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2 JAAR
GARANTIE

VOORRAAD LED SPIEGELS
De nieuwe generatie LED spiegels en 
LED spiegelkasten van HIPP-design 
worden zowel in standaard maten 
geproduceerd als ook in maatwerk 
aangeboden. Deze innovatieve 
design spiegels en spiegelkasten zijn 
niet alleen duurzaam en kwalitatief 
hoogwaardig, maar zijn ook voorzien 
van doordachte details en vele 
gebruiksgemakken. De standaard 
maten liggen op voorraad en 
hebben een dimbare sensor- of 
touchschakelaar. Onze voorraad 
spiegels en spiegelkasten zijn altijd 
standaard voorzien van geïntegreerde 
spiegelverwarming. Hiermee wordt 
in ieder geval een beslagen spiegel 
voorkomen. 

CE MARKERING EN GARANTIE
Wij maken bij al onze producten gebruik 
van CE gemarkeerde elektronische 
onderdelen. Hierdoor kunt u er zeker 
van zijn dat onze LED spiegels en 
LED spiegelkasten voldoen aan de 
nodige veiligheids verwachtingen. 
Onze 5 en 6 mm dikke LED spiegels 
worden zwevend op een  achter-frame 
gemonteerd dat rondom voorzien is van 
geanodiseerde aluminium profielen. Als 
u dus kiest voor een product van HIPP-
design dan kiest u voor kwaliteit en 
duurzaamheid. Wij geven dan ook 2 jaar 
garantie op al onze LED spiegels en LED 
spiegelkasten.
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SPV 3000
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 469,-
*excl BTW

Excl. btw

Voorraad spiegel met horizontale LED baan en stopcontact
* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie

Afmeting spiegelverwarming (B x H)

4000K neutraal helder witte verlichting 

Markering veiligheid

ONDER
Schakelaar voor de verwarming rechter zijkant

Spiegelverwarming  Stopcontact onderkant, platte stekker

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht

POWER  LED
24V 120 LEDS

€ 469
€ 489
€ 519
€ 559
€ 599
€ 639

€ 290

50 x 34 cm 
70 x 34 cm 
70 x 34 cm
70 x 34 cm

110 x 34 cm
110 x 34 cm

Prijzen

Specificaties

Artikel Afmeting spiegel (B x H x D)

60 x 70 x 3 cm
80 x 70 x 3 cm

100 x 70 x 3 cm
120 x 70 x 3 cm
140 x 70 x 3 cm
160 x 70 x 3 cm

 SPV 3005.70
 SPV 3010.70
 SPV 3020.70
 SPV 3030.70
   SPV 3040.70
   SPV 3050.70

 SPV 1547 Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakersOPTIE

VERNIEUWD

Dimbare touch schakelaar in het pro� el, incl. memory
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SPV 4000
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 499,-
*excl BTW

Spiegelverwarming  

RECHTS
Schakelaar voor de verwarming rechterzijkant

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Artikel Excl. btw

Voorraad spiegel met horizontale LED baan 
en indirecte LED verlichting onder
* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie

Afmeting spiegel (B x H x D) Afmeting spiegelverwarming (B x H)

4000K neutraal helder witte verlichting 

Markering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

€ 499
€ 529
€ 559
€ 599

€ 290

70 x 34 cm
70 x 34 cm

110 x 34 cm
110 x 34 cm

POWER  LED
24V 120 LEDS

Dimbare touch schakelaar in het pro� el, incl. memory

80 x 70 x 3 cm
100 x 70 x 3 cm
120 x 70 x 3 cm
140 x 70 x 3 cm

 SPV 4010.70
 SPV 4020.70
 SPV 4030.70
 SPV 4040.70

 SPV 1547 Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakersOPTIE

Prijzen

Specificaties
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SPV 4500
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 509,-
*excl BTW

Spiegelverwarming  via touch schakelaar

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Artikel Excl. btw

Voorraad spiegel met LED streep
en indirecte LED verlichting boven en onder

* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel

Afmeting spiegel (B x H x D) Afmeting spiegelverwarming (B x H)

Markering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

€ 509
€ 549
€ 569
€ 609

€ 290

60 x 40 cm
80 x 40 cm

100 x 40 cm
120 x 40 cm

POWER  LED
24V 120 LEDS

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

80 x 70 x 3 cm
100 x 70 x 3 cm
120 x 70 x 3 cm
140 x 70 x 3 cm

 SPV 4510.70 KW
 SPV 4520.70 KW
 SPV 4530.70 KW
 SPV 4540.70 KW

 SPV 1547 Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakersOPTIE

Prijzen

Specificaties

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

NIEUW
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SPV 5000
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 529,-
*excl BTW

Artikel

€ 529
€ 539
€ 559
€ 589
€ 619
€ 659

€ 290

Excl. btw

Voorraad spiegel met horizontale LED baan, 
digitale klok en indirecte LED verlichting onder
* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie

Afmeting spiegel (B x H x D) Afmeting spiegelverwarming (B x H)

70 x 34 cm
70 x 34 cm
70 x 34 cm

110 x 34 cm
110 x 34 cm
130 x 34 cm

Spiegelverwarming  

RECHTS
Schakelaar voor de verwarming rechterzijkant Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdichtDigitale klok vereist continue voeding

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting 

80 x 70 x 3 cm
90 x 70 x 3 cm

100 x 70 x 3 cm
120 x 70 x 3 cm
140 x 70 x 3 cm
160 x 70 x 3 cm

POWER  LED
24V 120 LEDS

Dimbare touch schakelaar in het pro� el, incl. memory

 SPV 5010.70
 SPV 5020.70
 SPV 5030.70
 SPV 5040.70
 SPV 5050.70
 SPV 5060.70

 SPV 1547 Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers

Prijzen

Specificaties

OPTIE
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SPV 6000
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 529,-
*excl BTW

* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie

Excl. btwAfmeting spiegel (B x H x D) Afmeting spiegelverwarming (B x H)

RECHTS
Dimbare touch schakelaar in het pro� el, incl. memory

Spiegelverwarming  

RECHTS
Schakelaar voor de verwarming rechterzijkant Inclusief ophang set

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

Voorraad spiegel met horizontale LED baan, 
vergrootspiegel (3x vergroot) en indirecte LED verlichting onder

Artikel

Vergrootfunctie (3x vergroot)

€ 529
€ 559
€ 589
€ 619
€ 659 

€ 290

POWER  LED
24V 120 LEDS

   SPV 6010.70
   SPV 6020.70
   SPV 6030.70
   SPV 6040.70
   SPV 6050.70

 SPV 1547        Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers

80 x 70 x 3 cm
100 x 70 x 3 cm
120 x 70 x 3 cm
140 x 70 x 3 cm
160 x 70 x 3 cm

70 x 34 cm
70 x 34 cm

110 x 34 cm
110 x 34 cm
130 x 34 cm

Prijzen

Specificaties

OPTIE

4000K neutraal helder witte verlichting 
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SPV 7000
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 499,-
*excl BTW

Spiegelverwarming  via touch schakelaar

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Voorraad spiegel met 2 horizontale LED banen
en indirecte LED verlichting rondom
* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

4000K neutraal helder witte verlichting 

Markering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

Artikel

€ 499
€ 529
€ 569
€ 609

€ 290

Excl. btwAfmeting spiegel (B x H x D) Afmeting spiegelverwarming (B x H)

60 x 40 cm
80 x 40 cm

100 x 40 cm
120 x 40 cm

POWER  LED
24V 120 LEDS

80 x 70 x 3 cm
100 x 70 x 3 cm
120 x 70 x 3 cm
140 x 70 x 3 cm

 SPV 7010.70
 SPV 7020.70
 SPV 7030.70
 SPV 7040.70

 SPV 1547 Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers

Prijzen

Specificaties

OPTIE

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory
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SPV 9000
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 509,-
*excl BTW

Artikel

Voorraad spiegel met directe en indirecte LED verlichting rondom.
*  Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

Afmeting spiegel (B x H x D) Afmeting spiegelverwarming (B x H)

23 x 45 cm
40 x 34 cm
50 x 34 cm
70 x 40 cm
70 x 34 cm
90 x 34 cm

110 x 34 cm
140 x 40 cm

Spiegelverwarming via touch schakelaar

Inclusief ophang set

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

POWER  LED
24V 120 LEDS

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

€ 509
€ 519
€ 539
€ 559
€ 579
€ 599
€ 639
€ 689
€ 290

Excl. btw

 SPV 9001.90 KW
 SPV 9010.70 KW
 SPV 9020.70 KW
 SPV 9025.70 KW
 SPV 9030.70 KW
 SPV 9040.70 KW
 SPV 9050.70 KW
 SPV 9060.70 KW
 SPV 1547         Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakersOPTIE

Prijzen

Specificaties

40 x 90 x 3 cm
60 x 70 x 3 cm
80 x 70 x 3 cm
90 x 70 x 3 cm

100 x 70 x 3 cm
120 x 70 x 3 cm
140 x 70 x 3 cm
160 x 70 x 3 cm

..

verticaal

40x90 cm
verticaal

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K

VERNIEUWD
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RD.SP 10
Serie | Standaard

Titel???
????????? ???????????

Prijzen

SPV 10000
Serie | Voorraad LED spiegels

Artikel

€ 479
€ 509
€ 539
€ 569
€ 619

€ 290

Excl. btwAfmeting spiegel (B x H x D)

80 x 60 x 3 cm
100 x 60 x 3 cm
120 x 60 x 3 cm
140 x 60 x 3 cm
160 x 60 x 3 cm

* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie

Vanaf

€ 479,-
*excl BTW

Afmeting spiegelverwarming (B x H)

50 x 34 cm
60 x 34 cm
90 x 34 cm

100 x 34 cm
130 x 34 cm

Spiegelverwarming  

RECHTS
Schakelaar voor de verwarming rechterzijkant

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

4000K neutraal helder witte verlichting 

Markering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

Voorraad spiegel met indirecte LED verlichting
boven en onder POWER  LED

24V 120 LEDS

Dimbare touch schakelaar in het pro� el, incl. memory

 SPV 10010
 SPV 10020
 SPV 10030
 SPV 10040
 SPV 10050

 SPV 1547 Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers

Prijzen

Specificaties

OPTIE
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SPV 11000
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 469,-
*excl BTW

Spiegelverwarming  

RECHTS
Schakelaar voor de verwarming rechterzijkant

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Voorraad spiegel met 45o  LED strip boven
en indirecte LED verlichting onder
* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie

4000K neutraal helder witte verlichting 

Markering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

Artikel

Dimbare touch schakelaar rechts in het pro� el incl. memory

Afmeting spiegelverwarming (B x H)

40 x 34 cm
50 x 34 cm
60 x 34 cm
60 x 34 cm
90 x 34 cm

100 x 34 cm
110 x 34 cm

Afmeting (B x H x D)

60 x 70 x 3,6 cm
80 x 70 x 3,6 cm
90 x 70 x 3,6 cm

100 x 70 x 3,6 cm
120 x 70 x 3,6 cm
140 x 70 x 3,6 cm
160 x 70 x 3,6 cm

Excl. btw

€ 469
€ 519
€ 539
€ 559
€ 579
€ 619
€ 659

€ 290

POWER  LED
24V 120 LEDS

   SPV 11010.70
   SPV 11020.70
   SPV 11025.70
   SPV 11030.70
   SPV 11040.70
   SPV 11050.70
   SPV 11060.70

 SPV 1547 Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers

Prijzen

Specificaties

OPTIE
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SPV 12000
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 489,-
*excl BTW

Spiegelverwarming via touch schakelaar  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Artikel

€ 489
€ 529
€ 559
€ 589

€ 290

Excl. btw

Voorraad spiegel met 2 verticale LED banen en 
indirecte LED verlichting rondom
* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

Afmeting spiegel (B x H x D)

80 x 60 x 3 cm
100 x 60 x 3 cm
120 x 60 x 3 cm
140 x 60 x 3 cm

Afmeting spiegelverwarming (B x H)

60 x 34 cm
70 x 34 cm

100 x 34 cm
110 x 34 cm

4000K neutraal helder witte verlichting 

Markering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

POWER  LED
24V 120 LEDS

   SPV 12010
   SPV 12020
   SPV 12030
   SPV 12040

 SPV 1547 Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers

Prijzen

Specificaties

OPTIE

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory
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SPV 12500
Serie | Voorraad LED spiegels

Voorraad spiegel met indirecte LED verlichting rondom

€ 469
€ 499
€ 529
€ 549
€ 569
€ 589
€ 649
€ 769
€ 290

Excl. btwAfmeting spiegelverwarming (B x H)Artikel

Voorraad spiegel met indirecte LED verlichting rondom

Vanaf

€ 469,-
*excl BTW

* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

Afmeting spiegel (B x H x D)

POWER  LED
24V 120 LEDS

   SPV 12501.70 KW
   SPV 12510.70 KW 
   SPV 12515.70 KW
   SPV 12520.70 KW
   SPV 12530.70 KW
   SPV 12540.70 KW
   SPV 12550.70 KW
   SPV 12560.70 KW
 SPV 1547 Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers

Prijzen

Specificaties

40 x 80 x 3 cm
80 x 70 x 3 cm
90 x 70 x 3 cm

100 x 70 x 3 cm
120 x 70 x 3 cm
140 x 70 x 3 cm
160 x 70 x 3 cm
180 x 70 x 3 cm

30 x 45 cm
54 x 50 cm
74 x 50 cm
74 x 50 cm
94 x 50 cm

114 x 50 cm
134 x 50 cm 
134 x 50 cm

Spiegelverwarming  via touch schakelaar

Inclusief ophang set

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

. .

OPTIE

NIEUW

verticaalKLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K

40x80 cm
verticaal
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SPV 13000
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 469,-
*excl BTW

Artikel

€ 469
€ 509
€ 529
€ 609
€ 769

€ 290

Excl. btw

Voorraad spiegel rond met directe en indirecte LED verlichting rondom

Afmeting spiegelverwarming (Ø)

30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm

Afmeting spiegel (Ø x D)

 60 x 3 cm
70 x 3 cm
80 x 3 cm

 100 x 3 cm
 120 x 3 cm

* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

POWER  LED
24V 120 LEDS

 SPV 13005 KW
 SPV 13007 KW
 SPV 13010 KW
 SPV 13015 KW
 SPV 13020 KW

 SPV 1547 Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers

Prijzen

Specificaties

Spiegelverwarming  via touch schakelaar

Inclusief ophang set

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

NIEUW

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

OPTIE

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K
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SPV 13500
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 469,-
*excl BTW

Artikel

Voorraad spiegel rond met indirecte LED verlichting rondom

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Inclusief ophang set

Certi� caat spatwaterdicht

Excl. btw

Spiegelverwarming via touch schakelaar  

POWER  LED
24V 120 LEDS

 60 x 3 cm
 80 x 3 cm

 100 x 3 cm
 120 x 3 cm

 SPV 13505 KW
 SPV 13510 KW
 SPV 13515 KW
 SPV 13520 KW

 SPV 1547 Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers

Afmeting spiegelverwarming (Ø)Afmeting spiegel (Ø x D)

Prijzen

Specificaties

€ 469
€ 529
€ 609
€ 769

€ 290

30 cm
50 cm
60 cm
70 cm

OPTIE

*  Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K

VERNIEUWD
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SPV 13500 GUN
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 589,-
*excl BTW

Artikel

Voorraad spiegel rond in GUN METAL PVD met indirecte LED verlichting rondom

Excl. btw

* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

POWER  LED
24V 120 LEDS

 60 x 3 cm
 80 x 3 cm

 100 x 3 cm
 120 x 3 cm

Afmeting spiegelverwarming (Ø)Afmeting spiegel (Ø x D)

Prijzen

Specificaties

€ 589
€ 649
€ 729
€ 829

€ 290

30 cm
50 cm
60 cm
70 cm

NIEUW

Spiegelverwarming  via touch schakelaar

Inclusief ophang set

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

OPTIE

 SPV 13505 KW GUN
 SPV 13510 KW GUN
 SPV 13515 KW GUN
 SPV 13520 KW GUN

 SPV 1547 Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers
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SPV 13500 MES
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 589,-
*excl BTW

Artikel

Voorraad spiegel rond in MESSING PVD met indirecte LED verlichting rondom

Excl. btw

* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

POWER  LED
24V 120 LEDS

 60 x 3 cm
 80 x 3 cm

 100 x 3 cm
 120 x 3 cm

Afmeting spiegelverwarming (Ø)Afmeting spiegel (Ø x D)

Prijzen

Specificaties

€ 589
€ 649
€ 729
€ 829

€ 290

30 cm
50 cm
60 cm
70 cm

NIEUW

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

OPTIE

 SPV 13505 KW MES
 SPV 13510 KW MES
 SPV 13515 KW MES
 SPV 13520 KW MES

 SPV 1547 Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers

Spiegelverwarming  via touch schakelaar

Inclusief ophang set

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K
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SPV 13500 KOP
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 589,-
*excl BTW

Artikel

Voorraad spiegel rond in KOPER PVD met indirecte LED verlichting rondom

Excl. btw

* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

POWER  LED
24V 120 LEDS

 60 x 3 cm
 80 x 3 cm

 100 x 3 cm
 120 x 3 cm

Afmeting spiegelverwarming (Ø)Afmeting spiegel (Ø x D)

Prijzen

Specificaties

€ 589
€ 649
€ 729
€ 829

€ 290

30 cm
50 cm
60 cm
70 cm

NIEUW

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

OPTIE

 SPV 13505 KW KOP
 SPV 13510 KW KOP
 SPV 13515 KW KOP
 SPV 13520 KW KOP

 SPV 1547 Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers

Spiegelverwarming  via touch schakelaar

Inclusief ophang set

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K
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Vanaf

€ 599,-
*excl BTW

Voorraad spiegel organisch met indirecte LED verlichting rondom

SPV 13600
Serie | Voorraad LED spiegels 

Artikel

 SPV 13630 KW
 SPV 13640 KW
 SPV 13650 KW

 SPV 1547

€ 599
€ 649
€ 699

€ 290

120 x 70 x 3 cm
140 x 80 x 3 cm
160 x 90 x 3 cm

70 x 33 cm
90 x 33 cm

110 x 33 cm

POWER  LED
24V 120 LEDS

Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers

Afmeting spiegel (B x H x D)

Prijzen

Specificaties

Excl. btwAfmeting spiegelverwarming (Ø)

NIEUW

* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

OPTIE

Spiegelverwarming  via touch schakelaar

Inclusief ophang set

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K
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Vanaf

€ 559,-
*excl BTW

Voorraad spiegel ovaal-recht met directe en indirecte LED verlichting rondom

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Inclusief ophang set

Certi� caat spatwaterdicht

Spiegelverwarming via touch schakelaar  

SPV 13700
Serie | Voorraad LED spiegels 

Artikel

 SPV 13720 KW
 SPV 13730 KW
 SPV 13740 KW

 SPV 1547

€ 559
€ 599
€ 649

€ 290

100 x 70 x 3 cm
120 x 70 x 3 cm
140 x 70 x 3 cm

50 x 33 cm
70 x 33 cm
90 x 33 cm

POWER  LED
24V 120 LEDS

Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers

Afmeting spiegel (B x H x D)

Prijzen

Specificaties

Excl. btwAfmeting spiegelverwarming (Ø)

OPTIE

*  Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K

VERNIEUWD
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SPV 13800
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 569,-
*excl BTW

Artikel

Voorraad spiegel ovaal met directe en indirecte LED verlichting rondom

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Inclusief ophang set

Certi� caat spatwaterdicht

€ 569
€ 609

€ 290

Excl. btwAfmeting spiegelverwarming (B x H)

50 x 33 cm
70 x 33 cm

Spiegelverwarming via touch schakelaar  

POWER  LED
24V 120 LEDS

Afmeting spiegel (B x H x D)

100 x 70 x 3 cm
120 x 70 x 3 cm

 SPV 13820 KW
 SPV 13830 KW

 SPV 1547 Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers

Prijzen

Specificaties

OPTIE

*  Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K

VERNIEUWD
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SPV 13900
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 499,-
*excl BTW

Artikel

Voorraad spiegel ovaal-recht met directe en indirecte LED verlichting rondom

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Inclusief ophang set

Certi� caat spatwaterdicht

€ 499
€ 529

Excl. btwAfmeting spiegelverwarming (B x H)

23 x 45 cm
23 x 45 cm

Spiegelverwarming via touch schakelaar  

POWER  LED
24V 120 LEDS

Afmeting spiegel (B x H x D)

40 x 80 x 3 cm
45 x 90 x 3 cm

 SPV 13910 KW
 SPV 13920 KW

Prijzen

Specificaties

*  Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

KLEURENWISSEL

NIEUW per 15-11

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K

VERNIEUWD



26

SPV 13950
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 499,-
*excl BTW

Artikel

Voorraad spiegel organisch met directe en indirecte LED verlichting rondom

€ 499

Excl. btwAfmeting spiegelverwarming (B x H)

23 x 45 cm

* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

POWER  LED
24V 120 LEDS

Afmeting spiegel (B x H x D)

40 x 90 x 3 cm SPV 13950 KW

Prijzen

Specificaties

NIEUW

KLEURENWISSEL

Spiegelverwarming  via touch schakelaar

Inclusief ophang set

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K
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SPV 8500 BLI BLZ. 38

9

SPV 9200 BLI en WLI BLZ. 41

12

SPV 8600 BLI BLZ. 39

10

SPV 9100 BLI BLZ. 40

11

SPV 13000 BL BLZ. 32

3

SPV 13000 WH BLZ. 33

4

SPV 8200 BLI BLZ. 37

8

SPV 12500 BL BLZ. 31

2

29

2 JAAR
GARANTIE

VOORRAAD LED SPIEGELS
BLACKLINE 
De nieuwe generatie LED spiegels en 
LED spiegelkasten van HIPP-design 
worden zowel in standaard maten 
geproduceerd als ook in maatwerk 
aangeboden. Deze innovatieve design 
spiegels en spiegelkasten zijn niet alleen 
duurzaam en kwalitatief hoogwaardig, 
maar zijn ook voorzien van doordachte 
details en vele gebruiksgemakken. De 
standaard maten liggen op voorraad 
en hebben een dimbare sensor- of 
touchschakelaar. Onze voorraad 
spiegels en spiegelkasten zijn altijd 
standaard voorzien van geïntegreerde 
spiegelverwarming. Hiermee wordt 
in ieder geval een beslagen spiegel 
voorkomen. 

CE MARKERING EN GARANTIE
Wij maken bij al onze producten gebruik 
van CE gemarkeerde elektronische 
onderdelen. Hierdoor kunt u er zeker 
van zijn dat onze LED spiegels en 
LED spiegelkasten voldoen aan de 
nodige veiligheids verwachtingen. 
Onze 5 en 6 mm dikke LED spiegels 
worden zwevend op een  achter-frame 
gemonteerd dat rondom voorzien is van 
geanodiseerde aluminium profielen. Als 
u dus kiest voor een product van HIPP-
design dan kiest u voor kwaliteit en 
duurzaamheid. Wij geven dan ook 2 jaar 
garantie op al onze LED spiegels en LED 
spiegelkasten.

MARKERING

Modellen 
Serie | Voorraad Blackline 

SPV 7000 BL BLZ. 30

1

SPV 13500 BL BLZ. 34

5

SPV 13700 BL BLZ. 35

6

SPV 13900 BL BLZ. 36

7
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SPV 7000 BL
Serie | Voorraad LED spiegels | Blackline

Vanaf

€ 589,-
*excl BTW

Spiegelverwarming  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Artikel Excl. btw

Voorraad spiegel in mat zwart met 2 horizontale LED banen en 
indirecte LED rondom

Afmeting spiegel (B x H x D) Afmeting spiegelverwarming (B x H)

Markering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

 SPV 7010 BL KW
 SPV 7020 BL KW
 SPV 7030 BL KW
   SPV 7040 BL KW

 SPV 1547

€ 589
€ 609
€ 639
€ 679

€ 290

80 x 70 x 3 cm
100 x 70 x 3 cm
120 x 70 x 3 cm
140 x 70 x 3 cm

60 x 40 cm
80 x 40 cm

100 x 40 cm
120 x 40 cm

POWER  LED
24V 120 LEDS

Prijzen

Specificaties

*  Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

OPTIE Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers

NIEUW

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K
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SPV 12500 BL
Serie | Voorraad LED spiegels | Blackline

Vanaf

€ 579,-
*excl BTW

Spiegelverwarming  via touch schakelaar

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Artikel Excl. btw

Voorraad spiegel in mat zwart met indirecte 
LED rondom

Afmeting spiegel (B x H x D) Afmeting spiegelverwarming (B x H)

Markering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

 SPV 12510 BL KW
 SPV 12520 BL KW
 SPV 12530 BL KW
   SPV 12540 BL KW
   SPV 12550 BL KW

 SPV 1547

€ 579
€ 599
€ 629
€ 669
€ 729

€ 290

80 x 70 x 3 cm
100 x 70 x 3 cm
120 x 70 x 3 cm
140 x 70 x 3 cm
160 x 70 x 3 cm

60 x 40 cm
80 x 40 cm

100 x 40 cm
120 x 40 cm
130 x 40 cm

POWER  LED
24V 120 LEDS

Prijzen

Specificaties

*  Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

NIEUW

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K

OPTIE Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers
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Vanaf

€ 489,-
*excl BTW

Voorraad spiegel rond in mat zwart met directe LED baan rondom

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Inclusief ophang set

Certi� caat spatwaterdicht

Spiegelverwarming via touch schakelaar  

* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel

SPV 13000 BL
Serie | Voorraad LED spiegels | Blackline

Artikel Excl. btwAfmeting spiegel (Ø x D) Afmeting spiegelverwarming (Ø)

 SPV 13005 BL KW
 SPV 13010 BL KW
 SPV 13015 BL KW
 SPV 13020 BL KW

€ 489
€ 589
€ 659
€ 759

 60 x 3 cm
 80 x 3 cm

 100 x 3 cm
 120 x 3 cm

30 cm
50 cm
60 cm
70 cm

POWER  LED
24V 120 LEDS

Prijzen

Specificaties

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K

VERNIEUWD
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Vanaf

€ 509,-
*excl BTW

Voorraad spiegel rond in mat wit met directe LED baan rondom

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Inclusief ophang set

Certi� caat spatwaterdicht

Spiegelverwarming via touch schakelaar  

SPV 13000 WH
Serie | Voorraad LED spiegels | Whiteline

Artikel Excl. btwAfmeting spiegel (Ø x D) Afmeting spiegelverwarming (Ø)

 SPV 13005 WH KW
 SPV 13010 WH KW

€ 509
€ 589

60 x 3 cm
80 x 3 cm

30 cm
50 cm

POWER  LED
24V 120 LEDS

Prijzen

Specificaties

* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K

VERNIEUWD
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Vanaf

€ 489,-
*excl BTW

Voorraad spiegel rond in mat zwart met indirecte LED verlichting rondom

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Inclusief ophang set

Certi� caat spatwaterdicht

Spiegelverwarming via touch schakelaar  

SPV 13500 BL
Serie | Voorraad LED spiegels | Blackline

Artikel Excl. btwAfmeting spiegel (Ø x D) Afmeting spiegelverwarming (Ø)

 SPV 13505 BL KW
 SPV 13507 BL KW
 SPV 13510 BL KW
 SPV 13515 BL KW
 SPV 13520 BL KW

 SPV 1547

€ 489
€ 519
€ 569
€ 639
€ 759

€ 290

60 x 3 cm
70 x 3 cm
80 x 3 cm

100 x 3 cm
120 x 3 cm

30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm

POWER  LED
24V 120 LEDS

Prijzen

Specificaties

*  Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

OPTIE Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K

VERNIEUWD
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Vanaf

€ 589,-
*excl BTW

Voorraad spiegel ovaal-recht in mat zwart met indirecte 
LED verlichting rondom

SPV 13700 BL
Serie | Voorraad LED spiegels 

Artikel

 SPV 13720 BL KW
 SPV 13730 BL KW
 SPV 13740 BL KW

 SPV 1547

€ 589
€ 639
€ 679

€ 290

100 x 70 x 3 cm
120 x 70 x 3 cm
140 x 70 x 3 cm

50 x 33 cm
70 x 33 cm
90 x 33 cm

POWER  LED
24V 120 LEDS

OPTIE Stereo audioset met Bluetooth en 2 hifi speakers

Afmeting spiegel (B x H x D)

Prijzen

Specificaties

Excl. btwAfmeting spiegelverwarming (Ø)

* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

Spiegelverwarming  via touch schakelaar

Inclusief ophang set

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

NIEUW

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

KLEURENWISSEL

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K



36

SPV 13900 BL
Serie | Voorraad LED spiegels

Vanaf

€ 499,-
*excl BTW

Artikel

Voorraad spiegel ovaal-recht in mat zwart met indirecte 
LED verlichting rondom

€ 499

Excl. btwAfmeting spiegelverwarming (B x H)

23 x 45 cm

POWER  LED
24V 120 LEDS

Afmeting spiegel (B x H x D)

40 x 80 x 3 cm SPV 13910 BL KW

Prijzen

Specificaties

* Inclusief spiegelverwarming en dimfunctie
* Inclusief kleurenwissel
* Indirecte LED punten rondom niet zichtbaar

NIEUW

KLEURENWISSEL

Spiegelverwarming  via touch schakelaar

Inclusief ophang set

2 jaar garantieMarkering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

Dimbare touch schakelaar in de spiegel, incl. memory

Touch schakelaar voor warm-koud kleurenwissel
2700 K

-
6400 K
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SPV 8200 BLI
Serie | Voorraad spiegels | Blackline

Vanaf

€ 389,-
*excl BTW

Voorraad spiegel rond op mat zwart industrieel metalen frame

2 jaar garantie

Framedikte 4 mm

Inclusief ophang set

Frame metaal mat zwart gepoedercoat

Artikel Excl. btwAfmeting spiegel (Ø x D)

 SPV 8260 BLI
 SPV 8280 BLI
   SPV 8290 BLI
 SPV 82100 BLI
   SPV 82120 BLI

€ 389
€ 459
€ 489
€ 529
€ 599

60 x 5 cm
80 x 5 cm
90 x 5 cm

100 x 5 cm
120 x 5 cm

* Maatwerk mat zwart industrieel op aanvraag

Prijzen

Specificaties
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Specificaties

Vanaf

€ 479,-
*excl BTW

Voorraad spiegel ovaal op mat zwart industrieel metalen frame

* Spiegel kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden

* Maatwerk mat zwart industrieel op aanvraag

2 jaar garantie

Inclusief ophang set

SPV 8500 BLI
Serie | Voorraad spiegels | Blackline

Artikel Excl. btwAfmeting spiegel (B x H x D)

 SPV 8580 BLI
 SPV 85100 BLI
 SPV 85120 BLI

€ 479
€ 529
€ 579

80 x 60 x 5 cm
100 x 60 x 5 cm
120 x 60 x 5 cm

Framedikte 4 mm

Frame metaal mat zwart gepoedercoat

Prijzen

Specificaties
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Vanaf

€ 479,-
*excl BTW

Voorraad spiegel ovaal-recht op mat zwart industrieel metalen frame

* Spiegel kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden

* Maatwerk mat zwart industrieel op aanvraag

2 jaar garantie

Inclusief ophang set

SPV 8600 BLI
Serie | Voorraad spiegels | Blackline

Artikel Excl. btwAfmeting spiegel (B x H x D)

 SPV 8680 BLI
 SPV 86100 BLI
 SPV 86120 BLI

€ 479
€ 539
€ 599

40 x 80 x 5 cm
100 x 60 x 5 cm
120 x 60 x 5 cm

Framedikte 4 mm

Frame metaal mat zwart gepoedercoat

Prijzen

Specificaties
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Vanaf

€ 429,-
*excl BTW

Artikel Excl. btwAfmeting spiegel (B x H x D)

 SPV 9160 BLI
 SPV 9180 BLI
 SPV 91100 BLI
   SPV 91120 BLI

€ 429
€ 479
€ 529
€ 579

60 x 70 x 5 cm
80 x 70 x 5 cm

100 x 70 x 5 cm
120 x 70 x 5 cm

SPV 9100 BLI
Serie | Voorraad spiegels | Blackline

Voorraad spiegel rechthoekig op mat zwart industrieel metalen frame

* Spiegel kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden

* Maatwerk mat zwart industrieel op aanvraag

2 jaar garantie

Inclusief ophang set

Framedikte 4 mm

Frame metaal mat zwart gepoedercoat

Prijzen

Specificaties
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Vanaf

€ 369,-
*excl BTW

Artikel Excl. btwAfmeting spiegel (B x H x D)

 SPV 9280 BLI
 SPV 9280 WLI

€ 369
€ 369

35 x 80 x 5 cm
35 x 80 x 5 cm

SPV 9200 BLI en WLI
Serie | Voorraad spiegels | Blackline & Whiteline

Voorraad toiletspiegel rechthoekig op mat zwart of wit industrieel metalen frame
* Spiegel kan zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden

* Maatwerk mat zwart industrieel op aanvraag

2 jaar garantie

Inclusief ophang set

Frame metaal mat wit gepoedercoat

Framedikte 4 mm

 Frame metaal mat zwart gepoedercoat

BLI WLI

Prijzen

Specificaties
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SPM 7100 BLZ. 58

8

SPM 8200 BLZ. 62

10

SPM 8400 BLZ. 64

11

SPM 8500 BLZ. 66

12

SPM 8600 BLZ. 68

13

SPM 9100 BLZ. 76

17

SPM 8800 BLZ. 72

15

SPM 8700 BLZ. 70

14

SPM 10100 BLZ. 78

18

SPM 8900 BLZ. 74

16

SPM 8100 BLZ. 60

9

SPM 4200 BLZ. 52

5

SPM 5100 BLZ. 54

6

SPM 6100 BLZ. 56

7

SPM 3100 BLZ. 48

3

SPM 4100 BLZ. 50

4

SPM 1100 BLZ. 44

1

SPM 2100 BLZ. 46

2

2 JAAR
GARANTIE

MAATWERK LED SPIEGELS
Desgewenst kunnen wij naast onze 
standaard voorraad LED spiegels en LED 
spiegelkasten ook maatwerk leveren. 
Niet alleen de hoogte en/of de breedte 
van de spiegel kunnen wij aanpassen, 
maar ook kan er voor directe of indirecte 
LED verlichting  worden gekozen. Zoekt 
u bijvoorbeeld een afgeschuinde 
zijde of uitsparing in uw LED spiegel, 
horizontale of verticale LED banen of 
zelfs een geïntegreerde digitale klok 
of  verlichte touch schakelaar op uw 
spiegel, wij hebben de oplossing. Vraag 
gerust naar onze mogelijkheden.

CE MARKERING EN GARANTIE
Wij maken bij al onze producten gebruik 
van CE gemarkeerde elektronische 
onderdelen. Hierdoor kunt u er zeker 
van zijn dat onze LED spiegels en 
LED spiegelkasten voldoen aan de 
nodige veiligheids verwachtingen. 
Onze 5 en 6 mm dikke LED spiegels 
worden zwevend op een  achter-frame 
gemonteerd dat rondom voorzien is van 
geanodiseerde aluminium profielen. Als 
u dus kiest voor een product van HIPP-
design dan kiest u voor kwaliteit en 
duurzaamheid. Wij geven dan ook 2 jaar 
garantie op al onze LED spiegels en LED 
spiegelkasten.

Modellen 
Serie | Maatwerk LED spiegels

MARKERING
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SPM 1100
Serie | Maatwerk  LED spiegels

Maatwerk spiegel met horizontale LED baan

Specificaties

Vanaf

€ 597,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Verpakking houten krat > 200 cm

Transport maatwerk € 35,-  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht Levertijd ± 6-8 weken
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Opties / meerprijzen

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1510 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in het pro� el) €  65

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  €  65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1548 Afgeschuinde zijde op de LED spiegel (technische tekening aanleveren) €  65

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

Notities

2700K warm wit 6000K koud witSPM 1500 Aanpassing LED kleur

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

€    10

Prijzen

 SPM 1110

 SPM 1120

 SPM 1130

 SPM 1140

 SPM 1150

 SPM 1160

40 - 99 cm

100 - 119 cm

120 - 159 cm

160 - 200 cm

201 - 239 cm 

240 - 280 cm

€ 597

€ 631

€ 664

€ 699

€ 860

€ 907

€ 603

€ 638

€ 671

€ 705

€ 867

€ 914

€ 614

€ 647

€ 682

€ 715

€ 885

€ 925

€ 746

€ 786

€ 813

€ 846

€ 1008

€ 1055

€ 779

€ 813

€ 846

€ 881

€ 1042

€ 1089

€ 823

€ 857

€ 890

€ 925

€ 1086

€ 1133

Artikel
nummer spiegels 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

  Afwijkende maten of modellen op aanvraag.
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SPM 2100
Serie | Maatwerk  LED spiegels

Maatwerk spiegel met horizontale LED baan 
en indirecte verlichting onder

Specificaties

Vanaf

€ 665,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Verpakking houten krat > 200 cm

Transport maatwerk € 35,-  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 2110

 SPM 2120

 SPM 2130

 SPM 2140

 SPM 2150

 SPM 2160

40 - 99 cm

100 - 119 cm

120 - 159 cm

160 - 200 cm

201 - 239 cm

240 - 280 cm

€ 665

€ 699

€ 732

€ 766

€ 928 

€ 975

€ 671

€ 705

€ 738

€ 773

€ 934

€ 980

€ 682

€ 715

€ 748

€ 782

€ 944

€ 992

€ 813

€ 846

€ 881

€ 914

€ 1075

€ 1142

€ 846

€ 881

€ 914

€ 948

€ 1110

€ 1157

€ 890

€ 925

€ 958

€ 992

€ 1153

€ 1198

Artikel
nummer spiegels 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Opties / meerprijzen

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1510 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in het pro� el) €  65

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1548 Afgeschuinde zijde op de LED spiegel (technische tekening aanleveren) €  65

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

2700K warm wit 6000K koud witSPM 1500 Aanpassing LED kleur

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

€    10

Notities
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SPM 3100
Serie | Maatwerk  LED spiegels

Maatwerk spiegel met 2 horizontale LED banen

Specificaties

Vanaf

€ 691,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Verpakking houten krat > 200 cm

Transport maatwerk € 35,-  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 3110

 SPM 3120

 SPM 3130

 SPM 3140

 SPM 3150

 SPM 3160

40 - 99 cm

100 - 119 cm

120 - 159 cm

160 - 200 cm

201 - 239 cm

240 - 280 cm

€ 691

€ 725

€ 759

€ 793

€ 954

€ 1002

€ 699

€ 732

€ 766

€ 799

€ 961

€ 1008

€ 708

€ 742

€ 776

€ 809

€ 972

€ 1019

€ 840

€ 873

€ 907

€ 941

€ 1103

€ 1150

€ 873

€ 907

€ 939

€ 974

€ 1136

€ 1182

€ 917

€ 951

€ 984

€ 1019

€ 1180

€ 1227

Artikel
nummer spiegels 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Opties / meerprijzen

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1510 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in het pro� el) €  65

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1548 Afgeschuinde zijde op de LED spiegel (technische tekening aanleveren) €  65

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

2700K warm wit 6000K koud witSPM 1500 Aanpassing LED kleur

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

€    10

Notities
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SPM 4100
Serie | Maatwerk  LED spiegels

Maatwerk spiegel met indirecte LED verlichting boven en onder

Specificaties

Vanaf

€ 586,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Verpakking houten krat > 200 cm

Transport maatwerk € 35,-  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 4110

 SPM 4120

 SPM 4130

 SPM 4140

 SPM 4150

 SPM 4160

40 - 99 cm

100 - 119 cm

120 - 159 cm

160 - 200 cm

201 - 239 cm

240 - 280 cm

€ 586

€ 621

€ 656

€ 690

€ 857

€ 905

€ 594

€ 628

€ 662

€ 698

€ 863

€ 913

€ 603

€ 639

€ 673

€ 707

€ 874

€ 922

€ 739

€ 774

€ 808

€ 843

€ 1009

€ 1058

€ 774

€ 808

€ 843

€ 877

€ 1044

€ 1092

€ 819

€ 854

€ 888

€ 922

€ 1089

€ 1137

Artikel
nummer spiegels 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Opties / meerprijzen

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1510 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in het pro� el) €  65

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1548 Afgeschuinde zijde op de LED spiegel (technische tekening aanleveren) €  65

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

2700K warm wit 6000K koud witSPM 1500 Aanpassing LED kleur

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

€    10

Notities
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SPM 4200
Serie | Maatwerk  LED spiegels

Maatwerk spiegel met indirecte LED verlichting rondom

Specificaties

Vanaf

€ 684,-
*excl BTW

MaatwerkNIEUW

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Verpakking houten krat > 200 cm

Transport maatwerk € 35,-  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht Levertijd ± 6-8 weken

* Spiegel uitgevoerd met spotless LED (ononderbroken licht)
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Prijzen

 SPM 4210

 SPM 4220

 SPM 4230

 SPM 4240

 SPM 4250

 SPM 4260

40 - 99 cm

100 - 119 cm

120 - 159 cm

160 - 200 cm

201 - 239 cm

240 - 280 cm

€ 684

€ 718

€ 732

€ 788

€ 953

€ 1003

€ 640

€ 725

€ 760

€ 794

€ 961

€ 1009

€ 701

€ 735

€ 770

€ 895

€ 972

€ 1020

€ 836

€ 871

€ 905

€ 941

€ 1106

€ 1154

€ 871

€ 905

€ 941

€ 975

€ 1141

€ 1190

€ 916

€ 950

€ 985

€ 1020

€ 1187

€ 1235

Artikel
nummer spiegels 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Opties / meerprijzenOpties / meerprijzen

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1532 RGB-W Indirecte multikleuren LED verlichting met afstandsbediening +20%

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1548 Afgeschuinde zijde op de LED spiegel (technische tekening aanleveren) €  65

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

2700K warm wit 6000K koud witSPM 1500 Aanpassing LED kleur

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

€    10

Notities
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SPM 5100
Serie | Maatwerk  LED spiegels

Maatwerk spiegel met 2 verticale LED banen

Specificaties

Vanaf

€ 647,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Verpakking houten krat > 200 cm

Transport maatwerk € 35,-  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 5110

 SPM 5120

 SPM 5130

 SPM 5140

 SPM 5150

 SPM 5160

40 - 99 cm

100 - 119 cm

120 - 159 cm

160 - 200 cm

201 - 239 cm

240 - 280 cm

€ 647

€ 682

€ 715

€ 748

€ 911

€ 985

€ 655

€ 688

€ 722

€ 755

€ 917

€ 964

€ 664

€ 699

€ 732

€ 766

€ 928

€ 975

€ 793

€ 826

€ 860

€ 893

€ 1055

€ 1103

€ 826

€ 860

€ 893

€ 928

€ 1089

€ 1136

€ 870

€ 904

€ 937

€ 972

€ 1133

€ 1180

Artikel
nummer spiegels 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Opties / meerprijzen

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1510 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in het pro� el) €  65

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1548 Afgeschuinde zijde op de LED spiegel (technische tekening aanleveren) €  65

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

SPM 1500 Aanpassing LED kleur 2700K warm wit 6000K koud wit

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

€    10

Notities
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SPM 6100
Serie | Maatwerk  LED spiegels

Maatwerk spiegel met LED baan rondom

Specificaties

Vanaf

€ 725,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Verpakking houten krat > 200 cm

Transport maatwerk € 35,-  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 6110

 SPM 6120

 SPM 6130

 SPM 6140

 SPM 6150

 SPM 6160

40 - 99 cm

100 - 119 cm

120 - 159 cm

160 - 200 cm

201 - 239 cm

240 - 280 cm

€ 725

€ 759

€ 793

€ 826

€ 988

€ 1036

€ 826

€ 860

€ 893

€ 928

€ 1089

€ 1136

€ 893

€ 928

€ 961

€ 995

€ 1157 

€ 1204

€ 944

€ 977

€ 1011

€ 1045

€ 1207

€ 1254

€ 995

€ 1028

€ 1063

€ 1096

€ 1257

€ 1420

€ 1028

€ 1063

€ 1096

€ 1130

€ 1291

€ 1453

Artikel
nummer spiegels 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Opties / meerprijzen

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1510 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in het pro� el) €  65

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1548 Afgeschuinde zijde op de LED spiegel (technische tekening aanleveren) €  65

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

SPM 1500 Aanpassing LED kleur 2700K warm wit 6000K koud wit

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

€    10

Notities
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SPM 7100
Serie | Maatwerk  LED spiegels

Maatwerk spiegel rond met LED baan rondom

Specificaties

Vanaf

€ 528,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Verpakking houten krat > 130 cm

Transport maatwerk € 35,-  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 7150

 SPM 7160

 SPM 7170

 SPM 7180

 SPM 7190

 SPM 71100

 SPM 71110

 SPM 71120

€ 528

€ 550

€ 572

€ 595

€ 617

€ 640

€ 662

€ 685

Artikelnummer

50 cm

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

120 cm

Maatwerk LED spiegel rond Ø Prijs

Opties / meerprijzen

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1510 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in het pro� el) €  65

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar t.b.v. LED verlichting, dimbaar met LED kleurenwissel €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!) , positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

SPM 1500 Aanpassing LED kleur 2700K warm wit 6000K koud wit

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

€    10

Notities
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SPM 8100
Serie | Maatwerk  LED spiegels

Maatwerk spiegel rond met indirecte LED verlichting rondom

Specificaties

Vanaf

€ 505,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Verpakking houten krat > 130 cm

Transport maatwerk € 35,-  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht Levertijd ± 6-8 weken

* Spiegel uitgevoerd met spotless LED (ononderbroken licht)
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Prijzen

 SPM 8150

 SPM 8160

 SPM 8170

 SPM 8180

 SPM 8190

 SPM 81100

 SPM 81110

 SPM 81120

€ 505

€ 528

€ 550

€ 572

€ 595

€ 618

€ 640

€ 662

Artikelnummer

50 cm

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

120 cm

Maatwerk LED spiegel rond Ø Prijs

Opties / meerprijzen

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1532 RGB-W Indirecte multikleuren LED verlichting met afstandsbediening +20% 

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!) , positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1548 Afgeschuinde zijde op de LED spiegel (technische tekening aanleveren) €  65

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

SPM 1500 Aanpassing LED kleur 2700K warm wit 6000K koud wit

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

€    10

Notities
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Maatwerk spiegel rond op aluminium achterframe

Specificaties

Vanaf

€ 393,-
*excl BTW

MaatwerkSPM 8200
Serie | Maatwerk  spiegels

Markering veiligheid

Verpakking houten krat > 130 cm

Transport maatwerk € 35,-  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 8250

 SPM 8260

 SPM 8270

 SPM 8280

 SPM 8290

 SPM 82100

 SPM 82110

 SPM 82120

€ 393

€ 403

€ 414

€ 425

€ 435

€ 446

€ 457

€ 468

Artikelnummer

50 cm

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

120 cm

Maatwerk spiegel rond Ø Prijs

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1510 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in het pro� el) €  65

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!) , positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

Opties / meerprijzen

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

Notities
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SPM 8400
Serie | Maatwerk  LED spiegels

Maatwerk spiegel octagon met indirecte LED verlichting rondom

Specificaties

Vanaf

€ 494,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht

Transport maatwerk € 35,-  

Verpakking houten krat > 200 cm

* Spiegel uitgevoerd met spotless LED (ononderbroken licht)

Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 8460

 SPM 8470

 SPM 8480

 SPM 8490

 SPM 84100

 SPM 84110

 SPM 84120

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

120 cm

€ 494

€ 511

€ 529

€ 556

€ 584

€ 618

€ 658

Artikelnummer Maatwerk LED spiegel octagon Prijs

Opties / meerprijzen

SPM 1500 Aanpassing LED kleur  €  10

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1532 RGB-W Indirecte multikleuren LED verlichting met afstandsbediening +20%

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

Notities

2700K warm wit 6000K koud wit
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SPM 8500
Serie | Maatwerk  LED spiegels

Maatwerk spiegel ovaal met indirecte LED verlichting rondom

Specificaties

Vanaf

€ 572,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht

Transport maatwerk € 35,-  

Verpakking houten krat > 200 cm

* Spiegel kan zowel horizontaal als verticaal geproduceerd worden

Levertijd ± 6-8 weken

* Spiegel uitgevoerd met spotless LED (ononderbroken licht)
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Prijzen

 SPM 8510

 SPM 8520

 SPM 8530

 SPM 8540

40 - 99 cm

100 - 119 cm

120 - 159 cm

160 - 200 cm

€ 572

€ 618

€ 664

€ 712

€ 584

€ 630

€ 676

€ 722

€ 607

€ 654

€ 700

€ 746

€ 641

€ 688

€ 734

€ 780

€ 688

€ 734

€ 780

€ 827

€ 890

€ 936

€ 982

€ 1029

Artikel
nummer spiegels 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Opties / meerprijzen

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  €  65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1532 RGB-W Indirecte multikleuren LED verlichting met afstandsbediening +20%

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

SPM 1500 Aanpassing LED kleur 2700K warm wit 6000K koud wit

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

€    10

Notities
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SPM 8600
Serie | Maatwerk  LED spiegels

Maatwerk spiegel ovaal-recht met gestraalde rand en indirecte 
LED verlichting rondom

Specificaties

Vanaf

€ 636,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht

Transport maatwerk € 35,-  

Verpakking houten krat > 200 cm

* Spiegel kan zowel horizontaal als verticaal geproduceerd worden

* Spiegel uitgevoerd met spotless LED (ononderbroken licht)

Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 8610

 SPM 8620

 SPM 8630

 SPM 8640

40 - 99 cm

100 - 119 cm

120 - 159 cm

160 - 200 cm

€ 636

€ 700

€ 746

€ 838

€ 659

€ 722

€ 769

€ 861

€ 683

€ 746

€ 792

€ 907

€ 729

€ 792

€ 838

€ 965

€ 778

€ 838

€ 885

€ 1023

€ 1064

€ 1127

€ 1167

€ 1196

Artikel
nummer spiegels 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Opties / meerprijzen

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1532 RGB-W Indirecte multikleuren LED verlichting met afstandsbediening +20%

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

SPM 1500 Aanpassing LED kleur 2700K warm wit 6000K koud wit

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

€    10

Notities
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SPM 8700
Serie | Maatwerk  LED spiegels

Maatwerk spiegel organisch 1 met facet rand en indirecte 
LED verlichting rondom

Specificaties

Vanaf

€ 534,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht

Transport maatwerk € 35,-  

Verpakking houten krat > 200 cm

* Spiegel kan in elke gewenste stand opgehangen worden

Levertijd ± 6-8 weken

* Spiegel uitgevoerd met spotless LED (ononderbroken licht)



71

Prijzen

 SPM 8740

 SPM 8750

 SPM 8760

 SPM 8770

 SPM 8780

 SPM 8790

 SPM 87100

 SPM 87110

 SPM 87120

40 cm

50 cm

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

120 cm

€ 534

€ 556

€ 579

€ 601

€ 646

€ 703

€ 759

€ 815

€ 871

Artikelnummer Maatwerk LED spiegel organisch BxH Prijs

Opties / meerprijzen

SPM 1500 Aanpassing LED kleur  €  10

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1532 RGB-W Indirecte multikleuren LED verlichting met afstandsbediening +20% 

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

Notities

2700K warm wit 6000K koud wit
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SPM 8800
Serie | Maatwerk  LED spiegels

Maatwerk spiegel organisch 2 met indirecte LED verlichting rondom

Specificaties

Vanaf

€ 618,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht

Transport maatwerk € 35,-  

Verpakking houten krat > 200 cm

* Spiegel uitgevoerd met spotless LED (ononderbroken licht)

Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 8880

 SPM 8890

 SPM 88100

 SPM 88110

 SPM 88120

 SPM 88130

 SPM 88140

 SPM 88150

 SPM 88160

80 x 50 cm

90 x 55 cm

100 x 60 cm

110 x 65 cm

120 x 70 cm

130 x 75 cm

140 x 80 cm

150 x 85 cm

160 x 90 cm

€ 618

€ 636

€ 652

€ 669

€ 691

€ 720

€ 748

€ 781

€ 815

Artikelnummer Maatwerk LED spiegel organisch BxH Prijs

Opties / meerprijzen

SPM 1500 Aanpassing LED kleur  €  10

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1532 RGB-W Indirecte multikleuren LED verlichting met afstandsbediening +20%

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

Notities

2700K warm wit 6000K koud wit
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SPM 8900
Serie | Maatwerk  LED spiegels

Maatwerk spiegel organisch 3 met indirecte LED verlichting rondom

Specificaties

Vanaf

€ 589,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht

Transport maatwerk € 35,-  

Verpakking houten krat > 200 cm

* Spiegel kan in elke gewenste stand opgehangen worden

Levertijd ± 6-8 weken

* Spiegel uitgevoerd met spotless LED (ononderbroken licht)
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Prijzen

 SPM 8910

 SPM 8920

 SPM 8930

 SPM 8940

40 x 60 cm

60 x 80 cm

80 x 100 cm

100 x 120 cm

€ 589

€ 641

€ 712

€ 753

Artikelnummer Maatwerk LED spiegel organisch BxH Prijs

Opties / meerprijzen

SPM 1500 Aanpassing LED kleur  €  10

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1532 RGB-W Indirecte multikleuren LED verlichting met afstandsbediening +20%

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

Notities

2700K warm wit 6000K koud wit
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SPM 9100 
Serie | Maatwerk  spiegels 

Maatwerk spiegel rechthoekig op aluminium achter-frame

Specificaties

Maatwerk

Verpakking houten krat > 130 cm

Transport maatwerk € 35,-  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Levertijd ± 6-8 weken

Vanaf

€ 379,-
*excl BTW

Markering veiligheid
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Opties / meerprijzen

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1510 Sensor schakelaar t.b.v. LED verlichting, dimbaar, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  65

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1548 Afgeschuinde zijde op de LED spiegel (technische tekening aanleveren) €  65

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Prijzen

 SPM 9110

 SPM 9120

 SPM 9130

 SPM 9140

 SPM 9150

 SPM 9160

40 - 99 cm

100 - 119 cm

120 - 159 cm

160 - 200 cm

201 - 239 cm

240 - 280 cm

€ 379

€ 381

€ 426

€ 444

€ 645

€ 677

€ 382

€ 402

€ 433

€ 452

€ 655

€ 689

€ 385

€ 412

€ 441

€ 461

€ 670

€ 708

€ 396

€ 430

€ 447

€ 472

€ 683

€ 724

€ 410

€ 438 

€ 455

€ 479

€ 700

€ 740

€ 430

€ 452 

€ 468

€ 493

€ 710

€ 761

Artikel
nummer spiegels 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

Notities
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SPM 10100
Serie | Maatwerk  spiegels

Maatwerk vlakke spiegel 4 of 6 mm poly rondom geslepen

Specificaties

Vanaf

€ 120,-
*excl BTW

2 jaar garantie

Levertijd ±10 werkdagen

Maatwerk

Verpakking krimpfolie en hoekbescherming

Transport maatwerk € 35,- 



79

Prijzen

 SPMZ 10110.4

 SPMG 10110.4

 SPMB 10110.4

 SPMZ 10110.6

 SPMG 10110.6

 SPMB 10110.6

Maatwerk spiegel ZILVER  4 mm pp rondom geslepen met rechte hoeken

Maatwerk spiegel GRIJS  4 mm pp rondom geslepen met rechte hoeken

Maatwerk spiegel BRONS  4 mm pp rondom geslepen met rechte hoeken

Maatwerk spiegel ZILVER  6 mm pp rondom geslepen met rechte hoeken

Maatwerk spiegel GRIJS  6 mm pp rondom geslepen met rechte hoeken

Maatwerk spiegel BRONS  6 mm pp rondom geslepen met rechte hoeken

Artikel nummer

€ 120 per m2

€ 150 per m2

€ 150 per m2

€ 130 per m2

€ 160 per m2

€ 160 per m2

Prijs excl. btw

Opties / meerprijzen

SPM 1542 Spiegelmodel rond 4 mm of 6 mm m2 prijs       x 2

SPM 1543 Facet (10 t/m 30 mm) + pp rondom geslepen per m2 €   125

SPM 1544 Uitsparing in de spiegel (kraangat of stopcontact) €   40

SPM 1549 Afgeschuinde zijde op de spiegel (+technische tekening) m2 prijs  + 40%

SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €   75

SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €   100

SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €   140

SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm  €   170

SPM 1585 Blinde bevestiging met magneetverbinding tot 12 kg €   30

SPM 1590 Blinde bevestiging met magneet verbinding tot 24 kg €   40

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.
 Bij maatwerkspiegels < 0,3 m2 geldt een ordertoeslag van e 20,00.

 Getoonde prijzen zijn excl. btw.

Notities
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SPM 7100 BL BLZ. 94

7

SPM 9100 BL BLZ. 100

10

SPM 8200 BL BLZ. 98

9

SPM 8100 BL BLZ. 96

8

SPM 5100 BL BLZ. 90

5

SPM 6100 BL BLZ. 92

6

SPM 3100 BL BLZ. 86

3

SPM 4100 BL BLZ. 88

4

SPM 1100 BL BLZ. 82

1

SPM 2100 BL BLZ. 84

2

2 JAAR
GARANTIE

MAATWERK LED SPIEGELS 
BLACKLINE
Steeds meer mensen durven te kiezen 
voor een matzwarte of donkere 
badkamer in plaats van een neutrale 
witte badkamer. Voor een stoere, 
industriële en tevens luxe uitstraling 
voeg je mooie accenten toe. Met de 
keuze voor een matzwarte LED spiegel 
van HIPP design haalt u de trend van 
2018 in huis, of eigenlijk gezegd, in 
uw badkamer. Met een goed lichtplan 
en een ruim aanbod passen onze HIPP 
design LED spiegels perfect in de trendy 
badkamer van nu. Ontdek onze designs, 
afmetingen en vele opties die hier 
perfect op aansluiten!

CE MARKERING EN GARANTIE
Wij maken bij al onze producten gebruik 
van CE gemarkeerde elektronische 
onderdelen. Hierdoor kunt u er zeker 
van zijn dat onze LED spiegels en 
LED spiegelkasten voldoen aan de 
nodige veiligheids verwachtingen. 
Onze 5 en 6 mm dikke LED spiegels 
worden zwevend op een  achter-frame 
gemonteerd dat rondom voorzien is van 
geanodiseerde aluminium profielen. Als 
u dus kiest voor een product van HIPP-
design dan kiest u voor kwaliteit en 
duurzaamheid. Wij geven dan ook 2 jaar 
garantie op al onze LED spiegels en LED 
spiegelkasten.

Modellen 
Serie | Maatwerk  Blackline

MARKERING
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SPM 1100 BL
Serie | Maatwerk LED spiegels |  Blackline

Maatwerk spiegel in mat zwart met horizontale LED baan

Specificaties

Vanaf

€ 683,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Verpakking houten krat >200 cmInclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht

Transport maatwerk € 35,-  

Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 1110 BL

 SPM 1120 BL

 SPM 1130 BL

 SPM 1140 BL

40 - 99 cm

100 - 119 cm

120 - 159 cm

160 - 200 cm

€ 683

€ 727

€ 783

€ 841

€ 689

€ 734

€ 791

€ 847

€ 699

€ 745

€ 801

€ 858

€ 831

€ 877

€ 934

€ 991

€ 866

€ 912

€ 968

€ 1025

€ 911

€ 956

€ 1012

€ 1069

Artikel
nummer spiegels 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Opties / meerprijzen

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1510 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in het pro� el) €  65

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

2700K warm wit 6000K koud witSPM 1500 Aanpassing LED kleur

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

Getoonde prijzen zijn excl. btw

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

€    10

Notities
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SPM 2100 BL
Serie | Maatwerk LED spiegels |  Blackline

Maatwerk spiegel in mat zwart met horizontale LED baan 
en indirecte verlichting onder

Specificaties

Vanaf

€ 744,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Verpakking houten krat >200 cmInclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht

Transport maatwerk € 35,-  

Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 2110 BL

 SPM 2120 BL

 SPM 2130 BL

 SPM 2140 BL

40 - 99 cm

100 - 119 cm

120 - 159 cm

160 - 200 cm

€ 744

€ 796

€ 853

€ 910

€ 758

€ 803

€ 859

€ 916

€ 766

€ 812

€ 869

€ 926

€ 900

€ 945

€ 1002

€ 1058

€ 934

€ 979

€ 1036

€ 1092

€ 978

€ 1024

€ 1080

€ 1137

Artikel
nummer spiegels 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Opties / meerprijzen

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1510 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in het pro� el) €  65

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

2700K warm wit 6000K koud witSPM 1500 Aanpassing LED kleur

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

€    10

Notities
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Maatwerk spiegel in mat zwart met 2 horizontale LED banen

Specificaties

Vanaf

€ 769,-
*excl BTW

MaatwerkSPM 3100 BL
Serie | Maatwerk LED spiegels |  Blackline

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Verpakking houten krat >200 cmInclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht

Transport maatwerk € 35,-  

Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 3110 BL

 SPM 3120 BL

 SPM 3130 BL

 SPM 3140 BL

40 - 99 cm

100 - 119 cm

120 - 159 cm

160 - 200 cm

€ 769

€ 823

€ 880

€ 936

€ 784

€ 829

€ 886

€ 942

€ 794

€ 840

€ 897

€ 953

€ 928

€ 973

€ 1029

€ 1086

€ 961

€ 1007

€ 1064

€ 1119

€ 1005

€ 1051

€ 1107

€ 1164

Artikel
nummer spiegels 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Opties / meerprijzen

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1510 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in het pro� el) €  65

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

2700K warm wit 6000K koud witSPM 1500 Aanpassing LED kleur €    10

Notities
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Maatwerk spiegel in mat zwart met indirecte LED verlichting 
boven en onder

Specificaties

Vanaf

€ 647,-
*excl BTW

MaatwerkSPM 4100 BL
Serie | Maatwerk LED spiegels |  Blackline

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Verpakking houten krat >200 cmInclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht

Transport maatwerk € 35,-  

Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 4110 BL

 SPM 4120 BL

 SPM 4130 BL

 SPM 4140 BL

40 - 99 cm

100 - 119 cm

120 - 159 cm

160 - 200 cm

€ 647

€ 701

€ 758

€ 813

€ 661

€ 707

€ 764

€ 821

€ 672

€ 717

€ 774

€ 830

€ 805

€ 850

€ 906

€ 962

€ 839

€ 884

€ 941

€ 997

€ 883

€ 928

€ 985

€ 1042

Artikel
nummer spiegels 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Opties / meerprijzen

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1510 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in het pro� el) €  65

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

2700K warm wit 6000K koud witSPM 1500 Aanpassing LED kleur

Getoonde prijzen zijn excl. btw

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag

Getoonde prijzen zijn excl. btw

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

€    10

Notities
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Maatwerk spiegel in mat zwart met 2 verticale LED banen

Specificaties

Vanaf

€ 727,-
*excl BTW

MaatwerkSPM 5100 BL
Serie | Maatwerk LED spiegels |  Blackline

4000K neutraal helder witte verlichting 

Markering veiligheid

Verpakking houten krat >200 cmInclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht

Transport maatwerk € 35,-  

Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 5110 BL

 SPM 5120 BL

 SPM 5130 BL

 SPM 5140 BL

40 - 99 cm

100 - 119 cm

120 - 159 cm

160 - 200 cm

€ 727

€ 779

€ 836

€ 892

€ 740

€ 785

€ 842

€ 899

€ 749

€ 796

€ 852

€ 910

€ 878

€ 924

€ 982

€ 1037

€ 914

€ 959

€ 1015

€ 1069

€ 958

€ 1004

€ 1060

€ 1117

Artikel
nummer spiegels 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Opties / meerprijzen

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1510 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in het pro� el) €  65

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

2700K warm wit 6000K koud witSPM 1500 Aanpassing LED kleur

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

Getoonde prijzen zijn excl. btw

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

€    10

Notities
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SPM 6100 BL
Serie | Maatwerk LED spiegels |  Blackline

Maatwerk spiegel in mat zwart met LED baan rondom

Specificaties

Vanaf

€ 803,-
*excl BTW

Maatwerk

4000K neutraal helder witte verlichting 

Markering veiligheid

Verpakking houten krat >200 cmInclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht

Transport maatwerk € 35,-  

Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 6110 BL

 SPM 6120 BL

 SPM 6130 BL

 SPM 6140 BL

40 - 99 cm

100 - 119 cm

120 - 159 cm

160 - 200 cm

€ 803

€ 856

€ 914

€ 969

€ 914

€ 959

€ 1014

€ 1071

€ 981

€ 1026

€ 1083

€ 1140

€ 1033

€ 1077

€ 1134

€ 1191

€ 1084

€ 1129

€ 1184

€ 1241

€ 1118

€ 1162

€ 1219

€ 1277

Artikel
nummer spiegels 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Opties / meerprijzenOpties / meerprijzen

Getoonde prijzen zijn excl. btw

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag

Getoonde prijzen zijn excl. btw

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1510 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in het pro� el) €  65

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

SPM 1500 Aanpassing LED kleur 2700K warm wit 6000K koud wit €    10

Notities
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Maatwerk spiegel rond in mat zwart met LED baan rondom

Specificaties

Vanaf

€ 587,-
*excl BTW

MaatwerkSPM 7100 BL
Serie | Maatwerk LED spiegels |  Blackline

4000K neutraal helder witte verlichting 

Markering veiligheid

Verpakking houten krat >200 cmInclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht

Transport maatwerk € 35,-  

Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 7150 BL

 SPM 7160 BL

 SPM 7170 BL

 SPM 7180 BL

 SPM 7190 BL

 SPM 71100 BL

 SPM 71110 BL

 SPM 71120 BL

€ 587

€ 630

€ 662

€ 694

€ 729

€ 759

€ 801

€ 834

Artikelnummer

50 cm

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

120 cm

Maatwerk LED spiegel rond Ø Prijs

Opties / meerprijzen

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!) , positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

SPM 1500 Aanpassing LED kleur 2700K warm wit 6000K koud wit

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

€    10

Notities
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SPM 8100 BL
Serie | Maatwerk  LED spiegels | Blackline

Maatwerk spiegel rond in mat zwart met indirecte LED verlichting rondom

Specificaties

Vanaf

€ 598,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Verpakking houten krat > 130 cm

Transport maatwerk € 35,-  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht Levertijd ± 6-8 weken

* Spiegel uitgevoerd met spotless LED (ononderbroken licht)

NIEUW
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Prijzen

 SPM 8150 BL

 SPM 8160 BL

 SPM 8170 BL

 SPM 8180 BL

 SPM 8190 BL

 SPM 81100 BL

 SPM 81110 BL

 SPM 81120 BL

€ 598

€ 620

€ 641

€ 662

€ 694

€ 724

€ 759

€ 791

Artikelnummer

50 cm

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

120 cm

Maatwerk LED spiegel rond Ø Prijs

Opties / meerprijzen

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!) , positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

SPM 1500 Aanpassing LED kleur 2700K warm wit 6000K koud wit

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

€    10

Notities

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Maatwerk spiegel rond op mat zwart aluminium frame

Specificaties

Vanaf

€ 448,-
*excl BTW

MaatwerkSPM 8200 BL
Serie | Maatwerk spiegels |  Blackline

Inclusief ophang set

2 jaar garantie Transport maatwerk € 35,-  

Verpakking houten krat >130 cm

Frame aluminium mat zwart gepoedercoat Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 8250 BL

 SPM 8260 BL

 SPM 8270 BL

 SPM 8280 BL

 SPM 8290 BL

 SPM 82100 BL

 SPM 82110 BL

 SPM 82120 BL

€ 448

€ 470

€ 491

€ 513

€ 534

€ 555

€ 577

€ 598

Artikelnummer

50 cm

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

120 cm

Maatwerk spiegel rond Ø Prijs

Opties / meerprijzen

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

Notities
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Maatwerk spiegel rechthoekig op mat zwart aluminium frame

Specificaties

Vanaf

€ 448,-
*excl BTW

MaatwerkSPM 9100 BL
Serie | Maatwerk spiegels |  Blackline

Inclusief ophang set

2 jaar garantie Transport maatwerk € 35,-  

Verpakking houten krat >130 cm

Frame aluminium mat zwart gepoedercoat Levertijd ± 6-8 weken
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Prijzen

 SPM 9110 BL

 SPM 9120 BL

 SPM 9130 BL

 SPM 9140 BL

40 - 99 cm

100 - 119 cm

120 - 159 cm

160 - 200 cm

€ 448

€ 476

€ 533

€ 572

€ 454

€ 486

€ 539

€ 579

€ 458

€ 496

€ 546

€ 590

€ 468

€ 514

€ 560

€ 599

€ 482

€ 520 

€ 572

€ 607

€ 502

€ 534

€ 583

€ 620

Artikel
nummer spiegels 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Opties / meerprijzen

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1510 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in het pro� el) €  65

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

Notities
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SPM 8200 MES BLZ. 108

3

SPM SL BLZ. 104

1

SPM 8600 RVS BLZ. 110

4

SPM ML BLZ. 106

2

SPM 9100 KOP BLZ. 112

5

2 JAAR
GARANTIE

EXCLUSIVE LINE
De nieuwe generatie LED spiegels en 
LED spiegelkasten van HIPP-design 
worden zowel in standaard maten 
geproduceerd als ook in maatwerk 
aangeboden. Deze innovatieve design 
spiegels en spiegelkasten zijn niet alleen 
duurzaam en kwalitatief hoogwaardig, 
maar zijn ook voorzien van doordachte 
details en vele gebruiksgemakken. De 
standaard maten liggen op voorraad 
en hebben een dimbare sensor- of 
touchschakelaar. Onze voorraad 
spiegels en spiegelkasten zijn altijd 
standaard voorzien van geïntegreerde 
spiegelverwarming. Hiermee wordt 
in ieder geval een beslagen spiegel 
voorkomen. 

CE MARKERING EN GARANTIE
Wij maken bij al onze producten gebruik 
van CE gemarkeerde elektronische 
onderdelen. Hierdoor kunt u er zeker 
van zijn dat onze LED spiegels en 
LED spiegelkasten voldoen aan de 
nodige veiligheids verwachtingen. 
Onze 5 en 6 mm dikke LED spiegels 
worden zwevend op een  achter-frame 
gemonteerd dat rondom voorzien is van 
geanodiseerde aluminium profielen. Als 
u dus kiest voor een product van HIPP-
design dan kiest u voor kwaliteit en 
duurzaamheid. Wij geven dan ook 2 jaar 
garantie op al onze LED spiegels en LED 
spiegelkasten.

Modellen 
Serie | Exclusive line

MARKERING



104

SPM ML
Serie | Exclusive Line

Maatwerk spiegel moon-line met indirecte LED verlichting rondom

Specificaties

Vanaf

€ 790,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

4000K neutraal helder witte verlichting Verpakking houten krat > 200 cm

Transport maatwerk € 35,-  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht Levertijd ± 6-8 weken

NIEUW

* Spiegel uitgevoerd met spotless LED (ononderbroken licht)
* Moon-line bestaat uit 1 of 2 delen

moon-line rechts
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Prijzen

Opties / meerprijzen

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1532 RGB-W Indirecte multikleuren LED verlichting met afstandsbediening +20% 

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1548 Afgeschuinde zijde op de LED spiegel (technische tekening aanleveren) €  65

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

2700K warm wit 6000K koud witSPM 1500 Aanpassing LED kleur

• LET OP: Technische tekening aanleveren inclusief alle benodigde maatvoeringen.
• LET OP: Bij een opstelling met 2 spiegel-delen zijn ook 2 stroompunten incl. schakeldraad benodigd, indien van toepassing.

 Wanneer u geen touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

€    10

Notities

 MLB120D

 MLB130D

 MLB140D

 MLB150D

 MLB160D

 MLB170D

 MLB180D

 MLB190D

 MLB200D

 MLO120D

 MLO130D

 MLO140D

 MLO150D

 MLO160D

 MLO170D

 MLO180D

 MLO190D

 MLO200D

€ 790

€ 810

€ 830

€ 860

€ 890

€ 930

€ 970

€ 1020

€ 1080

€ 330

€ 340

€ 350

€ 360

€ 370

€ 380

€ 390

€ 400

€ 410

Artikelnummer
Bovenkant

Artikelnummer
Onderkant

120 cm

130 cm

140 cm

150 cm

160 cm

170 cm

180 cm

190 cm

200 cm

Diameter Ø Prijs excl .BTW Prijs excl .BTW
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SPM SL
Serie | Exclusive Line

Maatwerk spiegel sun-line met indirecte LED verlichting rondom

Specificaties

Vanaf

€ 720,-
*excl BTW

Maatwerk

Markering veiligheid

Verpakking houten krat > 200 cm

Transport maatwerk € 35,-  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Certi� caat spatwaterdicht Levertijd ± 6-8 weken

NIEUW

* Spiegel uitgevoerd met spotless LED (ononderbroken licht)
* Sun-line bestaat uit 1 of 2 delen

4000K neutraal helder witte verlichting 
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Prijzen

Opties / meerprijzen

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1532 RGB-W Indirecte multikleuren LED verlichting met afstandsbediening +20% 

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1548 Afgeschuinde zijde op de LED spiegel (technische tekening aanleveren) €  75

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

■ SPM 1580 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 160 - 200 cm €  170

2700K warm wit 6000K koud witSPM 1500 Aanpassing LED kleur

 Wanneer u geen touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

€    10

Notities

• LET OP: Technische tekening aanleveren inclusief alle benodigde maatvoeringen.
• LET OP: Bij een opstelling met 2 spiegel-delen zijn ook 2 stroompunten incl. schakeldraad benodigd, indien van toepassing

 SLB100D

 SLB110D

 SLB120D

 SLB130D

 SLB140D

 SLB150D

 SLB160D

 SLB170D

 SLB180D

 SLO100D

 SLO110D

 SLO120D

 SLO130D

 SLO140D

 SLO150D

 SLO160D

 SLO170D

 SLO180D

€ 720

€ 750

€ 780

€ 820

€ 860

€ 910

€ 960

€ 1030

€ 1110

€ 320

€ 360

€ 400

€ 440

€ 480

€ 520

€ 560

€ 600

€ 640

Artikelnummer
Bovenkant

Artikelnummer
Onderkant

100 cm

110 cm

120 cm

130 cm

140 cm

150 cm

160 cm

170 cm

180 cm

Diameter Ø Prijs excl .BTW Prijs excl .BTW
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Specificaties

Vanaf

€ 509,-
*excl BTW

MaatwerkSPM 8200 MES
Serie | Maatwerk spiegels |  Exclusive Line

Framedikte 2 mm, diepte 40 mm

* Voor de Black variant, zie    
    SPM 8100 BL en 8200 BL

Inclusief ophang set

2 jaar garantie Transport maatwerk € 35,-  

Verpakking houten krat > 130 cm

Levertijd ± 6-8 weken

Maatwerk spiegel rond op messing gepoedercoat frame

NIEUW

Gun metal gekleurd WhiteMessing gekleurd Koper gekleurd

code: MES code: KOP code: GUN code: WH
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Prijzen

 SPM 8250  + CODE

 SPM 8260  + CODE

 SPM 8270  + CODE

 SPM 8280  + CODE

 SPM 8290  + CODE

 SPM 82100  + CODE

 SPM 82110  + CODE

 SPM 82120  + CODE

€ 509

€ 529

€ 549

€ 569

€ 589

€ 609

€ 629

€ 649

Artikelnummer

50 cm

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

120 cm

Maatwerk spiegel rond Ø Prijs
(MES, KOP, GUN)

Opties / meerprijzen

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of uitvoeringen op aanvraag.

■ SPM LED1 indirecte spotless LED rondom, 4000K voor de afmeting  40 - 80 cm €  150

■ SPM LED2 indirecte spotless LED rondom, 4000K voor de afmeting  81 - 100 cm €  170

■ SPM LED3 indirecte spotless LED rondom, 4000K voor de afmeting  101 - 120 cm €  190

■ SPM 1500 Aanpassing LED kleur     ■  2700K warm wit     ■   6000K koud wit €  10

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!) , positie aangeven €  100

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Notities
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SPM 8600 GUN
Serie | Maatwerk  spiegels | Exclusive Line

Maatwerk spiegel ovaal-recht op gun metal gepoedercoat frame

Specificaties

Vanaf

€ 480,-
*excl BTW

Maatwerk

* Spiegel kan zowel horizontaal als verticaal geproduceerd worden

Verpakking houten krat > 200 cm

Transport maatwerk € 35,-  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Levertijd ± 6-8 wekenFramedikte 2 mm, diepte 40 mm

Gun metal gekleurd WhiteMessing gekleurd Koper gekleurd Black

code: MES code: KOP code: BLcode: GUN code: WH

NIEUW
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Opties / meerprijzen
■ SPM LED1 indirecte spotless LED rondom, 4000K voor de afmeting  40 - 80 cm €  150

■ SPM LED2 indirecte spotless LED rondom, 4000K voor de afmeting  81 - 100 cm €  170

■ SPM LED3 indirecte spotless LED rondom, 4000K voor de afmeting  101 - 120 cm €  190

■ SPM LED4 indirecte spotless LED rondom, 4000K voor de afmeting  121 - 140 cm €  210

■ SPM LED5 indirecte spotless LED rondom, 4000K voor de afmeting  141 - 160 cm €  230

■ SPM 1500 Aanpassing LED kleur     ■  2700K warm wit     ■   6000K koud wit €  10

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Prijzen

 SPM 8610 + CODE

 SPM 8620+ CODE

 SPM 8630+ CODE

 SPM 8640+ CODE

 SPM 8650+ CODE

40 - 80 cm

81 - 100 cm

101 - 120 cm

121 - 140 cm

141 - 160 cm

€ 480

€ 505

€ 530

€ 570

€ 635

€ 495

€ 520

€ 545

€ 585

€ 650

€ 505

€ 530

€ 555

€ 600

€ 675

€ 525

€ 550 

€ 570

€ 615

€ 700

Artikel
nummer spiegels 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

Notities
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SPM 9200 KOP 
Serie | Maatwerk  spiegels | Exclusive Line

Maatwerk spiegel met afgeronde hoeken op koper gepoedercoat frame

Specificaties

Maatwerk

Verpakking houten krat > 200 cm

Transport maatwerk € 35,-  

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

Levertijd ± 6-8 weken

NIEUW

* Spiegel kan zowel horizontaal als verticaal geproduceerd worden

Framedikte 2 mm, diepte 40 mm

Vanaf

€ 480,-
*excl BTW

Gun metal gekleurd WhiteMessing gekleurd Koper gekleurd Black

code: MES code: KOP code: BLcode: GUN code: WH



113

Opties / meerprijzen
■ SPM LED1 indirecte spotless LED rondom, 4000K voor de afmeting  40 - 80 cm €  150

■ SPM LED2 indirecte spotless LED rondom, 4000K voor de afmeting  81 - 100 cm €  170

■ SPM LED3 indirecte spotless LED rondom, 4000K voor de afmeting  101 - 120 cm €  190

■ SPM LED4 indirecte spotless LED rondom, 4000K voor de afmeting  121 - 140 cm €  210

■ SPM LED5 indirecte spotless LED rondom, 4000K voor de afmeting  141 - 160 cm €  230

■ SPM 1500 Aanpassing LED kleur     ■  2700K warm wit     ■   6000K koud wit €  10

■ SPM 1505 Sensor schakelaar NIET dimbaar, t.b.v. LED verlichting, 20 cm vrij houden van een object, positie aangeven €  55

■ SPM 1520 Touch schakelaar dimbaar, t.b.v. LED verlichting (geïntegreerd in de spiegel)  € 65

■ SPM 1525 Touch schakelaar, met kleurenwissel van warm naar koud, alleen i.c.m. de SPM 1520  €  85

■ SPM 1530 Wipschakelaar t.b.v. spiegelverwarming of verlichting, positie aangeven €  35

■ SPM 1540 Digitale klok met witte cijfers (let op: continue voeding nodig!), positie aangeven €  100

■ SPM 1546 Vergrootspiegel, verlicht, geïntegreerd in de spiegel (3x vergroot), positie aangeven €  195

■ SPM 1547 Stereo audioset met bluetooth verbinding, incl. 2 HiFi speakers €  290

■ SPM 1550 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 40 - 99 cm €  75

■ SPM 1560 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 100 - 119 cm €  100

■ SPM 1570 Spiegelverwarming voor de spiegel afmeting 120 - 159 cm €  140
Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Wanneer u geen sensor schakelaar of touch schakelaar bestelt, gaan wij er vanuit dat uw spiegel centraal geschakeld wordt.

Prijzen

 SPM 9210 + CODE

 SPM 9220+ CODE

 SPM 9230+ CODE

 SPM 9240+ CODE

 SPM 9250+ CODE

40 - 80 cm

81 - 100 cm

101 - 120 cm

121 - 140 cm

141 - 160 cm

€ 480

€ 505

€ 530

€ 570

€ 635

€ 495

€ 520

€ 545

€ 585

€ 650

€ 505

€ 530

€ 555

€ 600

€ 675

€ 525

€ 550 

€ 570

€ 615

€ 700

Artikel
nummer spiegels 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm

Breedte Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte

Getoonde prijzen zijn excl. btw.

 Afwijkende maten of modellen op aanvraag.

Notities



114

LU
X

E
 L

ED
 S

P
IE

G
EL

K
A

ST
EN



115

2 JAAR
GARANTIE

LUXE LED SPIEGELKASTEN
Luxe spiegelkasten zijn erg handig 
en creëren meer opbergruimte, zeker 
in een badkamer waarin je jezelf wilt 
verzorgen. Wanneer er nog meer luxe 
en kwaliteit wordt gewaardeerd, valt de 
keuze vaak op aluminium spiegelkasten. 
Deze zijn vaak nog strakker en 
hoogwaardiger afgewerkt. HIPP-design 
spiegelkasten worden geproduceerd 
van geanodiseerd aluminium dat voor 
een lange levensduur zorgt en dus 
ongevoelig is voor vocht. Met vele 
opties kunnen wij ervoor zorgen dat uw 
maatwerk spiegelkast helemaal naar 
wens wordt samengesteld. Een HIPP-
design spiegelkast maakt uw badkamer 
helemaal af!

CE MARKERING EN GARANTIE
Wij maken bij al onze producten gebruik 
van CE gemarkeerde elektronische 
onderdelen. Hierdoor kunt u er zeker 
van zijn dat onze LED spiegels en 
LED spiegelkasten voldoen aan de 
nodige veiligheids verwachtingen. 
Onze 5 en 6 mm dikke LED spiegels 
worden zwevend op een  achter-frame 
gemonteerd dat rondom voorzien is van 
geanodiseerde aluminium profielen. Als 
u dus kiest voor een product van HIPP-
design dan kiest u voor kwaliteit en 
duurzaamheid. Wij geven dan ook 2 jaar 
garantie op al onze LED spiegels en LED 
spiegelkasten.

Modellen 
Serie |  Luxe LED spiegelkasten

MARKERING

SPV 14000 BLZ. 116

1

SPV 15000 BLZ. 117

2
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RD.SP 10
Serie | Standaard

Titel???
????????? ???????????

Prijzen

SPV 14000
Serie | Luxe LED spiegelkasten

Artikel

 SPV 14010
 SPV 14020
 SPV 14030
 SPV 14040

€ 869
€ 969
€ 1169
€ 1269

Excl. btwAfmeting spiegelkast (B x H x D)

60 x 70 x 14 cm
80 x 70 x 14 cm

100 x 70 x 14 cm
120 x 70 x 14 cm

Aantal deuren Draairichting

1    links
2 links-rechts
2 links-rechts
2 links-rechts

Voorraad aluminium spiegelkast met verticale LED banen
* Inclusief spiegelverwarming

Vanaf

€ 869,-
*excl BTW

ONDER
Sensor schakelaar onderkant niet dimbaar

Spiegelverwarming  

Geaard stopcontact (binnenkant)

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

4000K neutraal helder witte verlichting 

Markering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht

POWER  LED
24V 120 LEDS

Prijzen

Specificaties

* Dubbelzijdige verlichte spiegeldeuren met softclose scharnieren, bespiegelde achterwand en traploze verstelbare glazen planchetten
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RD.SP 10
Serie | Standaard

Titel???
????????? ???????????

Prijzen

SPV 15000
Serie | Luxe LED spiegelkasten

Artikel

 SPV 15010
 SPV 15020
 SPV 15030
 SPV 15040
 SPV 15050
 SPV 15060

Afmeting spiegelkast (B x H x D)

60 x 70 x 14 cm
80 x 70 x 14 cm

100 x 70 x 14 cm
120 x 70 x 14 cm
140 x 70 x 14 cm 
160 x 70 x 14 cm

Voorraad aluminium spiegelkast met horizontale LED banen
en indirecte LED verlichting onder
* Inclusief spiegelverwarming

Vanaf

€ 969,-
*excl BTW

POWER  LED
24V 120 LEDS

Aantal deuren Draairichting

1    links
2 links-rechts
2 links-rechts
2 links-rechts
3 links-links-rechts
3 links-links-rechts

€ 969
€ 1069
€ 1269
€ 1369
€ 1569
€ 1769

Excl. btw

Prijzen

Specificaties

* Dubbelzijdige verlichte spiegeldeuren met softclose scharnieren, bespiegelde achterwand en traploze verstelbare glazen planchetten

ONDER
Sensor schakelaar onderkant niet dimbaar

Spiegelverwarming  

Geaard stopcontact (binnenkant)

Inclusief ophang set

2 jaar garantie

4000K neutraal helder witte verlichting 

Markering veiligheid

Certi� caat spatwaterdicht
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Algemene informatie

 Levertijden

 Onze voorraad LED spiegels worden gratis verstuurd binnen Nederland, België en Duitsland (binnen 5 werkdagen).

 De levertijden van de maatwerk LED spiegels liggen rond de 6-8 weken.   

 Maatwerk, vlakke spiegels zonder frame en verlichting worden binnen 10 werkdagen geleverd. 

  

 De transportkosten voor maatwerk spiegels (inclusief bekisting) zijn e 35,00.

 Verpakking 

  HIPP-design producten worden altijd voor verzending gecontroleerd.  De voorraad spiegels worden verpakt in een 

dubbele kartonnen doos met piepschuim en metalen hoekstukken, zodat deze tijdens transport goed beschermd 

blijven. De voorzijde van de spiegel is voorzien van een folie welke ter bescherming dient bij het uitpakken en bij de 

montage. De achterzijde van de spiegel is voorzien van een witte veiligheidsfolie, zodat bij eventuele breuk voorkomen 

wordt dat de spiegel uiteen valt.

 De maatwerk spiegels worden bij grote afmetingen in een houten kratpallet beschermd verpakt.

 Garantie

  Controleer binnen 48 uur na levering of uw bestelling in orde is. Wij stellen namelijk dat het artikel vooraf gecontroleerd 

dient te worden op eventuele beschadigingen. Leg het artikel op een zachte ondergrond en controleer de hoeken, 

randen en het glasoppervlak. Verwijder daarbij de hoekbeschermers, zodat de spiegel adequaat gecontroleerd kan 

worden. Bij eventuele gebreken moet dit dan ook binnen de gestelde termijn gemeld worden.

 Als de spiegel eenmaal gemonteerd is geweest zal de reclamatie door ons niet meer in behandeling worden genomen. 

   Uiteraard vallen eventuele andere (elektronische) mankementen binnen de garantieperiode van 2 jaar. Wij verzoeken 

een ieder om de verpakking tenminste 1 maand te bewaren.

 Retourproces

 Speciaal op maat gemaakte (LED) spiegels  of (LED) spiegelkasten kunnen niet retour.

  Voorraad LED spiegels waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kunnen retour gehaald worden à 

 e 35,00 retourkosten. Dit dient dan binnen 14 dagen na ontvangst van het product bij ons gemeld te worden.

  Zodra het product door ons in ontvangst is genomen en is gecontroleerd, zullen wij het factuurbedrag crediteren, 

minus de e 35,00 retourkosten.

 * Onze garantie en montage voorwaarden zijn als bijlage bijgesloten
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Technische informatie

 Verlichting 

 De lichtkleur van onze LED verlichting is 4000 Kelvin. Deze neutrale kleur zit tussen koud wit en warm wit in. 

 Door een tussenkleur te kiezen, vind het gros van de klanten de verlichting precies goed, niet te wit en niet te geel.

 Mocht de verlichting en/of verwarming centraal geschakeld moeten worden i.p.v. de schakelaars op de spiegel, dan  

 is dit met enkele kleine aanpassingen in de elektra te bewerkstelligen. 

 Installatie advies

  Het wordt aanbevolen om de installatie door een gekwalifi ceerde elektricien uit te laten voeren in overeenstemming  

 met de huidige regelgeving. Zorg ervoor dat de elektrische hoofdvoeding is uitgeschakeld, voordat u aan de instal-

latie begint. Installeer uw spiegel met tenminste 2 personen om zodoende beschadigingen tijdens de montage te 

voorkomen. Voor de grotere spiegels wordt aanbevolen om de montage met 3 personen uit te voeren.

  Uiterste voorzichtigheid is geboden bij het ophangen van de spiegel aan de metalen ophanghaken. Zorg er voor 

dat de ophanghaken niet krassen over de achterzijde van de spiegel daar dit een zichtbare blijvende beschadiging 

kan veroorzaken. Zorg er tevens voor dat de spiegel verticaal en niet in een hoek over de ophanghaken wordt opge-

hangen. Ook zo word voorkomen dat de ophanghaken in de achterzijde van de spiegel krassen.

  Houdt er ook rekening mee dat de sensor 20 cm vrij moet zijn van andere objecten in de omgeving. Dit zou van 

invloed kunnen zijn op de sensorschakeling. De bijgeleverde pluggen zijn geschikt voor een stenen muur. Voor andere 

type muren of achtergrond dienen dan wel de geschikte pluggen worden gebruikt.

  Spiegels uitgevoerd met een touch dimmer op de spiegelplaat mogen niet ook nog eens geschakeld worden via de 

externe wandschakelaar. De spiegel behoeft contiunue spanning.

  Onderhoud en reiniging

 Het wordt aanbevolen om de spiegel met een zachte droge doek te reinigen, alleen als de spiegel is uitgeschakeld.  

 Gebruik nooit reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. 

 Voorkom ook dat er vocht in contact komt met de lampen en/of elektronische onderdelen.

  Door de aard van het materiaal is het onvermijdelijk dat er na verloop van jaren enig vocht in de randen van de 

spiegellaag trekt en dat dit de spiegel kan aantasten. Door een goede ventilatie en goed onderhoud van de spiegel 

kan dit zoveel mogelijk worden voorkomen. Hierbij is het vooral van belang dat u de spiegel goed droog houdt.
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Technisch overzicht schakeling via de LED spiegel 

240V input Contactdoos 1

Contactdoos 2 SensorAan/uit knop
verwarming

Spiegel 
verwarming

LED converter Sensor switch LED verlichting

* Bestaande situatie voorraad modellen
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Technisch overzicht schakeling via de hoofdschakelaar 

1.  Verwijder de witte bedrading tussen de LED converter en de sensor switch.

2.  Ontkoppel de zwarte 12V bedrading van de LED verlichting uit de Sensor switch. En installeer deze vervolgens op de  

  LED converter aan de zijde waar bij stap 1 de witte bedrading is verwijderd.

  De verlichting wordt nu niet meer via de sensor aan en uit geschakeld, maar via de schakelaar in de badkamer.

3.  Ontkoppel de 2 witte stroomdraden tussen Contactdoos 2 en de Knop voor de Spiegelverwarming.

4.  Ontkoppel de witte bedrading van de Spiegelverwarming aan de zijde van Contactdoos 2.

5.  En installeer deze vervolgens aan de andere zijde van Contactdoos 2. Hierbij dienen de polen van de bestaande 

  bedrading van de Contactdoos tegenover de polen van de te installeren Spiegelverwarming te worden gemonteerd.

Stappenplan ontkoppelen Verlichting:

Stappenplan ontkoppelen Spiegelverwarming:

* Let op: zorg ervoor dat de elektrische hoofdvoeding is uitgeschakeld, voordat u aan de installatie begint!

240V input Contactdoos 1 LED 
verlichting

SensorAan/uit knop
verwarming

Contactdoos 2

Spiegel
verwarming

4

3

5

1

2

Sensor switchLED converter

* Nieuwe situatie voorraad modellen
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HIPP-design, bathroom products

De LED spiegels van HIPP-design zijn direct uit voorraad 

leverbaar. Ook kunnen wij desgewenst maatwerk leveren, 

wat vakkundig, in combinatie met hoogwaardige 

materialen, speciaal voor u naar wens geproduceerd 

word. Of het nu gaat om een afwijkende breedte en/of 

hoogte maat, een afgeschuinde kant, of een digitaal klokje 

geïntegreerd in de spiegel, wij bieden vele oplossingen. 

Voordat onze uitgebreide collectie spiegels de fabriek 

verlaten, worden deze conform de geldende Europese 

wetgeving en normen uitvoerig getest op de techniek en de 

veiligheid. LED verlichting is de laatste jaren in populariteit 

enorm toegenomen vanwege de energie besparing en 

de duurzaamheid van de lampen. De energie besparing 

heeft vooral te maken met de warmteontwikkeling. Bij 

LED verlichting word namelijk maar 10% van de totale 

energie omgezet in warmte, de overige 90% word gebruikt 

voor de lichtopbrengst. Dit betekent dat een LED lamp 

niet heet wordt en dat het een behoorlijke lichtafgifte 

heeft. Hiermee word ook de co2 uitstoot teruggebracht 

omdat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn om aan 

uw energie behoefte te kunnen voldoen. LED lampen 

zijn ook nog eens een stuk duurzamer dan TL lampen en 

halogeenverlichting. Bovendien is LED verlichting veel 

minder gevoelig voor trillingen, in vergelijking met de 

andere lichtbronnen. Er wordt namelijk geen gebruik 

gemaakt van een gloeidraad, waardoor die ook niet kapot 

kan gaan. In al onze LED spiegels maken wij ook nog eens 

gebruik van CE gemarkeerde onderdelen ( veiligheid ) en 

van IP 44 certificeringen ( spatwaterdicht ), hierdoor kunt 

u er zeker van zijn dat onze spiegels voldoen aan alle 

veiligheids-verwachtingen. Als u dus kiest voor een spiegel 

van HIPP-Design, dan kiest u voor kwaliteit, duurzaamheid 

en veiligheid. Wij geven dan ook 2 jaar garantie op ons 

gehele assortiment LED spiegels.
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Uw adviseur:

Prijslijst 2022-2023

Boteyken 321
3454 PD Utrecht
T +31 (0)30 268 51 01  
E info@hipp-design.nl
I www.hipp-design.nl
 hippdesignspiegels

•  B A T H R O O M  P R O D U C T S  •
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  Controleer vervolgens binnen 48 uur uw bestelling op eventuele gebreken of zichtbare schade in de verpakking

  Wij verzoeken u om de spiegels door een erkende installateur te laten aansluiten 

  Monteer de spiegel op ten minste 60 cm van uw bad of douche opstelling en zorg voor een goede spat afscheiding

  Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waar de spiegel wordt opgehangen

  Controleer of de wand geschikt is voor montage, de meegeleverde ophangset is geschikt voor een stenen muur.

  Reinig de spiegel niet met ammoniak , kalk reinigende, zure of alkalische schoonmaakmiddelen

  De spiegel alleen schoonmaken met een droge doek of eventueel een vochtige zeem

  Cosmetica vlekken of spetters direct verwijderen met warm water op een doek 

  Maak de spiegel na gebruik in uw badkamer droog om eventuele verwering te voorkomen

Garantie en Montage voorwaarden HIPP-design

Garantie voorwaarden LED spiegels

Montage voorwaarden LED spiegels

Constateert u bij ontvangst van uw LED spiegel zichtbare uitwendige schade of ziet u iets wat niet in 
orde is, verzoeken wij u dit direct, ( binnen 24 uur ) aan ons te melden. 

De garantieperiode van 2 jaar gaat in op de dag van onze levering.
Wanneer komt uw garantie te vervallen:

  Wanneer de spiegel niet conform bovengenoemde montage voorwaarden wordt geïnstalleerd of onderhouden    

  Bij onvoldoende ventilatie in de ruimte

  Wanneer de spiegel verkeerd is gemonteerd

  Wanneer de spiegel te dicht bij een bad of douche opstelling is opgehangen

  Bij teveel spatwater van de douche of van het bad, waarbij geen spatscherm is geplaatst

  Bij einde garantieperiode van 2 jaar

  Bij reclamaties op eerder gemonteerde spiegels of onderdelen, want gemonteerd=geaccepteerd
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Algemeen
Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan wordenmuitsluitend beheerst door de onderhavige voor-
waarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk met ons overeengekomen te worden. Onder de wederpartij wordt in deze voor-
waarden verstaan: ieder(rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk 
wenst af  te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 
De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voor-
waarden. In dat geval  zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen 
is. Op acties, die de deponent van deze voorwaarden als opdrachtnemer c.q. verkoper afsluit en uitsluitend betrekking 
hebbende op de verkoop, levering en plaatsing van vlakglas, zullen tevens van toepassing zijn op de algemene voorwaarden  
voor de verkoop, levering en plaatsing van onbewerkt vlakglas, vastgesteld door de vereniging van groothandelaren in en 
bewerkers van vlakglas, Nederlandse Glasbond, gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam. 
In geval van strijdigheid zal aan de onderhavige voorwaarden gelding toe komen.

Aanbiedingen
Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.Indien 
een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, tekeningen, catalogi of  nadere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons 
eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden terug gezonden, Toezending van aanbiedingen en/of  (andere) 
documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk maar 
in elk geval binnen 30 dagen na schriftelijke opdrachtverstrekking aan de wederpartij ter kennis gebracht. Wij behouden 
ons het recht voor om bestellingen en opdrachten, al dan niet nadat door ons voorafgaand aanbieding is gedaan, zonder 
opgaaf  van redenen te weigeren, danwel onder rembours terug te leveren.

Overeenkomst
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand, nadat, wij een opdracht schrifteli-
jk, hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdracht 
bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk 
schriftelijk geprotesteerd heeft. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of  wijzigingen, binden ons slechts indien 
deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Indien wij dit noodzakelijk achten, wordt alsdan de levertijd door ons in redelijk-
heid aangepast. Alle extra kosten in deze zullen voor rekening van de wederpartij zijn. Voor transacties waarvoor naar 
aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist 
en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 2 werkdagen. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan 
onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij- uitsluitend ter onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig 
schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Wij zijn gerechtigd bij of  na het aangaan van de overeenkomst, 
alvorens(verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verpli-
chtingenvoldaan zal worden. Wij zijn bevoegd om –indien wij dit noodzakelijk, danwel wenselijk achten- voor een juiste 
uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen 
in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Bijzondere bepalingen ten aanzien van aanneming
A. (OP)LEVERING
De levertijd, d.w.z. de termijn waarbinnen het werk wordt opgeleverd, begint te lopen op de dag van de mondelinge  
acceptatie onzerzijds, op voorwaarde dat wij dan in het bezit zijn van alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke 
gegevens van de eventueel bedongen vooruitbetaling. Het door ons aangenomen werk wordt als opgeleverd beschouwd: 
Wanneer wij aan de wederpartij schriftelijk, danwel mondeling kennis hebben gegeven van de voltooiing van het werk.
Na verloop van 10 dagen, nadat wij aan de wederpartij hebben medegedeeld, dat het werk voltooid is en de wederpartij 
heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen en geheel of  gedeeltelijk af  te keuren. Bij ingebruikneming van 
het werk van de wederpartij. Kleine gebreken zullen door ons zo spoedig mogelijk worden hersteld (waarbij er door ons 
naar gestreefd wordt deze gebreken na schriftelijke, melding ervan binnen 30 dagen te verhelpen) en kunnen geen reden 
tot onthouding van goedkeuring door de wederpartij opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine 
gebreken, zijn wij slechts gehouden tot een zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die binnen 30 dagen na oplevering 
ter onzer kennis zijn gebracht. Er zal door ons zoveel mogelijk naar worden gestreefd om de gebreken binnen 30 dagen 
na schriftelijk melding ervan te verhelpen. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de 
wederpartij, behoudens en voor zover de oorzaken van de gebreken aan ons vallen toe te rekenen.

B. verplichting van de wederpartij inzake aanneming
De wederpartij neemt op zich ervoor te zorgen dat voorafgaande noodzakelijke leveringen, werkzaamheden en voorzie-
ningen naar de eisen van het werk zo tijdig zijn verricht, dat in de uitvoering van het door ons aangenomen werk geen 
vertraging ondervind.

C. waarschuwingsplicht m.b.t. verkoop objecten
Zodra de wederpartij intentie verkrijgt tot verkoop van het object, waarin of  waaraan door ons werkzaamheden dienen te 
worden verricht, is de wederpartij verplicht ons hiervan onverwijd in kennis te stellen. Gelijke verplichting geld in het geval 
geen volledige betaling ter zake heeft plaatsgevonden.

Prijzen
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: -exclusief  B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen, rechten en  
 verpakkingen. -vermeld in Nederlandse of  Euro valuta.
2. Ingeval van verhoging van één of  meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig  
 te verhogen: één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, men dien  
 verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhoging bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Levering
1. Vanaf  het moment van sluiting van de koopsovereenkomst en levering buiten het transport voertuig, is het gekochte  
 voor risico van de wederpartij.
2. Wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in el geval binnen 24 uur daarna,      
 op eventuele tekorten en/of  beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling ander-
 zijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
3. Eventuele tekorten en/of  beschadigingen van het geleverde en/of  de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn,
 dient de wederpartij op de afleveringsbon de factuur en/of   de vervoersdocumenten te (laten)  vermelden, bij gebreke  
 waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is goedgekeurd. Alsdan worden reclames dien gaande niet  
 meer in behandeling genomen.
4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
5. Opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen. Wij zijn
 verplicht om de (af)levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen  
 recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst.
6. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartijniet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschik-
 king opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Transport en risico
1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de  wederpartij aan ons
 verstrekt, door ons als goedhuisvader/koopman bepaald. Tenzij anders is overeen gekomen, neemt de wederpartij alle
 risico’s in deze op zich, inclusief  schuld/nalatigheid van de vervoerder.
2. Eventuele specifieke wensen van de weder partij inzake het transport/ de verzending wordt slechts uitgevoerd indien
 de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
3. Wij zijn gerechtigd duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur  
 wordt vermeld. Wanneer wij dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze worden verrekend na retourzending 
 in onbeschadigde staat.
 
Niet toerekenbare niet-nakoming
1. onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. 
 onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet 
 meer kan worden verlangd.
2. Indien de naar ons oordeel niet toerekenbare niet-nakoming van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoer 
 ing van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de niet toerekenbare niet-nakoming 
 oplevert zich niet meer voordoet. Gedurende de termijn van opschorting is de wederpartij niet gerechtigd de overeen- 
 komst te ontbinden.
3. Is naar ons oordeel de situatie van niet toerekenbare niet-nakoming van blijvende aard, da kunnen partijen een  
 regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn  
 verricht, voordat van de niet toerekenbare niet-nakoming veroorzaakte omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in niet toerekenbare te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te  
 stellen.

Intellectuele eigendom
1. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van ons doorwederpartij verstrekte gegevens of  anderszins,  
 ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of  beschermde rechten van derden.
2. Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons  
 geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van punt 1 van dit hoofdstuk genoemde garantie.

3. Alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke,door of  namens ons bij uitvoering van de 
 overeenkomst vervaardigd zijn, even als het recht om daarvan gebruik te maken, onvervreemdbaar ons eigendom.

Aansprakelijkheid
1. Behoudens, door de wederpartij te bewijzenopzet, of grove schuld van ons, van onze ondergeschikten of onderaannemers 
  en behoudens dwingendrechtelijke bepalingen zijn wij niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of winstderving, schade als  
 gevolg van persoonlijk letsel of welke andere schade dan ook welke voor de wederpartij en/of derden mocht ontstaan.
2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
3. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of  veroorzaakt door het gebruik van het geleverde  
 of  door de ondergeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. 
4. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of  namens de wederpartij en/of  van derden tot  
 betaling van  schadevergoeding, ongeacht of  de schade is ontstaan tengevolge van samenstelling -en/of  fabricage  
 fouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.
5. Als blijkt dat onze Hipp-Design wanden niet zijn geplaatst of  ingemeten door onze eigen ervaren montagedienst,  
 waarbij ook nog  eens de inmeetgegevens niet correct of  fout zijn aangeleverd, zal er geen enkele aansprakelijkheid  
 zijn richting Hipp-Design.

Ingeval van aanneming gelden tevens de navolgende bepalingen
5. De wederpartij is aansprakelijk voor alle risico’s van ontvreemding, vervuiling, brand of  beschadiging van de goederen, 
 gereedschap en materialen ons toebehorend, zodra deze zich op het werk bevinden.
6. Breuk of  beschadiging van glas, nadat dit door de opdrachtgever is geplaatst, komt voor rekening van de wederpartij.
7. Indien materialen voor het werk worden geleverd door de wederpartij, dan wel door deze of  namens hem het gebruik
 van bepaalde materialen wordt bedongen, zijn wij niet aansprakelijk voor gebreken, die door het gebruik van die  
 materialen ontstaan, noch voor de dientengevolge optredende schade, hetzij aan het werk, hetzij doorvertraging in de  
 werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen is gekomen.
8. De wederpartij is gehouden de objecten, waarop de opdracht betrekking heeft, tegen brand en stormschade te verze 
 keren. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
9. De wederpartij zal ons en onze medewerkers in staat stellen gebruik te kunnen maken van op de bouwplaats aanwezige
  faciliteiten, voorzieningen en materieel van (hoofd)aannemer zoals bouwliften, steigers, en sanitaire voorzieningen.
10.Alle producten die wij leveren zijn zonder certificaten, mits anders schriftelijk is overeengekomen.
11.Op geen van onze producten wordt garantie gegeven, mits anders schriftelijk is overeengekomen. Ook samengestelde  
 producten van float glass, zoals gelamineerde glas producten, ongeacht of het een pvb, of eva, of een vloeistof laminaat is. 
12.De wederpartij zal bevorderen en, mogelijk maken dat onze medewerkers volle onderbroken dagen hun werkzaam- 
 heden kunnen uitvoeren.

Reclames
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons –rechtsreeks- binnen 3 dagen  
 na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond 
 der klachten. Eventuele reclames met betrekking tot niet direct waarneembare gebreken dienen binnen 3 dagen van 
 het gebrek te worden ingediend, zij het met dien verstande dat het indienen van een reclame niet meer mogelijk is na 
 een tijdsverloop van één maand na het verrichten van de prestatie.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na factuurdatum. 
3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de weder partij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben 
 goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatiete leveren.
5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij  
 op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de 
 door ons te bepalen voorwaarden.

Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de door ons aan de wederpartij (af)geleverde zaken,waaronder mede te verstaan aangevoerde  
 materialen, al dan niet voorbewerkt, en onderdelen, blijft aan ons tot voldoening door de wederpartij van de tegen  
 prestatie ter zake de door ons krachtens overeengekomen (af)geleverde of  (af) te leveren zaken of  ter zake krachtens  
 een zodanig overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of  te verrichten werkzaamheden, alsmede  
 tot voldoening van de vorderingen wegens tekort schieten en de nakoming van een zodanige overeenkomst. Ingeval  
 van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of  overlijden wanneer  
 de wederpartij een natuurlijke persoon, zijn wij gerechtigd de order onder zonder ingebrekestelling of  rechterlijke tus- 
 senkomst geheel of  gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.  
 Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of  schade onverlet. In deze gevallen zal elke  
 vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
2. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of  gebruikt, 
 doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. 
3. Ingeval van be-, verwerking of  vermenging van het (af)geleverde door of  bij de wederpartij verkrijgen wij het mede- 
 eigendomsrecht van de nieuwe ontstane zaak (zaken), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons (af) 
 geleverde (oorspronkelijke) zaken.

Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder  
 enige korting, of  middels storting of  overmaking op een door ons aangewezen bank-of  girorekening binnen 30 dagen  
 na factuur datum.
2. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk  anders is overeengekomen zal in geval van aanneming van werk facturatie van de aan 
 neemsom vinden in 5 gelijke termijnen, verhoogd met de kosten van eventueel meerwerk, zulks evenredig verdeeld  
 over de perioden gelegen tussen het moment van aanvraag van de opdracht en het moment van oplevering en dient  
 betaling zonder enige korting binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
4. Alle door de wederpartij verrichte betalingenstrekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte 
 invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
5. Ingeval de wederpartij:
 a. in staat van faillissement wordt verkaart, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling  
 indient dan wel beslag op het geheel of  een gedeelte van zijn eigendommen wordt verlegd.
 b. komt te overlijden of  onder curatele wordt gesteld,
 c. enige uit kracht der wet, of  deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
 d. nalaat een factuurbedrag of  een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn voldoen,
 e. overgaat tot staking of  overdracht van zijn bedrijf  of  een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng  
 van zijn bedrijf  in een op te richten of  reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstel 
 ling van zijn bedrijf  hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij  
 de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder enige rechterlijke tussenkomst verreist zal zijn, hetzij enig  
 bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten of  geleverde zaken, terstond en  
 zonder dat enige waarschuwing of  ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht  
 op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Rente en kosten
1. Indien betaling niet binnen het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege  
 in verzuim en van af  de factuurdatum een rente van 5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog  
 openstaande bedrag. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente berekent, vermeerderd met  
 de over dat jaar verschuldigde rente.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.De buitengerech- 
 telijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij  
 verschuldigde bedrag met een minimum van € 15.000,-

Toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De eenvormige wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de tot standkomnig van   
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.

Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of  
verband houdende met de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf  
en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de onbevoegde burgerlijke rechter 
binnen wiens ambtsgebied onze vestingplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Wij zijn niettemin gerechtigd het 
geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.  De 
wederpartij heeft alsdan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit 
te spreken. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen 
naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er een benoemt en de derde wordt 
benoemd door  de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden zullen bepalen. Voor 
zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van boek IV van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering van toepassing.  
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