
MIRALITE NATURA 
NATURALNY ODCIEŃ   PIĘKNO   DESIGN

BUILDING GLASS POLSKA

Nowe lustro o naturalnym odcieniu



Sztuczne oświetlenie nie zawsze jest najlepszym przyjacielem 
człowieka. Wiele źródeł światła, szczególnie oświetlenie LEDowe 

i halogenowe, daje efekt chłodnego światła. Odbicie w lustrze 
nie jest takie, jakie być powinno, a nawet wydaje się niekorzystne. 
MIRALITE NATURA może to wszystko zmienić. Dzięki specjalnie 

opracowanemu filtrowi - ostre, chłodne światło zostaje 
zneutralizowane i skorygowane. Wszystko po to, aby uzyskać 

bardziej naturalne odbicie. 

MIRALITE NATURA 
PIĘKNO W PEŁNYM 

BLASKU

SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS POLSKA
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MIRALITE NATURA to lustro w odcieniu brzoskwiniowym, które neutralizuje 
zielonkawy kolor szkła. Dzięki temu MIRALITE NATURA daje wierniejsze 
odzwierciedlenie rzeczywistości niż tradycyjne lustra. Odbicie w lustrze  
wygląda naturalnie. 

Zalety, które ludzie pokochają

Odbicie w lustrze standardowym Odbicie w lustrze MIRALITE NATURA

MIRALITE  
NATURA

LUSTRO  
STANDARDOWE 

Lustra MIRALITE NATURA 
mają optymalną jakość  
i trwałość, dzięki czemu 
mogą być stosowane  
we wnętrzach  
o podwyższonej wilgotności.

MIRALITE NATURA 
pomaga uzyskać 
jaśniejsze, przytulne 
pomieszczenia, wizualnie 
ociepla podnosząc 
wrażenie komfortu. 

Neutralny odcień 
MIRALITE NATURA daje 
bardziej autentyczne, 
łagodniejsze odbicie. Dzięki 
subtelnemu zabarwieniu 
szkła w lustrze wyglądamy 
lepiej, co poprawia nasze 
samopoczucie. 

WYGLĄD KOMFORT PARAMETRY

MIRALITE NATURA
PIĘKNIE DZIŚ WYGLĄDASZ
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Domy i mieszkania
Zalety estetyczne luster MIRALITE NATURA 
umożliwiają kreowanie przytulnych przestrzeni 
mieszkalnych (przedpokój, salon, korytarz, 
kuchnia itd.). MIRALITE NATURA można 
przymocować bezpośrednio na ścianie 
bądź jako część innego elementu wystroju 
(kredensu, drzwi, drzwi przesuwnych, szafek 
łazienkowych itd.).

Sklepy, restauracje, hotele, 
ośrodki spa, siłownie,  
punkty usługowe
MIRALITE NATURA pomaga kreować ciepły 
i odprężający nastrój w sklepach i punktach 
usługowych. Lepsze samopoczucie klientów  
to oczywisty zysk dla każdej firmy.

MIRALITE NATURA
ZAARANŻUJ PRZYTULNE   
WNĘTRZA 
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MIRALITE NATURA 
Zwiększ zysk swojego biznesu!
Pewien wiodący paryski butik z odzieżą postanowił 
poddać MIRALITE NATURA próbie. Aby udowodnić, 
w jaki sposób lustra MIRALITE NATURA wpływają 
na zachowania klientów, niektóre przymierzalnie 
wyposażono w nowe lustra MIRALITE NATURA, 
podczas gdy w pozostałych pozostawiono lustra 
standardowe. Spośród zapytanych klientów 14% 
uważało, że w przymierzalniach było więcej światła. 
Kolejne 7% uważało, że przymierzalnie wyposażone 
w lustra MIRALITE NATURA miały „bardziej 
przyjemną atmosferę”, a kolejne 7%, że nastrój w 
tych przymierzalniach był „łagodny i ciepły”. Liczba 
kupujących wzrosła o 6%, stosunek przymierzających 
ubrania do kupujących wzrósł o 7%, a obroty w butiku 
wzrosły o 6%.

WYNIKI EKSPERYMENTU 
ZROBIŁY WRAZENIE  
I WSKAZAŁY  
NA WYMIERNY WPŁYW 
LUSTER MIRALITE 
NATURA NA SPOSÓB 
POSTRZEGANIA 
PRZESTRZENI  
W SKLEPIE.  

„Wraz z drewnem lustra MIRALITE 
NATURA stanowią kluczowy element  
w projektowaniu przytulnych, komfortowych 
pomieszczeń. Stosowałem je w sklepach, 
salonach fryzjerskich i hotelach”. 

Piotr, projektant wnętrz

„Lustra MIRALITE NATURA grają 
subtelną, lecz istotną rolę  
w  oferowaniu najwyższej jakości 
wrażeń estetycznych moim klientom”. 

Jan, właściciel sklepu

*W teście brało udział ponad 600 osób.

„Montaż lustra MIRALITE NATURA 
jest równie prosty i szybki, co montaż 
dowolnego innego lustra standardowego, 
przy czym w przypadku luster MIRALITE 
NATURA moja praca jest o wiele bardziej 
doceniana przez moich klientów”. 

Marek, instalator szkła
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MIRALITE NATURA

MIRALITE NATURA
Innowacyjna, opatentowana  
technologia.

Porównanie ze składem 
szkła MIRALITE PURE

GRUBOŚĆ:

- 3 mm

- 4 mm

- 6 mm

SZKŁO BAZOWE:

- PLANICLEAR

Gama wyrobów Jakość  
i certyfikacja Szkło MIRALITE NATURA dostępne  

jest w następujących wariantach:

MIRALITE NATURA  
posiada oznaczenie CE,  
a jego parametry podlegają 
regularnej kontroli. Szkło 
uzyskało Europejską Ocenę 
Techniczną (ETA 17/0457), 
wystawioną przez EOTA.

Farba ochronna 

Srebro

Filtr nanometryczny w kolorze 
brzoskwiniowym

Szkło bazowe PLANICLEAR

Farba ochronna

Srebro

Szkło bazowe 
PLANICLEAR

ZGŁOSZENIE 

PATENTOWE

WYMIARY:

-  PLF: 6000 x 3210 mm

- DLF: 2550 x 3210 mm

Inne wymiary są możliwe na specjalne  
zamówienie. 
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BEZPIECZEŃSTWO
MIRALITE NATURA należy montować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Może zajść potrzeba zastosowania 
tylnej folii zabezpieczającej (zapraszamy do kontaktu). 

OBRÓBKA

Podobnie jak w przypadku luster standardowych, szkło MIRALITE NATURA można poddawać 
obróbce i dowolnie kształtować. 

Można je przycinać do dowolnych kształtów geometrycznych lub niegeometrycznych,  
nawiercać - jak również poddawać obróbce krawędziowej (fazowanie, szlifowanie itd.)

Można nakładać oznaczenia graficzne i sitodruk, poddawać piaskowaniu, grawerować  
na powierzchni przeciwnej do powłoki. Piaskowanie i grawerowanie szkła na powierzchni  
z powłoką wymaga przeprowadzenia wcześniejszych prób. 

3. Mocowanie mechaniczne 

Lustro MIRALITE NATURA można mocować za pomocą uchwytów montażowych lub ram.

MARKA OZNACZENIE

LAKMA KLEJ DO LUSTER EKOLOGICZNYCH NA BAZIE
LAKIERU WODNEGO

DOW CORNING 817 HIGH MODULUS ADHESIVE

SOUDAL SILIRUB 2S

MARKA OZNACZENIE

TESA ACXPLUS

TESA POWERBOND

TESA POWERSTRIPS

1. Mocowanie za pomocą klejów

Sugerowene kleje

2. Mocowanie za pomocą dwustronnych  
taśm klejących

Zaaprobowane taśmy

Firma SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS, Oddział GLASS przeprowadziła test materiałów montażowych. 
Powyższe produkty montażowe w teście laboratoryjnym dały pozytywny wynik pod względem adhezji i braku 
przebarwień. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić test postępując zgodnie z instrukcją producenta 
materiału montażowego. SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS, Oddział GLASS nie jest producentem materiałów 
montażowych i nie gwarantuje ich neutralności oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich właściwości.

INSTALOWANIE



SAINT-GOBAIN 
BUILDING GLASS POLSKA

Saint-Gobain Innovative Materials Sp. z o. o.

Oddział Glass w Dąbrowie Górniczej

Ul. Szklanych Domów 1

42-530 Dąbrowa Górnicza

Więcej na:
www.saint-gobain-building-glass.pl

Kontakt:
bgp@saint-gobain.com

@SaintGobainBuildingGlassPolska

Saint-Gobain Building Glass Europe

@SaintGobainBGE




