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Lustro jest niewątpliwie jednym z tych dodatków,
które znajdziemy w każdym domu czy budynku
użyteczności publicznej. Lustro jako element salonu,
przedpokoju czy łazienki – funkcjonalne, ekologiczne,
nowoczesne i stylowe. Oprócz swojej praktycznej
funkcji, lustro dekoruje, rozświetla i powiększa
przestrzeń. Niezależnie czy zdecydujemy się na
nowoczesną, awangardową, czy klasyczną aranżację,
zawsze znajdzie się w niej miejsce na lustro. Jak
sprawić, aby za pomocą lustra nasze wnętrza stały
się rozświetlone, funkcjonalne i modne? Mamy
nadzieję, że ten katalog będzie dla Państwa inspiracją
w aranżacji otaczającej Państwa przestrzeni.
Podpowiadamy, do jakich trendów w urządzeniu
wnętrz pasują poszczególne typy luster, jak optycznie
powiększyć przestrzeń oraz jakie dodatki wybrać, aby
osiągnąć upragnioną stylistykę.

A mirror is undoubtedly one of those accessories that
can be found in every house or public utility buildings.
A mirror as an element of a living room, hallway or
bathroom – functional, ecological, modern and stylish.
Apart from its practical function, a mirror decorates,
illuminates and enlarges the space. Regardless of
whether we decide to go for a modern, avant-garde
or classic arrangement, there will always be room for
a mirror. How to make our interiors bright, functional
and fashionable thanks to the use of mirrors? We
hope this catalogue will be your inspiration when
arranging the surrounding space. We suggest what
mirrors in interior design fit to particular trends, how
to visually enlarge the space and what accessories to
choose to achieve the desired style.

MIRALITE PURE

MIRALITE PURE

MIRALITE PURE

Lustro ekologiczne.

Ecological mirror.

Styl skandynawski: z miłości do natury.

Scandinavian style: out of love for nature.

Skandynawski styl charakteryzuje duża czystość
w formie, minimalizm i jasne kolory. Decydując się
na wystrój w tym stylu, warto postawić na jasne
dodatki, naturalne tkaniny (takie jak bawełna
czy wełna) i wszelkie rozwiązania, które będąc
ekologiczne, budzą skojarzenia z łonem natury.
Kolejnym dodatkiem, na który warto się zdecydować,
są lustra, które w połączeniu z bielą ścian
zdecydowanie rozjaśnią optycznie przestrzeń. Tego
typu rozwiązania sprawdzają się w pomieszczeniach,
którym brakuje naturalnego oświetlenia.
MIRALITE PURE i styl skandynawski łączy jeszcze
jedna bardzo istotna wartość: ekologia i zamiłowanie
do natury. Lustro jest bowiem wolne od ołowiu
i rozpuszczalników organicznych, a antracytowy
podlew lustra eliminuje efekt prześwietlania przy
tylnym podświetleniu.

The Scandinavian style is characterized by high
purity in form, minimalism and bright colours. When
deciding on décor in this style, it is worth to put on
bright accessories, natural fabrics (such as cotton or
wool) and any solutions that are ecological and bring
associations with nature. Another accessory worthy
of consideration is mirrors, which in combination with
the whiteness of walls will definitely brighten the
space optically. These types of solutions work well
in rooms that lack natural lighting. MIRALITE PURE
and the Scandinavian style are combined by one
more significant value: eco-friendliness and passion
for nature. A mirror is free from lead and organic
solvents, and the anthracite mirror drain eliminates
the effect of screening at the rear backlight.

MIRALITE PURE DIAMANT

MIRALITE PURE DIAMANT

MIRALITE PURE DIAMANT

Lustro ekologiczne
na szkle super przejrzystym.

Ecological mirror
on highly transparent glass.

Hygge w każdym domu.

Hygge in every home.

Hygge to duńska recepta na szczęście, u podstaw
której leży radość i samozadowolenie wynikające
z wdzięczności za małe gesty i codzienne
przyjemności. Tę ideę zaczęto wykorzystywać także
w polskiej rzeczywistości. Filozofia hygge to
radość z otaczającej nas przestrzeni, a w szczególności
z mieszkania, w którym spędzamy dużo czasu. Aby
wprowadzić hygge do swojej codzienności, trzeba
zmienić otaczającą nas przestrzeń w azyl, bezpieczną
strefę, w której zapomnimy o zmartwieniach całego
dnia. Oprócz naturalnych, ekologicznych dodatków
i stonowanych kolorów pomoże nam w tym umiejętna
gra światłem. Aby wzmocnić efekt, który zagwarantuje
nam światło, warto wzbogacić pomieszczenie
o rozmieszczone w różnych punktach lustra, które
w naturalny sposób będą odbijały np. blask świec.
W szczególności sprawdzi się lustro MIRALITE PURE
na szkle DIAMANT, wyróżniające się odbiciem.

Hygge is the Danish recipe for happiness, at the base
of which there is joy and self-satisfaction resulting
from gratitude for small gestures and everyday
pleasure. This idea was also used in the Polish reality.
At the base of hygge there is joy of the space around
us, in particular, of the apartment where we spend
a lot of time. To introduce hygge to your everyday
life, you need to change the space that surrounds us
into an asylum, a safe zone in which we forget about
worries throughout the day. In addition to natural,
ecological accessories and toned colours, the skilful
play of light helps a lot. To strengthen the effect that
will be guaranteed by light, it is worth enriching the
room with mirrors arranged in different points that
will reflect the light in a natural way, e.g. glow of
candles. In particular, the MIRALITE PURE mirror on
the DIAMANT glass, which has a distinctive reflection,
will work.

MIRALITE PURE BRONZE
MIRALITE PURE GREY
Lustro ekologiczne na szkle kolorowym.

MIRALITE PURE BRONZE

MIRALITE PURE GREY

MIRALITE PURE BRONZE
MIRALITE PURE GREY
Ecological mirror on colored glass.

Cały świat ukryty w czterech ścianach.

The entire world hidden in just four walls.

Dla miłośnika przygód proponujemy mieszkanie
w stylu etno, który charakteryzuje się oryginalnymi
dodatkami. Styl etno przesycony jest żywymi,
intensywnymi kolorami oraz wszelkiego rodzaju
fakturami, dlatego też świetnie współgrają
z nim nowoczesne sprzęty czy spokojne kolory.
Perfekcyjnym uzupełnieniem wnętrza w stylu etno
będzie dodatek, który odbija światło i optycznie
powiększa przestrzeń, czyli lustro. Z powodzeniem
możemy zastosować lustra na szkle barwionym
w masie w kolorze szarym, brązowym, niebieskim
czy zielonym.

For adventure lovers, we recommend an apartment in
the ethnic style, characterised by unique accessories.
The ethnic style is saturated with vivid, intense
colours and all sorts of textures, hence it can be
perfectly complemented with modern furnishing or
muted, calm colours. An accessory which reflects light
and makes the space seem bigger – a mirror – will be
an excellent addition to the ethnic interior design. We
can successfully apply mirrors based on body-tinted
glass – grey, brown, blue or green.

MIRALITE NATURA

MIRALITE NATURA

MIRALITE NATURA

Lustro ekologiczne w naturalnym odcieniu.

Ecological mirror in a natural shade.

Glamour: blask, styl i elegancja.

Glamour: glow, style and elegance.

Każdy, przynajmniej raz, patrząc w lustro umieszczone
w sklepowej przymierzalni lub u fryzjera, zastanawiał
się, czy aby na pewno odbicie odzwierciedla prawdę.
To za sprawą chłodnego światła – w szczególności
LED-owego i halogenowego – które sprawia, że
wyglądamy niezbyt korzystnie. Na szczęście jest na to
rozwiązanie – innowacyjne lustro MIRALITE NATURA
charakteryzujące się brzoskwiniowym odcieniem.
Dzięki specjalnie opracowanemu filtrowi ostre,
chłodne światło zostaje zneutralizowane
i skorygowane. Wszystko po to, aby uzyskać
bardziej naturalne odbicie, co bezpośrednio wpływa
na nasze samopoczucie. Lustro pomaga kreować
ciepły i odprężający nastrój w sklepach i punktach
usługowych. A jak wiadomo lepsze samopoczucie
klientów to oczywisty zysk dla każdej firmy
i jednocześnie najwyższa jakość wrażeń
estetycznych klientów.

Each of us, at least once in our lifetime, while in
a fitting room or at the hairdresser’s, has wondered
whether what we see in the mirror is our true
reflection. It is due to cool light, emitted particularly
by LED and halogen lighting, which makes us look not
entirely at our best. Fortunately, there is a solution
to this problem – the innovative mirror MIRALITE
NATURA is characterised by a peach tone. Thanks
to a specially developed filter, intense, cool light is
neutralised and corrected. All this in order to obtain
a more natural mirror reflection, which has a direct
effect on our sense of well-being. Interestingly
enough, the mirror helps create a warm and calming
atmosphere in shops and service outlets. And it is
a common knowledge that a better mood of
customers stands for obvious profits for each
company, and at the same time the best aesthetic
experience of its customers.

MIRALITE ANTIQUE Clear

MIRALITE ANTIQUE Grey

MIRALITE VERSAILLES Clear

MIRALITE ANTIQUE Bronze

MIRALITE ANTIQUE
MIRALITE VERSAILLES

MIRALITE ANTIQUE
MIRALITE VERSAILLES

Lustra antyczne.

Antique mirrors.

Stylowy efekt retro.

Stylish retro effect.

Stylu shabby chic nie da się pomylić z żadnym
innym wnętrzem – całość utrzymana jest w biało-pastelowej stylistyce, mocno inspirowana wakacjami
w Prowansji czy Toskanii. Shabby chic to jednak nie
tylko meble, ale też postarzana ceramika, ramki czy
dekoracje przekazywane w rodzinie z pokolenia na
pokolenie. Ciekawym dodatkiem do takiego wnętrza
będzie jedno z luster antycznych, które wyróżnia
się nietypowym wyglądem, stylizowanym na lustra
zabytkowe, ‘nadgryzione przez czas’. Mieszkanie
w stylu shabby chic z pewnością przypadnie do
gustu wszystkim miłośnikom trendu do-it-yourself
i decoupage. Tutaj każdy element jest dokładnie
przemyślany – mimo tego, że użyte meble i dodatki
najczęściej pochodzą z odzysku. A jeśli nie, to
powinny tak wyglądać.

The shabby chic style cannot be mistaken for any
other interior – the whole is maintained in a white
and pastel style, strongly inspired by holidays in
Provence or Tuscany. Shabby chic is not just furniture,
but also antiqued ceramics, frames or decorations
passed on from generation to generation.
An interesting accessory to such an interior will
be one of the antique mirrors that stand out with
its unusual appearance, stylized as antique mirrors.
An apartment in the shabby chic style will surely
appeal to all lovers of the do-it-yourself trend
and decoupage. Here, every element is carefully
thought out – despite the fact that the furniture and
accessories are most often recovered. And if they are
not – they should look like ones.

MIRASTAR
Szkło z efektem lustra.

MIRASTAR

MIRASTAR
Glass with a mirror effect.

Inspiracja nowojorskim Soho.

Inspired by New York’s Soho.

Otwarte przestrzenie, duże okna i przeszklenia czy
ceglane ściany wciąż zyskują nowych zwolenników,
a osób, które chciałyby zamieszkać w lofcie
w stylu nowojorskiego Soho, przybywa. Największe
wyzwanie, które stoi przed miłośnikami takich
wnętrz to podzielenie przestrzeni zgodnie z jej
funkcjonalnością. Z pomocą przychodzą lustra, które
nie tylko nie pomniejszą pokoi, ale wręcz przeciwnie
– optycznie je powiększą! Z myślą o takich wnętrzach
powstało szkło z efektem lustra MIRASTAR, które
w zależności od ilości światła w pomieszczeniu
wygląda jak lustro lub całkowicie przezroczysta
szyba, która przepuszcza światło. Takie rozwiązanie
nie tylko powiększy przestrzeń, ale też zachwyci
i zaskoczy wszystkich miłośników oryginalnych
rozwiązań. Neutralny charakter lustra podkreśli
walory estetyczne dodatków takich jak: zasłony,
meble czy zabytkowe ramy okien.

Open spaces, large windows and glazing, brick walls
are still gaining new supporters, and there are more
and more people who would like to live in a New
York Soho loft. The biggest challenge for lovers of
such a style Is dividing the space according to its
functionality. Mirrors come with help, which not only
do not make the rooms smaller optically, but on
the contrary – they enlarge them! The MIRASTAR
mirror effect glass was created for such interiors
and depending on the amount of light in the room it
looks like a mirror or a completely transparent pane
that lets through light. Such a solution will not only
enlarge the space, but it will also delight and surprise
all lovers of original solutions. The neutral character
of the mirror will emphasize the aesthetic value of
accessories such as curtains, furniture or antique
window frames.
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MIRALITE PURE lustro ekologiczne z antracytowym
podlewem na bazie lakieru wodnego bez zawartości
ołowiu i rozpuszczalników organicznych.
Szkło bazowe – PLANICLEAR w najwyższej jakości AV.

MIRALITE PURE ecological mirror based on anthracite
water-based varnish free from lead and organic solvents.
Base glass – PLANICLEAR in the highest quality AV.

MIRALITE NATURA nowe lustro o naturalnym odcieniu.
Szkło bazowe – PLANICLEAR. Lustro zawiera delikatny
filtr nanometryczny w brzoskwiniowym kolorze.

MIRALITE NATURA a new mirror with a natural shade.
Base glass – PLANICLEAR. The mirror contains a delicate
nanometric filter in peach colour.

MIRALITE PURE DIAMANT lustro ekologiczne na szkle
super przejrzystym. Wyjątkowa jakość, jasne, wierne
odbicie.

MIRALITE PURE DIAMANT ecological mirror on super
transparent glass. Exceptional quality, bright, faithful
reflection.

MIRALITE ANTIQUE, MIRALITE VERSAILLES z uwagi
na unikalną technologię produkcji, poszczególne partie
luster mogą się nieznacznie od siebie różnić.

MIRALITE ANTIQUE, MIRALITE VERSAILLES due
to unique technology of production, individual parties
of mirrors may differ slightly.

MIRALITE PURE BRONZE, MIRALITE PURE GREY lustra
na szkle barwionym w masie. Inne dostępne kolory
PARSOL GREEN i PARSOL BLUE, na zapytanie.

MIRALITE PURE BRONZE, MIRALITE PURE GREY mirrors
based on body-tinted glass. Other available colours:
PARSOL GREEN and PARSOL BLUE, on request.

MIRASTAR szkło z efektem lustra.
Przetwarzanie: hartowanie, utwardzanie, laminowanie.
Przepuszczalność światła: 3%
Odbicie światła: strona szkła 56%, strona powłoki 59%.

MIRASTAR glass with a mirror effect.
Processing: hardening, curing, laminating.
Light transmission: 3%
Light reflection: glass side 56%, coating side 59%.
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