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TECHNISCHE FICHE 

 
 

SPIEGELS  
 

 
 
MATERIAAL EN GARANTIE 
 

• ST 20: garantie 2 jaar 
Kunsthars PS / polyethyleen (fabrieksgeheim) 
 

• ST 50: garantie 5 jaar 
Kunsthars PS / polyethyleen + speciaal vernis ter bescherming tegen invloeden van buiten, zoals 
uitlaatgassen, uv-stralen, enz. 
 
 
BINNENGEBRUIK 
 

• Controle van een machine, een werkpost, enz.: multifunctionele spiegels ST 50 
• Controle van voetgangersverkeer, enz.: multifunctionele spiegels ST 20 

 
 
BUITENGEBRUIK 
 

• Controle van het verkeer op industriële terreinen, privéwegen, enz: verkeersspiegel met een 
rood-witte kader die de aandacht van de gebruikers trekt. 

 
• In stedelijke gebieden: verkeersspiegel met een zwart-witte kader. 

 
• In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wegens plaatsgebrek of besparingen, kan men ook de 

multifunctionele spiegels gebruiken,. 
 
 
OPGELET  De spiegels MIRA 8 en MIRA 10: met hun rood-witte kader, regelbaar in 3 richtingen, zijn 
zij niet geschikt voor een gebruik op de openbare weg. 
 
RICHTLIJNEN IVM DE AFMETINGEN 
 
De grootte van de spiegel hangt af van de kijkafstand, namelijk de afstand tussen de gebruiker van de 
spiegel en de spiegel zelf. U kunt zich hiervoor baseren op de richtlijnen in onze tabellen. 
 
 
BOLLING 
 
Voor deze keuze dient u zich te baseren op het aantal richtingen dat gecontroleerd moet worden. 

- 2 richtingen, óf links óf rechts: MINT, QDOME 
- 3 richtingen: links en rechts: gamma MIRA, MOPT, DDOME 
- 4 richtingen: links, rechts en achter de waarnemer: PANA 
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TECHNISCHE FICHE 

 
 
BEVESTIGING 
 
Bevestigingsonderdelen worden steeds meegeleverd in de verpakking van de spiegels, in functie van 
het beoogde gebruik van de spiegel. 
 
Voor buiten: universele muur- en paalbevestiging: 60 tot 90 mm doorsnede voor spiegels met kader, 
en 34 tot 90 mm doorsnede voor multifunctionele spiegels. Deze bevestigingen werden getest om te 
weerstaan aan windstoten tot 183 km/u. 
 
Voor binnen: spiegels uit ons voordelige gamma: van ø300 tot ø600: met boutsysteem, zeer makkelijk 
(ver)plaatsbaar en zeer esthetisch. 
De hemisferische plafondspiegels worden geleverd met een kettingsysteem van 1 meter in de hoogte. 
Indien u langere kettingen wenst, raadpleeg dan ons gamma aan SETON kettingen. 
 
 
Opties verwarming:  
 
Spiegelverwarming is de enige efficiënte oplossing om de vorming van rijm of damp te voorkomen. 
Met zijn autoregulerende folie met voeding van 220 volt is onze vorst- en dampwerende 
verkeersspiegel bovendien zeer eenvoudig en betrouwbaar aangezien er geen gebruik wordt gemaakt 
van elektrische systemen die vaak aan de basis liggen van pannes. 
 
 
ACHTERUITKIJKSPIEGEL OPTIMAX 
 
Achteruitkijkspiegel, specifiek voor heftrucks. Gebruik bij het achteruitrijden voornamelijk MOPTM 41, 
de meest voorkomende spiegel in de sector door de laadhoogtes. 
 
OPTIMAX 180°  
 
Speciaal ontworpen voor een gebruik bij uitritten van parkings en garages. 
 
HEMISFERISCH 
 
Gezichtsveld van 180° en gemaakt van ST 20 (onvervormbaar, schok-, kras- en weersbestendig). 
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