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Bestand tegen zware klappen
Soms is alleen de meest veilige spiegel goed genoeg. 
Voor die situaties hebben wij onze Supersafe® spiegel-
wand. Deze bestaat uit spiegeldelen die elk zijn verlijmd 
op een laag milieuvriendelijk hardschuim. Deze schuim-
laag is 20mm dik en heeft een hoge schokabsorberend 
werking. Hierdoor kan de spiegel zware klappen opvan-
gen. Breekt hij bij hoge uitzondering toch, dan houdt de 
lijm scherven op hun plek. Daardoor is deze spiegel 
buitengewoon veilig. Bijkomend voordeel is dat de 
schuimlaag ook isolerend werkt. Hierdoor heeft u 
minder snel last van condens op uw spiegelwand.

Veiligste spiegelwanden verkrijgbaar

Gemakkelijk in elke ruimte te monteren

Alle soorten maatwerk mogelijk

Nederlands fabricaat uit eigen werkplaats

Standaard 3 jaar garantie Levering in heel Europa
Op onze kwaliteitsproducten krijgt u 
standaard een garantie* van 3 jaar.

Wij leveren en monteren onze 
spiegels door heel Europa.

www.foskmirrors.com

Supersafe spiegelwand
Voor de hoogste mate van veiligheid

®

Productcatalogus 2021
 

Firmawei 15, 8501 XL Joure Tel: 0513 - 41 00 00  

E-mail:  info@foskmirrors.comWeb: www.foskmirrors.com



G
eb

ru
ik

Do
or

sn
ed

e 
pr

of
ie

l

Schokdempende plaat

Afdichtingsrubber

Afdichtingsrubber

20 mm

45 mm

6 mm

Vast profiel
45 mm

www.foskmirrors.com

Standaard
3 jaar garantie*

Professionele
montage

Meest heldere
spiegel

Artikelnummer 10-0823.0001

Breedte 150 cm (oplopend)

Hoogte 200 cm (standaard)

Spiegeloppervlakte (per spiegeldeel)

Spiegeldikte 6 mm

Dikte spiegel & isloatie 26 en 44 mm

Afwerking spiegelranden Aluminium profielen (45 x 45 mm)

Basismateriaal Staal

Bescherming Veiligheidsfolie & hardschuim

Levering / montage In overleg

Ophanging Aluminium ophangprofielen

Soort spiegel Blank verzilverd

Opties maatwerk Hoogte, breedte en uitsparingen

Pluggen, schroeven en lijm

Gewicht per paneel 

Bevestiging

55 kg

3,0 m2

Een Supersafe® spiegelwand is een uitstekende keuze:

als u de hoogste mate van veiligheid wilt
als uw spiegel demontabel moet zijn
voor ruimtes waar een gevaarlijke situatie kan
ontstaan door bijvoorbeeld sport en spel 
bij een oneffen muur

Wanneer je kiest voor veiligheid
De extra veiligheid van deze spiegels is te danken aan de hoge scho-
kabsorberende werking van de laag hardschuim en doordat de 
spiegel verlijmd is op het hardschuim. Deze veiligheidsspiegel zal 
minder snel breken en mocht hij onver-hoopt toch breken, dan blijven 
de scherven aan de laag schuim vastzitten.
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