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Lustro białe 4mm
Lustro białe o grubości 4mm jest najczęściej stosowanym typem lustra. Lustro o grubości 
5 mm, czyli mocniejsze od standardu, stosowane jest przy formatkach o zdecydowanie 
większym gabarycie oraz w przypadku gdy lustro mogłoby być narażone na większe 
obciążenia lub ryzyko uszkodzenia. 

Jakość lustra ma ogromne znaczenie, dlatego materiał z którego są one wykonane 
odporny jest na czynniki korozyjne panujące w łazienkach - odbijająca warstwa srebra 
zabezpieczona jest przed działaniem wilgoci. Lustra mogą zostać podklejone specjalną 
folią ochronną, która zmniejsza ryzyko skaleczenia podczas ewentualnego stłuczenia.  

Kształt i kolor Szlif, fazowanie
Krawędzie lustra mogą być 
fazowane, oznacza to szerokie 
ozdobne ścięcie wzdłuż krawędzi 
lustra oraz szlifowane, oznacza-
jące wykończenie powierzchni 
krawędzi lustra. Szlif występuje 
w dwóch wariantach: polerowany 
lub matowy, dzięki czemu produkt 
charakteryzuje się wysoką jakością 
estetyczną. 

Oferujemy m.in. lustra kolorowe, 
gdzie użyto szkła barwionego 
w masie w kolorze białym, 
grafitowym oraz brązowym. Dużym 
zainteresowaniem, wśród klientów 
cieszą się lustra o standardowych 
kształtach jak i nieregularnej 
formie, takie jak: elipsa, heksagon, 
trójkąt. Maksymalny wymiar tafli 
lustra białego to 2550 x 3210 mm. 

PRODUKTY PREMIUM

CHARAKTERYSTYKA

Digital Print
Nadruk na szkle farbami ceramicznymi

Grawer
Zdobienie szkła



LUSTRO Z NADRUKIEM

Trudno jest wyobrazić sobie wnętrze łazienki bez 
lustra, które oprócz swojej praktycznej funkcji, 
odgrywa również niezwykle ważną rolę w aranżacji 
tego pomieszczenia. 

Duże lustra ścienne optycznie powiększają 
przestrzeń oraz sprawiają, że staje się ona jaśniejsza. 

Szklana formatka dolna może zostać pokryta 
zdobieniem w postaci wielokolorowego nadruku 
cyfrowego wykonanego za pomocą technologii farb 
ceramicznych. Jej powierzchnia, dzięki hartowaniu 
jest trwała i odporna na zniszczenia. Następnie na 
ten element szklany przyklejane jest lustro. Marka 
Glasimo oferuje 200 wzorów nadruku, jak również 
projekty indywidualne stworzone pod klienta. 



LUSTRO ZE SZKŁEM LAKIEROWANYM

Niepowtarzalne wzornictwo luster to kolejny powód 
by poznać najnowsze trendy. Kolekcja stanowiąca 
połączenie lustra ze szkłem lakierowanym w połysku, 
matowym oraz ornamentowym potrafi dopełnić 
pomieszczenie oraz tworzyć harmonię z wystrojem 
łazienki. Pełna kolorystyka dostępna jest na stronie 
www.colorimo.eu.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami projektowania 
i urządzania wnętrz, warto wybierać modele, które 
wpiszą się w ogólną stylistykę danego wnętrza.

Lustro w łazience jest nie tylko praktycznym 
elementem wyposażenia, które przydaje się przy 
codziennej toalecie, jak również stanowi wyraźny 
akcent dekoracyjny wpływający na charakter 
pomieszczenia.

Extra Biały 9003

Perłowy 1013 Gołębi 7042

Sati Błękitny 5S24

Soft 9005

Cappuccino 1M19 Popielaty 7M45

Sati Pudrowy Róż 3M15



LUSTRO W SZKLANEJ RAMIE

Coraz większą popularnością cieszą się okazałe 
lustra zamknięte w ozdobnej ramie. Zamieszczając 
tego typu element w stonowanej kolorystycznie 
łazience stworzymy centralny punkt nadający 
intrygujący charakter aranżacji. Ramy luster bywają 
wykończone szklaną ramą. Pełna kolorystyka 
dostępna jest na stronie www.colorimo.eu.

Wykorzystywanego do tego jest zarówno szkło 
lakierowane z połyskiem, jak również szkło 
lakierowane z ornamentową teksturą. Wybór 
kształtu lustra do łazienki to kwestia indywidualna.
Pomimo, iż największą popularnością cieszą się tafle 
prostokątne oraz okrągłe, warto eksperymentować 
z kształtem. 



LUSTRO BARWIONE

Lustro to centralny punkt łazienki, to dodatek 
stanowiący o charakterze łazienki, potrafiący dodać 
jej zmysłowości, blasku czy też temperamentu. 
Propozycja połączenia lustra białego z grafitowym 
pozwoli za sprawą lustra na ukształtowanie 
przestrzeni oraz wizualny odbiór pomieszczenia. 

Optyczne triki aranżacyjne z wykorzystaniem lustra 
pozwalają przemienić mankamenty wnętrza w jego 
atuty lub zatuszować je w dyskretny sposób. Warto 
także pamiętać o tym, aby lustra kolorowe traktować 
jako elementy dekoracyjny natomiast białe jako 
użytkowe.

Kolory pokazane na ulotce mają jedynie charakter orientacyjny. Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego
Data wydania:  siepień 2018.

Lustro Białe Lustro Grafitowe

Lustro Brązowe Lustro Biało-Grafitowe


