lustro wielkopowierzchniowe
superlekkie
DPS Mirror to szeroka gama modułów lustrzanych o dużych
rozmiarach. Panel DPS Mirror składa się z membrany termokurczliwej
z polimeru PVC, pokrytej powłoką z aluminium, napiętej na solidną
ramę aluminiową. Całość zakryta jest czarną membraną w celach
protekcyjnych.
DPS Mirror jest doskonałym zwierciadłem. Posiada 95% refleksji
optycznej. Został stworzony w celu zastąpienia powszechnie znanych
niebezpiecznych, ciężkich i ograniczonych w rozmiarze luster.
Moduł DPS Mirror jest lekki. Waży ok. 1,5 kg/m2 oraz prezentuje
doskonałe zwierciadło.
Wszystkie produkty DPS Mirror są również zbadane na reakcję na ogień
i odpowiadają europejskim standardom bezpieczeństwa w budownictwie.
Jest to doskonały element dekoracyjny dopełniający naszą kolekcję.
Ich przeznaczenie jest różnorodne - sklepy, galerie, teatry, sale sportowe,
ekspozycje. DPS Mirror to również doskonały element dekoracyjny
przestrzeni prywatnej.

/ DPS Mirror is a broad range of large-format mirror
modules. The DPS Mirror panel is composed of a PVC polymer
shrink film with aluminium coating, stretched on a robust
aluminium frame. All that is covered with a black membrane
for protection purposes.

/ Large-format mirror
ultralight

DPS Mirror is a perfect mirror with the optical reflection of
95%. It was created to replace the well-known hazardous,
heavy and size-limited mirrors.
The DPS module is light as it weighs approx. 1.5 kg/m2 and
presents a perfect mirror.
All DPS products are tested for the reaction to fire and comply
with the European construction safety standards.
It is a perfect decorative accent which complements our
collection. With the versatile fields of application it can be
used in stores, galleries, theatres, sports halls, exhibitions. DPS
Mirror is also a perfect decoration for private spaces.

charakterystyka / features

waga /
weight

1,8 kg/m

2

szerokość /
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mirror
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klasyfikacja
ogniowa M1
/ M1 fire rating

odbicie 95%,
jakość HD
/ reflection, HD
quality

trwałość na
rozerwania
/ resistant to
tearing

bezpieczeństwo
/ safety

lekkość / lightness
przestrzeń / space
kreatywność / creativity
atmosfera /atmosphere

próbnik
/ colors

Panele DPS Mirror będą dostępne w różnych wersjach kolorystycznych, gama kolorów
jest bogata - 12 odcieni. Sztandarowym produktem będzie wersja srebrna, imitująca
zwykłe lustro. W porównaniu z dostępnymi produktami na rynku nasza technologia
prezentuje o wiele więcej zalet.

/ The DPS Mirror panels will be available in a wide choice of colours comprising 12 different shades.
Flagship product will be the silver panel i.e. the one which imitates a mirror, with the only difference,
as compared to other products available in the market, being that our technology has much more
advantages.

lustrzany sufit napinany na ramce aluminiowej
/ a mirror ceiling stretched on an aluminium frame
zalety
/ advantages

powłoka lustrzana / mirror coating
ramka aluminiowa
/ aluminium frame

• waga: 1,5 kg / m2

zakrywający czarny materiał / covering black textile

• rozmiar: minimalny 55 x 55 cm,
maksymalny do 2 x 12 m
• bezpieczeństwo, nietnący
• łatwy montaż
• możliwość nadruku

argent

or

noir d’ivoire

cuivre

cassis

• doskonałe zwierciadło - zwykłe lustra
to przede wszystkim szklana płaszczyzna,
pod którą umieszczona jest metaliczna
warstwa, która tworzy owo zwierciadło

bleu petrole

• brak deformacji
• możliwość perforacji
• realizacja zamówień pod wymiar
bleu ardoise

bleu electrique

bleu nuit

vert emeraude

ancier mat

sans tain

• możliwość uzyskania efektu lustra
weneckiego

rozmiary i formy
/ size and shape

2.00 m max
(1 m max dla
lustra w kolorze)
/ ( max. 1 m for
coloured mirrors )

12.00 m max
(standard < 6 m) / (standard < 6 m)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

weight: 1,5 kg / m2
size: min. 55 x 55 cm, max. up to 2 x 12 m
safety, non-cutting
easy installation
printing possibility
perfect mirror - ordinary mirror is a large glass
panel with a metallic layer underneath which
forms the mirror
no deformations
possibility of perforation
made to order
one-way mirror effect possible

