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MIRALITE 
NATURA
Your most beautiful you

MIRALITE NATURA is een spiegel met een 

warme tint die het groenige aanzicht van het 

glas compenseert. MIRALITE NATURA geeft 

een betere weerspiegeling van de realiteit 

vergeleken met een traditionele spiegel. 

MIRALITE NATURA, een meer natuurgetrouwe 

spiegeling!

Waar past een 
natuurgetrouwe 
weerspiegeling ?

Woningen

De esthetische voordelen van 

MIRALITE NATURA dragen bij tot 

uitnodigende leefruimten (entrée, 

woonkamer, badkamer, gang, keuken, 

enz.). MIRALITE NATURA kan als 

wand- of meubelbekleding worden 

toegepast (keukenkasten, deuren, 

schuifdeuren, badkamerkasten, enz.)

Winkels, restaurants, hotels, 
wellnesscentra en fitnessclubs

MIRALITE NATURA zorgt voor een 

warme en rustgevende sfeer.

En een aangenamere beleving van 

het zelfbeeld, stimuleert een goede 

gemoedsstemming. In kledingwinkels 

kan het de (herhaal)aankopen 

bevorderen.

  Esthetiek 
De warme tint van MIRALITE NATURA zorgt voor een zachtere, authentieke 

weerspiegeling. De subtiele kleur zorgt voor een aangename sfeer.

  Comfort
MIRALITE NATURA draagt bij tot een helder, uitnodigend aanzicht. In elke 

ruimte voegt deze spiegel een gevoel van warmte en welbehagen toe.

  Prestaties
Zoals bij alle spiegels van Saint-Gobain zijn de kwaliteit en duurzaamheid van 

MIRALITE NATURA optimaal, waardoor de spiegel gebruikt kan worden in elk 

interieur, ook in vochtige ruimten (badkamers).

Voordelen waar mensen van houden

MIRALITE  
NATURASTANDAARD- 

SPIEGEL

Reflectie met standaardspiegel Reflectie met MIRALITE NATURA
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Voor de productie 
van MIRALITE 
NATURA wordt 
een innovatieve 
gepatenteerde 
technologie  
gebruikt 

Vergeleken met 
MIRALITE 
REVOLUTION

Beschermlak

Verzilvering

Helder glas, 
PLANICLEAR

MIRALITE NATURA is beschikbaar in: 

Dikte 

- 3, 4 en 6 mm

Glastype 

- PLANICLEAR

Maximale afmetingen
- Jumbo (PLF) : 6000 x 3210 mm

- DLF: 2550 x 3210 mm

Andere afmetingen, mogelijk op 

verzoek.

Gamma Verlijming
Bevestig MIRALITE NATURA 

uitsluitend door middel van een 

spiegellijm of neutrale silicone op basis 

van alcohol of oximen.*

*Bij twijfel over de neutraliteit van de te gebruiken 
lijmproducten kan het noodzakelijk zijn om een test 
op de lak uit te voeren.

Plaatsing in een sponning

Plaatsing met klemmen

Onderhoud
Agressieve producten zijn uitgesloten 

(zuuroplossingen, sterke alkaliën of 

schuurmiddelen).

Vermijd resten van het onderhouds-

product op de spiegelrand.

Veiligheid
MIRALITE NATURA wordt geplaatst 

overeenkomstig de geldende 

regelgeving.

Het gebruik van veiligheidsfolie aan de 

achterkant zorgt voor extra veiligheid. 

Neem hiervoor contact op met ons.

MIRALITE NATURA draagt de CE-

markering en de prestaties worden 

regelmatig gecontroleerd.

Deze spiegel heeft ook de Europese 

technische beoordeling ETA 17/0457 

ontvangen, toegekend door de EOTA.

Kwaliteit en certificering

Zoals een standaardspiegel wordt 

MIRALITE NATURA verwerkt naar 

wens.

- Snijden in geometrische en niet-

geometrische vormen;

- Doorboren en slijpen;

- Personaliseren met een logo of een 

zeefdrukontwerp;

- Zandstralen of graveren aan de 

glaszijde. De spiegelzijde zandstralen 

of graveren vereist een voorafgaande 

test.

Verwerking

• Plaats de spiegel tegen een stabiele 

vlakke wand die zuiver en droog is en 

geen agressieve bestanddelen bevat.

• Voorzie een afstand tussen muur en 

spiegel om een goede ventilatie te 

verzekeren (5 mm voor een spiegel 

die hoger is dan 1 m en 10 mm voor 

grotere spiegels);

• Indien spiegels tegen elkaar 

geplaatst worden, dient er een 

afstand van 1 à 2 mm gehouden te 

worden.

• Vermijd plaatsen dicht bij 

een warmtebron (verlichting, 

verwarming,…)

Plaatsing

Mat zwarte 
beschermlak

Verzilvering

Nanometrische filter

Helder glas, 
PLANICLEAR



Saint-Gobain Building Glass Benelux
Industrielaan 129, B- 1070 Brussel

glassinfo.be@saint-gobain.com

www.saint-gobain-building-glass.nl

Saint-Gobain Innovative  
Materials Belgium N.V.  

Einsteinlaan 6, B 1300 Waver 
BTW BE 0402.733.607 

RPR Nijvel

MIRALITE NATURA EN PLANICLEAR  ZIJN  
GEDEPONEERDE MERKEN
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Distributeur

MIRALITE NATURA  
geeft uw zaak een boost!
In Parijs heeft een gerenomeerde modeketen MIRALITE NATURA getest*.  

Om het effect te bewijzen van MIRALITE NATURA op het gedrag van hun 

klanten, werden sommige paskamers uitgerust met nieuwe MIRALITE 

NATURA-spiegels, terwijl er andere ongewijzigd bleven. Wanneer ernaar 

gevraagd werd, vonden 14% van de klanten de ruimte lichter. 7% vonden 

dat de paskamers met de MIRALITE NATURA een «aangename sfeer» 

hadden en nog eens 7% vond de sfeer «zacht en warm». De omzet van de 

kledij, indien deze gepast werd, ging met 7% omhoog en de omzet van de 
winkel groeide met 6%.

*Test op een steekproef van meer dan 600 personen.

DE RESULTATEN WAREN 
INDRUKWEKKEND

MET EEN MEETBARE IMPACT 
OP HOE DE KWALITEIT 
VAN DE RUIMTE WERD 

BEVONDEN.

«MIRALITE NATURA 
plaatsen gaat zeer 
eenvoudig, als een 

gewone spiegel. Maar 
met MIRALITE NATURA 

biedt mijn werk een 
grotere tevredenheid  

aan mijn klanten.»
Mark, glaszetter


