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TÖRHETETLEN BEL - ÉS KÜLTÉRI TÜKRÖK   
ÁRUVÁLASZTÉKA         

                               

A MINDENKORI RAKTÁRKÉSZLETÜNKBŐL VÁSÁROLHATÓ TÍPUSOK 

Beltéri tükrök (akril tükörfelülettel) 

Mennyezetre, vagy oldalfalra csavarozható panoráma tükrök 

A félgömb, negyedgömb és nyolcadgömb formájú tükrök vertikális módon, azaz minden esetben felülről nézve és eltakarásmentesen 

biztosítják az ellenőrizendő terület áttekintését. Ezek a félgömb (360⁰-os beláthatóság), negyedgömb (180⁰-os beláthatóság) és 

nyolcadgömb (90⁰-os beláthatóság) alakú tükrök csavarral a mennyezetre szerelhetőek, vagy lánccal a mennyezetről az eladó térbe, vagy 

raktár térbe belógathatóak. 

 

Anyaguk ütésálló acryl (AC) 

Súlyuk csekély (0,32 - 2,9 kg) 

 

Széles méretválasztékban kaphatók. 

Megnevezés    Cikkszám 

FÉLGÖMB (360° = 1/1) 

MB 50  (500 mm)            14-22050               

MB 60 (600 mm)   14-22060     

MB 80 (800 mm)   14-22080     

MB 100 (1000 mm)   14-22010 

 
Tükrök felszerelése: 

- félgömb alakú tükrök: mennyezetre szerelve 

 

NEGYEDGÖMB (180° = 1/2) 

 

MB 5050 (1/2 x 500 mm)    14-22150      

MB 6050 (1/2 x 600 mm)  14-22160     

MB 8050 (1/2 x 800 mm)  14-22180     

MB 10050 (1/2 x 1000 mm)  14-22110     

 
Tükrök felszerelése: 

- negyedgömb alakú tükrök: az oldalfal és a mennyezet találkozási pontjában a falra szerelve 

 

NYOLCADGÖMB (90°=1/4) 

 

MB 5025 (1/4 x 500 mm)  14-22250   

MB 6025 (1/4 x 600 mm)  14-22260                           

MB 8025 ·(1/4 x 800 mm)  14-22280    

MB 10025 (1/4 x 1000 mm)  14-22210  

 

 

     

NZ 12025 (600 x 600 mm)  18563H  

 

 

             
Tükrök felszerelése: 

- nyolcadgömb alakú tükrök: a sarokba szerelve 
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KERETBE FOGLALT  TÜKRÖK    

egybeöntött, ütésálló, dekoratív műanyag hátlappal, univerzális  fém felerősítő lábbal 

 

Megnevezés    Cikkszám                              

IS 35     (350 mm)   14-22535     

IS 50 (500 mm)   14-22550     

IS 60 (600 mm)   14-22560     

IS 80 (800 mm)   14-22580     

IS 46 (400x600 mm)   14-22546     

IS 68    (600x800 mm)   14-22568     

 
E beltérben használatos tükröknek - kivitelüket tekintve - két típusa van. 

1. A fekete kerettel szerelt (IS típus). 

E típus egybeöntött, ütésálló, dekoratív műanyag hátlappal rendelkezik. A szállítási tartozék része az univerzális fém felerősítő láb. 

 

2. A tükörperemes (SS) típus. 

E típusnál maga a hátrahajlított tükörrész adja a tükör kb. 3 cm széles peremét. A szállítási tartozék része az univerzális fém felerősítő 

láb. 

 

Mindkét típus igen dekoratív, melyek felszerelése üzlethelyiségekben kiválóan alkalmas. 

                                                                                

TÜKÖRPEREMES TÍPUSOK univerzális fém felerősítő lábbal 

 

SS 50 (500 mm)   14-23050     

SS 60 (600 mm)   14-23060     

SS 4060 (400x600 mm)   14-23046     

 

 

 

 

PÉNZTÁRI  TÜKRÖK 

 

 COM 333 "ŐRSZEM"(350x350x400 mm) 14-22300 

     
 

Pénztári tükör kimondottan a pénztári munka segítése céljából. Alkalmazásával könnyen, kényelmesen be lehet 

tekinteni a vásárló kosarába, a bevásárló kocsi aljába. 

 

 

Kültéri tükrök kompletten (csőbilincs  76 vagy 60 mm tartószerkezettel oszlopra/ 

konzolra való felerősítéshez és tetszőleges irányba történő beállításhoz 

FORGALOMTECHNIKAI TÜKRÖK AKRIL TÜKÖRFELÜLETTEL, PVC hátlappal                              
 

                                                                Cikkszám         

PM 50 AC (500 mm)    U50              

PM 60 AC (600 mm)     U60              

PM 70 AC (700 mm)   U70                

PM 80 AC (800 mm)     U80              

PM 90 AC (900 mm)               U90       

PM  400x600 mm   4-4225       

PM  600x800 mm    TR68P7     
 

Az univerzális akril tükör fekete PVC-tömítéssel és vörös polipropilén vázszerkezettel van felszerelve. 

A legmagasabb minőségű anyagból készült, ez a könnyű tükör nagy ellenállást biztosít az UV sugárzásnak és az időjárási 

körülményeknek, így ideális a legtöbb kültéri alkalmazáshoz. 

 

A tükrök kompletten, felszerelésre kész állapotban, papírdobozba csomagolva kerülnek forgalomba. 

Rögzítése Ø 76 mm-es csőbiliccsel történik. 

 

Átmérő: Ø 50 cm - Ø 60 cm - Ø 70 cm - Ø 80 cm - Ø 90 cm 
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FORGALOMTECHNIKAI TÜKRÖK, FŰTHETŐ TÜKÖRFELÜLETTEL  

         220V/160W 

ACRIL TÜKÖRFELÜLET, fehér alapon piros fényvisszaverő fóliával ellátott cca. 5 cm széles PVC keret és PVC hátlap 

 

T-97E 60 AC (600 mm)  14-36160             

 
Forgalomtechnikai tükör.  

Akril tükörfelület, fehér alapon piros fényvisszaverő fóliával ellátott, cca. 5 cm széles PVC keret és PVC hátlap. 

Korszerű, erős műanyagból készült.  

Tartószerkezete erős fémlábak, melyek a szállítási tartozékok részét képezik. 

 

Méret: 60 cm  Ø 

 

 

 

Igény esetén – a mennyiségi igény feltüntetésével - egyéb, speciális tükrökre is adunk árajánlatot! 

- különböző ACÉL tükrökre - kül- és belterületen történő használatra 

- különböző FŰTHETŐ ill. JEGESEDÉSMENTES tükrökre 

- kültéri HORIZONT tükrökre 180 °-os beláthatósággal 

Kérésre, e termékek tájékoztató adatlapjait megküldjük. 

 

 

Megrendelés és további információ az alábbi címen: 

„SUNI” Service Universal Kft. 

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6. 

Tel.: 261-4120;   Fax: 262-6446        honlap: www.sunikft.hu  

E-mail: megrendeles@suni-kft.hu    
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