
de wand te worden gemonteerd. Uitsluitend 
voor binnengebruik.

V 100A   
Een absoluut unieke, 2-richtingsspiegel die 
niet condenseert of bevriest, terwijl toch 
geen electriciteit nodig is. Op de dag slaat 
de speciale vulling warmte op en geeft  
deze ‘s nachts geleidelijk weer af. Met 
maar liefst 6 jaar garantie.

V 100   
Een 2-richtingsspiegel met een opvallende, 
rood-wit gestreepte rand. Ideaal voor 
gevaarlijke kruispunten en onoverzichtelijke 
hoeken. 

type maat spiegel max. gebruiksafstand
100103 ø 300  2 mtr
100104* ø 400  4 mtr
100105 ø 500  6 mtr 
100106* ø 600  8 mtr
100110 600 x 400 12 mtr
* uit voorraad leverbaar

type  maat spiegel max. gebruiksafstand
200514   ø 400   5 mtr
200515*   ø 500   7 mtr
200516*   ø 600 11 mtr
200524   600 x 400   9 mtr
200526*   800 x 600 20 mtr 
200528 1000 x 800 30 mtr
* uit voorraad leverbaar

type spiegel max. gebruiksafstand
300660 halve bol 660   6 mtr
300680* halve bol 800   8 mtr 
300695* halve bol 1150 10 mtr
300960 kwart bol 660   6 mtr 
300980* kwart bol 800   8 mtr 
300995 kwart bol 1150 10 mtr 
* uit voorraad leverbaar

type maat spiegel max. gebruiksafstand
100846 ø 600 11 mtr
100886 ø 1000 30 mtr
100854 600 x 400   9 mtr 
100858* 800 x 600 20 mtr  
* uit voorraad leverbaar

type   maat spiegel max. gebruiksafstand
100546*   ø 600 11 mtr
100548   ø 800 20 mtr
100549   ø 900 25 mtr 
100554*   600 x 400   9 mtr
100556*   800 x 600 20 mtr
100558 1000 x 800 30 mtr
* uit voorraad leverbaar

UNIEK

2, 3 of 4 richtingen?


