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Onmisbaar hulpmiddel voor elke visagist

De beste kwaliteit

Nederlands fabricaat

Standaard 3 jaar garantie

Bij FOSK werken we alleen met de beste materi-
alen voor onze producten. We gebruiken het 
helderste glas en werken elke spiegel tot in 
detail af. Zo bieden we u de beste kwaliteit.

Al onze spiegels worden door onszelf gemaakt, 
in onze eigen werkplaats. Hierdoor kunnen we 
garanderen dat onze spiegels aan de hoogste 
veiligheidsnormen voldoen.

De kwaliteit van onze producten onderstrepen 
we graag door onze garantie. Op al onze spiegels 
krijgt u daarom minimaal 3 jaar garantie.
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Alles voor de juiste belichting
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Tijdens de visagie wilt u kunnen rekenen op een goede belichting. Onze visagiespiegels maken 
dat mogelijk. Met lichtpunten links en rechts, extra lampen boven, of geheel rondom, voorkomt 
u hinderlijke schaduwen. En dankzij de dimmer kunt u de lichtsterkte kiezen die u wilt.



Artikelnummer 10-1412.LBRO

Afmeting (l en b)

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Standaard poly geslepen 

Aantal lampen 8 t/m 16 (afhankelijk van formaat)

Schakelaar Klik- of pulsedimmer

Positie lampen Links, boven, rechts en onder

Lampfitting E14 (gepolijst rvs)

Ledverlichting Daglicht (6500K) / warm wit (2700K)

Garantie 3 jaar

Wijze van verzending Transporteur / in overleg

Wijze van verpakking Folie

Afwerking Zonder of met wit / zwart kader

Afwijkende garantie
Geen garantie op corrosie van de 
spiegelranden

50 cm t/m 100 cm

In stappen van 10 cm
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Visagiespiegel LBRO
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De meest verkochte professionele visagiespiegel
Onze visagiespiegel heeft een luxe en strak uiter-
lijk. Hij is voorzien van meerdere lichtbronnen en 
voldoet aan hoge eisen. Hij is ontworpen voor 
professioneel gebruik en voldoet net als al onze 
andere spiegels aan onze vaste uitgangspunten: 
kwaliteit, bruikbaarheid en veiligheid.

Standaard
3 jaar garantie

Maatwerk
mogelijk

Meest heldere
spiegel



Artikelnummer 10-1412.LBR

Afmeting (l en b)

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Standaard poly geslepen 

Aantal lampen 7 t/m 12 (afhankelijk van formaat)

Schakelaar Klik- of pulsedimmer

Positie lampen Links, boven en rechts

Lampfitting E14 (Gepolijst rvs)

Led verlichting Daglicht (6500K) / warm wit (2700K)

Garantie 3 jaar

Wijze van verzending Transporteur / in overleg

Wijze van verpakking Folie

Afwerking Zonder of met wit / zwart kader

Afwijkende garantie
Geen garantie op corrosie van de 
spiegelranden

50 cm t/m 100 cm

in stappen van 10 cm
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Visagiespiegel LBR
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De meest verkochte professionele visagiespiegel
Onze visagiespiegel heeft een luxe en strak uiter-
lijk. Hij is voorzien van meerdere lichtbronnen en 
voldoet aan hoge eisen. Hij is ontworpen voor 
professioneel gebruik en voldoet net als al onze 
andere spiegels aan onze vaste uitgangspunten: 
kwaliteit, bruikbaarheid en veiligheid.

Standaard
3 jaar garantie

Maatwerk
mogelijk

Meest heldere
spiegel



Artikelnummer 10-1412.LR

Afmetingen (l en b)

Spiegeldikte 6 mm

Soort spiegel Blank verzilverd

Afwerking spiegelranden Standaard poly geslepen 

Aantal lampen 6 t/m 12 (afhankelijk van formaat)

Schakelaar Klik- of pulsedimmer

Positie lampen Links en rechts

Lampfitting E14 (gepolijst rvs)

Ledverlichting Daglicht (6500K) / warm wit (2700K)

Garantie 3 jaar

Wijze van verzending Transporteur / in overleg

Wijze van verpakking Folie

Afwerking Zonder of met wit / zwart kader

Afwijkende garantie
Geen garantie op corrosie van de 
spiegelranden

50 cm t/m 100 cm

In stappen van 10 cm
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Datasheet

Specificaties

Visagiespiegel LR

De meest verkochte professionele visagiespiegel
Onze visagiespiegel heeft een luxe en strak uiter-
lijk. Hij is voorzien van meerdere lichtbronnen en 
voldoet aan hoge eisen. Hij is ontworpen voor 
professioneel gebruik en voldoet net als al onze 
andere spiegels aan onze vaste uitgangspunten: 
kwaliteit, bruikbaarheid en veiligheid.

Standaard
3 jaar garantie

Maatwerk
mogelijk

Meest heldere
spiegel


