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Tussentijdse prijs of modelwijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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Simpel



mmmm

art. nr. afmeting prijs

TS260 Ø 600 mm € 408,00

TS280 Ø 800 mm € 502,00

TS2100 Ø 1000 mm € 626,00

TS2120 Ø 1200 mm € 828,00

TS2140 Ø 1400 mm € 980,00

S
im

p
e

l   |   ro
nd

   |   sp
ieg

els

Simpel rond zonder verlichting
incl. bevestiging

art. nr. afmeting prijs

TS160 Ø 600 mm € 159,00

TS180 Ø 800 mm € 187,00

TS1100 Ø 1000 mm € 267,00

TS1120 Ø 1200 mm € 462,00

TS1140 Ø 1400 mm € 596,00

Simpel rond met verlichting
incl. dimbare schakelaar 10W/m - 650 lumen/mt - 3000K - IP55

incl. bevestiging

0504



art. nr. afmeting prijs

TS380 Ø 800 mm € 602,00

TS3100 Ø 1000 mm € 726,00

TS31200 Ø 1200 mm € 928,00
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Simpel rond met verlichting en verwarming 
incl. dimbare schakelaar, 10W/m - 650 lumen/mt - 3000K - IP55

incl. bevestiging
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Simpel ovaal horizontaal met verlichting en verwarming
incl. dimbare schakelaar, 10W/m - 650 lumen/mt - 3000K - IP55

incl. bevestiging

art. nr. afmeting prijs

TS460100 600 x 1000 mm € 648,00

Simpel ovaal verticaal met verlichting en verwarming
incl. dimbare schakelaar, 10W/m - 650 lumen/mt - 3000K - IP55

incl. bevestiging

art. nr. afmeting prijs

TS510060 1000 x 60 mm € 648,00

TS512060 1200 x 60 mm € 692,00

TS514060 1400 x 60 mm € 756,00

mmmm
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Tuvalu



art. nr. afmeting kleur prijs

TS66070MW 600 x H700 x 65 mm mat wit € 626,00 

TS66070MB 600 x H700 x 65 mm mat zwart € 626,00

TS68070MW 800 x H700 x 65 mm mat wit € 660,00

TS68070MB 800 x H700 x 65 mm mat zwart € 660,00

TS610070MW 1000 x H700 x 65 mm mat wit € 718,00

TS610070MB 1000 x H700 x 65 mm mat zwart € 718,00

TS612070MW 1200 x H700 x 65 mm mat wit € 772,00

TS612070MB 1200 x H700 x 65 mm mat zwart € 772,00

TS614070MW 1400 x H700 x 65 mm mat wit € 824,00

TS614070MB 1400 x H700 x 65 mm mat zwart € 824,00
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Tuvalu rechthoek met verlichting en verwarming
incl. dimbare schakelaar, 16W/m - 1800 lumen/m - 4000K - IP44

incl. bevestiging

art. nr. afmeting kleur prijs

TS780MW Ø 800 x 65 mm mat wit € 740,00 

TS780MB Ø 800 x 65 mm mat zwart € 740,00

TS7100MW Ø 1000 x 65 mm mat wit € 788,00

TS7100MB Ø 1000 x 65 mm mat zwart € 788,00

Tuvalu rond met verlichting en verwarming
incl. dimbare schakelaar, 16W/m - 1800 lumen/m - 4000K - IP44

incl. bevestiging

mmmm
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art. nr. afmeting kleur prijs

TS850100MW 500 x H1000 x 65 mm mat wit € 768,00 

TS850100MB 500 x H1000 x 65 mm mat zwart € 768,00
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Tuvalu ovaal vertikaal met verlichting en verwarming
incl. verl. dimbare schakelaar, 16W/m - 1800 lumen/m - 4000K - IP44

incl. bevestiging

Tuvalu rond met dunne kader, indirect verlichting en verwarming
14W/m - 1100 lumen/m - 4000K - IP44

incl. bevestiging

art. nr. afmeting kleur prijs

TS980MB Ø 800 x 25 mm mat zwart € 660,00 

TS9100MB Ø 1000 x 25 mm mat zwart € 748,00

TS9120MB Ø 1200 x 25 mm mat zwart € 992,00

mmmm
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Spiegels zijn doorgaans eenvoudig te onderhouden. Het belangrijkst is om de spiegel goed te drogen 

en dan vooral langs de randen. Hier zouden namelijk zogeheten ‘weervlekken’ kunnen ontstaan. 

Dit is roestvorming op de zilverlaag achter het glas van uw spiegel. Vocht en verkeerd gebruik van 

schoonmaakmiddelen zijn hier vaak de oorzaak van. Als deze vlekken eenmaal in u spiegel zitten, zijn 

deze niet meer te verwijderen. Volgt u daarom onderstaande tips voor optimaal gebruiksgenot van uw 

spiegel:

zachte doek
Gebruik altijd een zacht doek. Spetters, cosmetica, druppels en vlekken kunt u met een schone zachte 

doek of zeem met behulp van lauw water verwijderen. Zorg ervoor dat u de randen na het schoonmaken 

helemaal droog maakt. Hiermee voorkomt u dat er vocht en/of schoonmaakresidu’s achterblijven op de 

zijkanten die schade kunnen veroorzaken.

hoe te reinigen
Breng schoonmaakmiddel nooit direct aan op de spiegel. Gebruik het liefst een pH-neutraal 

afwasmiddel. Deze is mild en laat geen waas achter op de spiegel.

Gebruik nooit, soda, kalkreinigers, alkalische, zure en schurende reinigingsmiddelen en producten met 

ammoniak. Deze tasten het materiaal van uw spiegel aan.

Naast bovenstaande raden wij u aan om te zorgen voor voldoende ventilatie en verwarming in 

uw badkamer zodat condens niet (langdurig) op uw spiegel kan achterblijven. Een spiegel met 

spiegelverwarming geeft geen garantie dat verwering tegen wordt gegaan. De spiegelverwarmingsmatten 

geven geen warmte af tot aan de randen van de spiegel. Ook bij deze spiegels kan er dus vocht achter de 

randen achterblijven en op den duur zorgen voor verwering.

schoonmaak en onderhoud
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AAN / UIT

Helderheid 10/100% Helderheid 0/100%

ATTENTION : wanneer het licht op 0% wordt gezet, is de spiegel niet uitgeschakeld.
De spiegel onthoudt de laatste stand van lichtintensiteit na het uitschakelen.
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