


nástěnné nebo vestavné provedení obvodové podsvícení

hliníkový voděodolný korpus další výbava a příslušenství

skleněné stavitelné police horní a spodní LED osvětlení

osvětlení a další příslušenství velkorysý vnitřní prostor

opracovaná leštěná hrana obvodové podsvícení

Žádná výzva pro nás není dost velká. Vyrábíme v typových i atypických rozměrech 
s použitím specifických materiálů i speciálním příslušenstvím dle vašeho přání. Na návrhu 

a realizaci interiérů spolupracujeme s významnými architektonickými kancelářemi, designéry 
a koupelnovými studii.

ŘEŠENÍ PRO VAŠI KOUPELNU



svébytná elegance,
bezmezná výdrž 

Nástěnné zrcadlové skříňky SENTA si vás získají svou elegancí, kterou 
podtrhuje efektní horní LED osvětlení v provedení opal-plexiglass. 
Vysoce voděodolný hliníkový korpus, oboustranná zrcadlová dvířka 
s leštěnou hranou, chromované úchytky a skleněné výškově stavitelné 
police zase zajišťují potřebnou variabilitu a praktičnost. Volitelně lze 
zajistit instalaci vypínače a zásuvky TWIN-Box nebo dvojzásuvky 
230V TWIN-Box, spodního LED osvětlení včetně řešení na míru, další 
výbavy a volitelného příslušenství.

SENTA

vlastnosti typového výrobku

materiál ALU
šířka  mm 500-1500+
výška  mm 707
hloubka  mm 157 / 217
korpus  hliníkový eloxovaný profil
dvířka   oboustranné zrcadlo, 6 mm
osvětlení  LED 4000K, přímý vývod 230V
police   skleněné výškově stavitelné



jedinečnost detailu,
definice kvality 

Zrcadlová skříňka OORT, se kterou budete mít navrch. V nástěnném 
i vestavném provedení s vnitřním i vnějším LED osvětlením 
včetně atraktivního vnějšího prosvětlení pískovaným průhledítkem. 
Oboustranná zrcadlová dvířka a výškově nastavitelné police 
s leštěnou hranou i chromované úchytky. Volitelně lze instalovat 
vypínače a zásuvky 230V, spodní vnější LED osvětlení včetně řešení 
na míru, další výbavy a volitelného příslušenství.

OORT

vlastnosti typového výrobku

materiál  ALU
šířka   mm 500-1500+
výška   mm 677
hloubka  mm 158
korpus  hliníkový eloxovaný profil
dvířka   oboustranné zrcadlo, 6 mm
osvětlení  vnitřní/vnější
police   skleněné výškově stavitelné



epika tvaru,
čistota zpracování 

Nástěnné kulaté podsvětlené zrcadlo CIRCLE potěší všechny 
vyznavače organických tvarů. Silné 5mm zrcadlo s leštěnou 
hranou a fazetou nabízí luxusní fazonu i spolehlivou funkčnost. 
Světlo se rozlévá po celém obvodu, aniž by oslňovalo. Díky 
dotykovému senzoru si míru jasu určujete vy podle chuti 
a situace. Odsazení od stěny ve variantě 22 mm nebo 45 mm.

CIRCLE

vlastnosti typového výrobku

průměr  mm 400-1500
hloubka  mm 22 / 45
osvětlení  LED osvětlení
další   ovládání úrovně jasu 
  dálkové ovládání



puristický styl,
delikátní efekt 

Nástěnné zrcadlo NATORI si oblíbí vyznavači puristického designu. 
Opracovaná leštěná hrana s fazetou, hliníková eloxovaná stříbrná 
hrana, horní LED osvětlení v provedení opal plexiglass a přímý 
vývod 230 V. Volitelně lze zajistit bezdotykové ovládání (IR), 
integrované nebo magnetické kosmetické zvětšovací zrcátko 
včetně řešení na míru, další výbavy a příslušenství.

NATORI

vlastnosti typového výrobku

šířka   mm 400-1500+
výška   mm 400-2000
hloubka  mm 27 / 87
hrana   hliníková eloxovaná
osvětlení  LED osvětlení
další   ovládání úrovně jasu 
  dálkové ovládání



síla jednoduchosti,
krása detailu 

Zrcadlová hliníková skříňka MINORA v nástěnném i vestavném 
provedení upoutá na první pohled výrazným fixním LED osvětlením 
na bočních stranách. Díky jedinečnému řešení umožňuje efektivně 
prosvětlit vnitřní prostory. Intenzitu si přitom volíte vy podle denní 
doby a chuti. Chromované úchyty zrcadlových dvířek s tlumeným 
dovíráním zajistí tichou a bezpečnou manipulaci za brzkého rána 
i hluboké noci. Volitelně lze instalovat vypínače a zásuvky 230V, 
spodní vnější LED osvětlení včetně řešení na míru, další výbavy 
a volitelného příslušenství.

MINORA

vlastnosti typového výrobku

materiál  ALU
šířka   mm 500-1500+
výška   mm 677
hloubka  mm 158
korpus  hliníkový eloxovaný profil
dvířka   oboustranné zrcadlo, 6 mm
osvětlení  vnitřní/vnější
police   skleněné výškově stavitelné



velkorysá praktičnost,
nadčasový design 

Zrcadlová skříňka GASPRA kombinuje velkorysou plochu zrcadla 
s podobně velkorysým úložným prostorem. V nástěnném i vestavném 
provedení, s hliníkovým stříbrným eloxovaným voděodolným korpusem 
a oboustrannými zrcadlovými dvířky s leštěnou hranou. Samozřejmostí 
jsou chromované úchytky a skleněné výškově stavitelné police, které 
zaručují dostatek místa pro co jen potřebujete. Volitelně lze instalovat 
LED osvětlení v provedení hliník eloxovaný / opal plexiglass, vypínače 
a zásuvky 230V TWIN-Box nebo dvojzásuvky 230V TWIN-Box, také 
spodní LED osvětlení včetně řešení na míru, další výbavy a volitelného 
příslušenství.

GASPRA

vlastnosti typového výrobku

materiál  ALU
šířka   mm 500-1500+
výška   mm 677
hloubka  mm 157
korpus  hliníkový eloxovaný profil
dvířka   oboustranné zrcadlo, 6 mm
osvětlení  horní svítidlo hliník / plexiglass
police   skleněné výškově stavitelné



excentričnost prvku,
dokonalá funkčnost 

Zažijte nefalšovaný Louvre ve vaší koupelně. Zrcadlo METIS 
v nástěnném i vestavném provedení dominuje prostoru díky 
hliníkovému stříbrnému eloxovanému broušenému čelnímu rámu 
a boční hraně spolu s výrazným obvodovým LED osvětlením. Zvolte 
si úroveň jasu – ovládání nástěnného modelu umožňuje spínač ve 
spodu zrcadla, u vestavného volíte dálkovým ovládáním. Volitelně 
lze zajistit barvu čelního rámu dle vzorníku RAL, integrované nebo 
magnetické kosmetické zvětšovací zrcátko včetně řešení na míru, 
další výbavy a příslušenství.

METIS

vlastnosti typového výrobku

šířka   mm 400-1500+
výška   mm 400-1500
hloubka  mm 51
podrám  hliníková eloxovaná hrana
čelní rám ALU elox / ALU RAL
osvětlení  LED osvětlení
další   dálkové ovládání



nestárnoucí klasika,
dotek budoucnosti 

Nástěnné plně podsvětlené zrcadlo EMBLEM je zrcadlem ve své 
elementární podobě. Na první pohled zaujme silná 5mm zrcadlová 
plocha s leštěnou hranou a fazetou. Světlo se rozlévá po celém 
obvodu, aniž by svítilo přímo do očí. Vybírat můžete z intimnější 
verze 3000K nebo zářivější 4000K osvětlovací LED technologie. 
Nádech futurismu získává s dotykovým spínáním, které umožňuje 
volit intenzitu jasu podle chuti. Odsazení od stěny ve variantě 
22 mm nebo 70 mm.

EMBLEM

vlastnosti typového výrobku

šířka   mm 400-1500+
výška   mm 400-1500
hloubka  mm 22 / 70
osvětlení  LED osvětlení
další   IR bezdotykový spínač
  dálkové ovládání
  integrované kosmetické zrcátko



diskrétní řešení,
esence řádu 

Pro všechny, kteří věří, že není potřeba mít všechno přímo na 
očích. Designová “schovka“ pro milovníky pořádku a organizace 
v nástěnném i vestavném provedení. Hliníkový voděodolný stříbrný 
eloxovaný korpus maximálně odolává opotřebení, oboustranná 
dvířka v provedení barevné sklo-zrcadlo dodávají skříňce jedinečný 
vzhled a skleněné výškově nastavitelné police umožňují potřebnou 
variabilitu. Nechybí vnitřní LED osvětlení, dveřní spínač osvětlení, 
vestavný otočný košík v provedení chrom/plexiglass, atypické řešení, 
volitelné dělení dvířek, další výbava a volitelné příslušenství..

VESTA

vlastnosti typového výrobku

materiál  ALU / stříbrný dekorativní elox
šířka   mm 190-350+
výška   mm 730-1650+
hloubka  mm 150
otevírání  push-to-open
dvířka   sklo LACOBEL RAL 9003 / zrcadlo
osvětlení  vnitřní
police   skleněné výškově stavitelné



Kontaktujte nás na čísle +420 739 900 091 
nebo na e-mailu timera@timera.cz 

a najdeme řešení přesně pro vaši koupelnu.

TIMERA s.r.o., Slunečná 2089, 547 01 Náchod



www.timera.cz


