
L U S T R A
MIRRORS

FORTE 6
W 110 x H 95 cm
W 90 x H 78 cm

Sześciokątne lustro w formie kasetonu ze szkła. 
Wymatowany obwodowo pas na powierzchni lustra oraz boczne, 
szklane ścianki podświetlono diodami LED.

Hexagonal mirror in the form of a glass coffer. Matted strip 
on the perimeter of the mirror's surface and side glass walls 
are lit with LED diodes.

www.spectum.pl



W 57 x H 85 cm

Lustro w ramie wykonanej z tłoczonego tworzywa. 
Tworzywo od wewnątrz zostało podświetlone diodami LED, 

dzięki którym rama świeci mocnym, jednolitym światłem.

A mirror in frame made of pressed plastic. 
From the inside the material was lit with LED diodes, 

that make the frame shines with a strong homogeneous light. 

02

LUMIX



YUWEL
W 60 x H 80 cm
W 75 x H 90 cm
W 120 x H 75 cm

Lustro w aluminiowej ramie, w której zainstalowano listwę 
podświetloną diodami LED. Mocne, rozproszone światło 
efektownie podświetla taflę lustra. Rama dostępna 
w wersjach: srebrny szczotkowany, brąz szczotkowany.

A mirror in aluminium frame, with Led diffuser 
installed insight the frame. Strong, diffused light 
illuminates the mirror surface impressively. The frame 
is available in versions: brushed silver, brushed bronze.
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PROFIX 
LIGHT

W 60 x H 80 cm
W 75 x H 90 cm

Lustro w głębokiej aluminiowej ramie. Pomiędzy lustrem 
a ramą zaprojektowano dystans. Diody LED umieszczone z tyłu, 

za taflą lustra, podświetlają wewnętrzną część ramy. 
Rama dostępna w wersjach: czarny, srebrny mat, brąz szczotkowany.

A mirror in deep aliminium frame. The distance between mirror and frame. 
LED diodes located behind the mirror illuminate the inner part of the frame. 

The frame is available in versions: black, matt silver, brushed bronze.
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PROFIX
W 60 x H 80 cm
W 75 x H 90 cm
W 140 x H 70 cm

Lustro w aluminiowej ramie. Tafla lustra została zainstalowana 
w głębi ramy, dzięki czemu uzyskano ciekawy, przestrzenny efekt. 
Rama dostępna w wersjach: czarny, srebrny mat, brąz szczotkowany.

A mirror in aluminium frame. The mirror pane was installed 
in the depth of the frame, giving interesting, spatial effect. 
The frame is available in versions: black, matt silver, brushed bronze.
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TORINO 
LIGHT

W 60 x H 80 cm
W 75 x H 90 cm

W 140 x H 70 cm

Lustro z efektowną, skośną ramą, która może być wykonana z pasów 
lustra srebrnego, luster kolorowych a także szkła malowanego. 

W ramie wymatowano pas, który został podświetlony diodami LED. 
Mocną konstrukcję nośną zapewniają specjalnie zaprojektowane, 

aluminiowe profile i łączniki.

A mirror with an effective oblique frame, which can be made 
of silver mirror strips, colored mirrors and also painted glass. 

In the frame there is sandblasted a strip illuminated with LED diodes. 
The strong supporting structure is ensured 

by specially designed aluminum profiles and connectors.
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TORINO
W 60 x H 80 cm
W 75 x H 90 cm
W 140 x H 70 cm

Lustro z efektowną skośną ramą, która może być wykonana 
z pasów lustra srebrnego, luster kolorowych a także szkła 
malowanego. Mocną konstrukcję nośną zapewniają 
specjalnie zaprojektowane, aluminiowe profile i łączniki.

A mirror with an effective oblique frame, which can be made 
of silver mirror strips, colored mirrors and also painted glass. 
The strong supporting structure is ensured by specially 
designed aluminum profiles and connectors.
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CLOUD
W 100 x H 70 cm

Lustro z ozdobnym, podświetlonym wzorem. 
Polerowane krawędzie lustra. Trwała i estetyczna, 

aluminiowa obudowa w systemie Alucover DV.

A mirror  with a decorative, illuminated design. 
Ground and polished edges. 

Durable and aestetic casing in the Alucover DV system.

IP54
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STORA
W 100 x H 70 cm
W 90 x H 75 cm

Lustro z ozdobnym, podświetlonym wzorem. Polerowane 
wszystkie krawędzie lustra. Trwała i estetyczna, 
aluminiowa obudowa w systemie Alucover DV.

A mirror  with a decorative, illuminated design. 
Ground and polished edges. Durable and aestetic 
casing in the Alucover DV system.

IP54
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ATHEN
W 90 x H 70 cm

Lustro z antycznym, podświetlonym wzorem. 
Polerowane krawędzie lustra. Trwała i estetyczna, 

aluminiowa obudowa w systemie Alucover DV.

A mirror  with a antique, illuminated design. 
Ground and polished edges. Durable 

and aestetic casing in the Alucover DV system.

IP54
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ATHEN
ROUND
Ø 80 cm

 90 cmØ

Okrągłe lustro z antycznym, podświetlonym wzorem. 
Polerowana krawędź lustra. Hermetyczna obudowa 
z tworzywa zabezpiecza źródła światła i obwody elektryczne.

A round mirror  with a antique, illuminated design. 
Ground and polished edge. Hermetic casing covering Led 
stripes and electrical components.

IP54
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DUSTY
W 80 x H 60 cm

W 100 x H 70 cm

Lustro z ozdobnym, podświetlonym wzorem. 
Polerowane wszystkie krawędzie lustra. 

Trwała i estetyczna, aluminiowa obudowa w systemie Alucover DV.

A mirror  with a decorative, illuminated design. 
Ground and polished edges. 

Durable and aestetic casing in the Alucover DV system.

IP54
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DUSTY
PLUS

Lustro z ozdobnym, podświetlonym wzorem. 
Polerowane wszystkie krawędzie lustra. 
Trwała i estetyczna, aluminiowa obudowa w systemie Alucover DV.

A mirror  with a decorative, illuminated design. 
Ground and polished edges. Durable and aestetic casing 
in the Alucover DV system.

IP54

W 80 x H 60 cm
W 100 x H 70 cm
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LUMINEO
ALFA PLUS

W 60 x H 80 cm
W 80 x H 90 cm

Lustro zamocowane na odbarwionym szkle o krawędziach 
wykończonych matową fazą. Na powierzchni szkła 

wykonano ozdobny wzór. Diody LED umieszczone za lustrem 
powodują efektowne świecenie fazy oraz dekoracyjnego wzoru, 

mocnym, rozproszonym światłem.

Mirror fixed on low-iron glass with bevelled matt edges. 
Decorative design on the glass surface.  

Led diodes placed behind the mirror make 
the bevel reflect a strong, dispersed light in a spectacular manner.

IP55
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Lustro zamocowane na odbarwionym szkle o krawędziach 
wykończonych matową fazą. Na powierzchni 
szkła wykonano ozdobny wzór. Diody LED umieszczone 
za lustrem powodują efektowne świecenie fazy 
oraz dekoracyjnego wzoru, mocnym, rozproszonym światłem.

Mirror fixed on low-iron glass with bevelled matt edges. 
Decorative design on the glass surface.  Led diodes placed 
behind the mirror make the bevel reflect a strong, dispersed 
light in a spectacular manner.

IP55

Ø 60 cm
Ø 80 cm
Ø 90 cm

LUMINEO
BETA PLUS
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Dubiel Vitrum Producent Szkła i Luster

ul. Kilińskiego 74a
34-700 Rabka, Poland

telefon
e-mail

+48 18 26 77 717
info@spectum.pl
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PIACERE
W 75 x H 75 cm

Lustro z kwadratowymi kloszami umieszczonymi w wyciętych 
w lustrze otworach. Klosze podświetlone od wewnątrz diodami LED, 

świecą mocnym jednolitym światłem.

A mirror with square bowls placed in holes cut out in the mirror. 
Bowls illuminated from the inside with LED diodes, 

shine with a strong homogeneous light.

IP54
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