
MIRALITE NATURA
Espelho de tonalidade pêssego

REFLECTE-NOS
TAL COMO SOMOS
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As vantagens que as pessoas adoram

Reflexão com espelho tradicional Reflexão com Miralite Natura

MIRALITE 
NATURA

ESPELHO 
TRADICIONAL

ESTÉTICA CONFORTO PERFORMANCE

TORNA A LUZ 
ARTIFICIAL EM ALGO

MAIS BONITO

MIRALITE NATURA
A BELEZA REFORÇADA ESTÁ 
OLHANDO-A NO ROSTO

Em (vestiários) provadores e casa-de-banho, a luz artificial nem 
sempre é a nossa melhor amiga, especialmente os LED e de 

Halogénio, criam um ambiente frio.
O reflexo não mostra a realidade e pode até ser desagradável.
MIRALITE NATURA vem alterar tudo isso. Foi especialmente 

desenvolvido para filtrar, balancear e corrigir a luz fria. 
Para uma reflexão natural.

MIRALITE NATURA é um espelho com tonalidade pêssego que atenua o aspecto 
verde do vidro. Por isso MIRALITE NATURA reproduz com mais fiabilidade o 
reflexo real que um espelho tradicional, a reflexão parece mais natural.

A tonalidade pêssego de 
MIRALITE NATURA dá um 
reflexo mais suave e autênti-
co. A coloração (tonalidade) 
subtil do vidro suaviza o 
reflexo, tornando-o mais 
agradável.

MIRALITE NATURA ajuda 
a criar uma sensação 
luminosa e acolhedora
em qualquer espaço
e aumentar a sensação 
de bem-estar.

Como todos os espelhos 
da Saint-Gobain, a qualidade 
e durabilidade de MIRALITE 
NATURA é optimo para 
permitir que seja usado 
em qualquer espaço interior, 
inclusive em casas-de-banho.



TANTOS LUGARES PARA RE-
FLETIR UMA MELHOR IMAGEM
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Edifícios residenciais

MIRALITE NATURA
Impulsiona o seu negócio!

*

Comércio, restaurantes,
hotéis, centros de estética
e ginásios

OS RESULTADOS FORAM 

IMPRESSIONANTES COM 

UM IMPACTO MENSURÁ-

VEL SOBRE A QUALIDADE

DO ESPAÇO.

Peter, designer de interiores

John, dono de loja

MIRALITE NATURA

* Teste numa amostra de mais de 600 pessoas.

Mark, Instalador

As vantagens estéticas de MIRALITE NATURA
permitem a criação de espaços acolhedores
(hall de entrada, sala de estar, casas-de-banho, 
cozinhas, etc). MIRALITE NATURA pode ser 
colocado a revestir uma parede ou em todo
o tipo de mobiliário (móveis, portas, etc).

MIRALITE NATURA ajuda a criar espaços acolhedo-
res e relaxantes em lojas e comércio, melhora a 
experiência dos clientes e levará naturalmente a um 
aumento do volume de negócios.

Em Paris, uma importante boutique de moda colocou 
o MIRALITE NATURA em teste. Para comprovar o 
efeito do MIRALITE NATURA no comportamento dos 
clientes, alguns provadores foram equipados com os 
novos espelhos MIRALITE NATURA, enquanto outros 
ficaram inalterados. Quando questionamos, mais 14% 
de clientes acharam o espaço mais luminoso, mais 7% 
sentiram que MIRALITE NATURA tornava o provador 
num ambiente mais agradável e mais 7% sentiram-no 
mais suave e acolhedor. O número de compradores 
subiu 6%, a quantidade de roupas para a compra 
aumentou 7% e o volume de negócios aumentou 6%.

“Para os meus clientes, o MIRALITE 
NATURA desempenha um papel sutil, 
mas valioso, ao proporcionar-lhes 
uma experiência de qualidade.”

“Conjugado com madeira, o MIRALITE 
NATURA é o elemento chave num design 
acolhedor, espaços confortáveis. Já utilizei 
em comercio, cabeleireiros e hotéis.”

“Instalar MIRALITE NATURA, é simples
e rápido como um espelho tradicional, mas 
com MIRALITE NATURA o meu trabalho 
é mais valorizado pelos meus clientes.”
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MIRALITE NATURA

MIRALITE NATURA é produzido
usando uma tecnologia inovadora
e patenteada.

SEGURANÇA
MIRALITE NATURA deve ser instalado de acordo com a legislação em vigor.
Na necessidade de usar uma pelicula de segurança no tardoz, por favor contacte-nos.

TRANSFORMAÇÃO

ESPESSURAS

- 3 mm

- 4 mm

- 6 mm

SUBSTRATO

- PLANICLEAR

Gama de produto Qualidade
e certificaçãoMIRALITE NATURA está disponível em: 

DIMENSÕES

-  Chapa Jumbo (PLF) 
  6000mm x 3210mm
-  Chapa Pequena (DLF): 
   2550mm x 3210mm
  Outras dimensões são
  possíveis sob pedido.

Prata

3. Fixação mecânica

Em função das dimensões e do suporte, o MIRALITE NATURA pode ser fixado com suportes

de montagem ou um caixilho.

MARCA REFERÊNCIA

BOSTIK XTREM'FAST

BOSTIK MSP 113 MIROIRS

Dow Corning 817 HIGH MODULUS ADHESIVE

Hodgson MIRROR ADHESIVE

Illbruck SP050

Illbruck SP141

Intecnia SILCOSEL C-621

SILKRAF ESPEJOS

LAKMA SILICONE NO11

Olivé OLIVÉ G-64

OTTO-CHEMIE Novasil S 802

OTTO-CHEMIE Novasil SP 5737

OTTO-CHEMIE OTTOCOLL M 501

OTTO-CHEMIE OTTOCOLL S 16

SOUDAL Soudal Mirror Fix

SOUDAL Silirub 2S

Würth MS MIROIR

Würth SABESTO MS INSTANT ESPEJOS

MARCA REFERÊNCIA

3M 4032

3M 4910 F VHB

3M 9087

ADHEX P270

Lohmann Lohmann 230

Lohmann Duplocoll 370

Lohmann Duplocoll 5015

Saint-Gobain Performance 
Plastics NORBOND V1500

Tesa ACXplus

Tesa Powerbond

Tesa Powerstrips

Würth MIRROR ADHESIVE TAPE

1. Fixação com colas 

Colas aprovadas

2. Fixação com fitas adesivas

Fitas adesivas aprovadas

* Em todos os casos, devem ser seguidas as instruções do fabricante.

MONTAGEM

PATENT

PENDING

Pintura protectora

Vidro incolor PLANICLEAR

Comparando com
a composição de MIRALITE
REVOLUTION

Pintura protectora

Prata

Vidro incolor
PLANICLEAR

Como um espelho tradicional, MIRALITE NATURA pode ser transformado

e cortado normalmente:

- Pode ser cortado em formas geométricas ou não, pode ser furado e com arestas tratadas.

- Pode ser personalizado com logos, impressões ou gravado na face oposta da capa. Gravado 

sobre a capa requere testes preliminares.

Filtro manométrico cor pêssego

MIRALITE NATURA tem 
marcação CE e o seu desem-
penho foi atestado. 
Este produto recebeu ETA 
17/0457 (European Technical 
Assessment), concedido por 
EOTA.
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SAINT-GOBAIN
BUILDING GLASS PORTUGAL

Rua das Marinhas do Tejo, 15

2690-366 Santa Iria de Azóia

PORTUGAL

www.saint-gobain-building-glass.com


