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De voordelen van de VIALUX® spiegels

100% recycleerbaar: 
spiegel, kader en verpakking 

Bevestiging meegeleverd: 
universele bevestiging in 

gegalvaniseerd staal voor wand  
en/of paal

De juiste keus volgens VIALUX®

A  AFSTAND

B  KROMMING

C  VIALUX® GARANTIE

Een spiegel is pas doeltreffend  
als zijn grootte is afgestemd  
op de afstand tussen de spiegel  
en de gebruiker.

Een spiegel is pas doeltreffend als de kromming is afgestemd 
op het aantal richtingen die moeten worden gecontroleerd.

De vialux® spiegels zijn onbreekbaar. al vanaf de eerste prijsklasse 
bieden ze een uitzonderlijke optische kwaliteit.

De aanbevolen maximumafstanden tussen de 
gebruiker en de spiegel staan in de specifieke tabellen 

met technische kenmerken.

EXTRA INFO
  REINIGING VAN DE SPIEGEL: 
gebruik veel koud, traag stromend water, zonder te wrijven. 

  INSTALLATIE: 
voor een optimale weerspiegeling moet de spiegel op 30° gekanteld zijn naar beneden (zie pagina 40). 

jaar
garantie

jaar
garantie

jaar
garantie

jaar
garantie6

Lekkie  
 Vormvast en schokbestendig  
 UV-bestendig   
 Lange levensduur  
dankzij het sterke roestvrije staal.  
Het exclusieve en duurzame automatische 
ontdooisysteem werkt zonder elektriciteit 

2-richtingscontrole 
= 

kromming voor een 
gezichtsveld van 

ongeveer 90°, waardoor 
gebruikers uit 2 

verschillende richtingen 
een kruispunt kunnen 

controleren. 

3-richtingscontrole 
= 

kromming voor een 
gezichtsveld van 

ongeveer 180°, waardoor 
gebruikers uit 3 

verschillende richtingen 
een kruispunt kunnen 

controleren.

4-richtingscontrole 
= 

kromming voor een 
gezichtsveld van  

ongeveer 360°, waardoor 
gebruikers uit 4 

verschillende richtingen 
een kruispunt kunnen 

controleren. 
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*onder voorbehoud van een normaal gebruik van het produkt (uitgezonderd PMMA spiegels).

Uitzonderlijke 
weerspiegeling: 

heel duidelijk en 
nauwkeurig

3 RICHTINGEN2 RICHTINGEN 4 RICHTINGEN

ISO 14001
gecertificeerd 

12 - 05 - 038

Complete garantie: 
spiegel, kader, bevestiging*

jaar
garantie

jaar
garantie

jaar
garantie

jaar
garantie6
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Spiegel X Spiegel VIALUX®

Onbreekbaar 
(zie pagian 41)
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De verkeersspiegels zorgen voor maximale veiligheid in stedelijke 
omgevingen. Ze verhogen de zichtbaarheid op gevaarlijke 
kruispunten, uitritten met beperkte zichtbaarheid of parkings.

Verwarmingsfilm tegen de vorming 
van rijm of condensatie op de 
spiegel. Zelfregulerende film,  

220 V / 50-100 W. Fabrieksmontage. 
Exclusief veiligheidsschakelaar. 

Elektrische aansluiting moet door 
een vakman worden gedaan.

kwaliteit: polymir®
onbreekbaar, vervormd niet, anti-UV, 
heeft een uitzonderlijke optische 
kwaliteit.

kwaliteit: p.a.s.®
De voordelen zijn dezelfde als voor 
spiegels van Polymir-kwaliteit, maar de 
anti-UV-behandeling is nog beter, 
anti-krassen en anti-statisch.

Wie voor P.A.S.-kwaliteit kiest, geeft de 
voorkeur aan veiligheid op lange termijn.

kwaliteit: rVs
Het uitstekende zicht, de UV-bestendigheid en de lange levensduur 
van het roestvrije staal zorgen dat deze spiegel een onmisbare 
uitbreiding van ons assortiment is.

Film tegen rijm en condensatie

6

Bij elke spiegel wordt universeel 
bevestigingsmateriaal geleverd voor 

montage aan de muur of op een 
paal van 60 tot 90 mm diameter. De 
spiegel kan zeer nauwkeurig worden 
afgesteld. Bewezen weerstand tegen 

windsnelheden tot 183 km/u.

Bij elke spiegel wordt universeel 
bevestigingsmateriaal  

geleverd voor montage aan de 
muur en op een ronde  

(Ø 76 tot 90 mm) of 
rechthoekige (60 x 80  
of 80 x 80 mm) paal. 

Enkel installeren op stalen 
palen.

Bevestiging rVS

2 RICHTINGEN

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Frame Gewicht
(kg) jaar

garantie

Gewicht
(kg)

   Referenties                          Referenties                       

ong. 9 600x400 680x500 554* 5 956* 5
ong. 11 Ø 600 Ø 750 546* 7 946* 7
ong. 20 800x600 950x750 556* 9 958* 9
ong. 20 Ø 800 Ø 960 548* 8 948* 8
ong. 25 Ø 900 Ø 1100 549* 11 949* 11
ong. 30 1000x800 1150x950 558* 11 9510* 11
* Optionele verwarming tegen rijm of condensatie bestaande uit een zelfregulerende film,220 V / 50-100 W: Ref. CH. Fabrieksmontage. Exclusief veiligheidsschakelaar.

OP PAAL

AAN MUUR

Bevestiging  
PoLymIr® / P.A.S.®

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Frame Gewicht
(kg)

   Referenties                    

ong. 9 600x400 750x600 854 15
ong. 11 Ø 600 Ø 790 846 16
ong. 20 800x600 956x756 856 20
ong. 30 Ø 1000 Ø 1200 886  32

jaar
garantie

Verkeersspiegels met rood en wit kader 

5 afstanden,
6 spiegels:

maak de juiste
keuze!

van 9 
tot 

30 meter

jaar
garantie



Condensatie of rijm op uw spiegel? 
Met de antirijm- en anticondensspiegel biedt VIALUX® 
u een oplossing die barre omstandigheden geen kans geeft.

WERKT 
ZONDER 

ELEKTRICITEIT
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maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Frame Gewicht
(kg)

       Referenties                 

ong. 9 600x400 750x600 854 AB 18

ong. 11 Ø 600 Ø 790 846 AB 20

ong. 20 800x600 956x756 858 AB 19

ong. 30 Ø 1000 Ø 1200 886 AB 38

Een gekend fenomeen in de winter wanneer de temperatuur onder de 5°C zakt 
en daardoor de spiegel onbruikbaar maakt.

De antirijm functie van VIALUX® is gegarandeerd tot -20°C.

De spiegel geeft de warmte weer die hij overdag heeft opgestapeld om rijm te 
vermijden.

De antirijm speigels van VIALUX® kunnen overal geplaatst worden zonder 
enige eletrische installatie.

bestand tegen rijm  
en condensatie
Condensatie of rijm ontstaan wanneer de 
temperatuur snel veranderd (vooral's 
morgens). Kleine druppels verschijnen op de 
spiegel en die wordt daardoor  onbruikbaar.

De functie 'antirijm' van de VIALUX® spiegel 
voorkomt de vorming van rijm wat de 
temperatuur en vochtigheidsgraag ook is.

Bij elke spiegel wordt universeel 
bevestigingsmateriaal geleverd  
voor montage aan de muur  
en op een ronde (Ø 76 tot 90 mm)  
of rechthoekige (60 x 80  
of 80 x 80 mm) paal. 
Enkel installeren op stalen 
palen.

N O O I T 
M E E R !

2 RICHTINGEN

Verkeersspiegels met rood en wit kader 

jaar
garantie6
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Spiegels voor privégebouwen 

1  HORIZONTAAL GEPLAATST:  grote hoek.

2  VERTICAAL GEPLAATST:  neemt weinig plaats in.

parkinguitritten
Deze spiegel is een eenvoudige  
en goedkope oplossing als er geen 
verkeersspiegel moet worden 
geïnstalleerd. De afstand tussen de 
bestuurder en de spiegels moet 
ongeveer 2 meter bedragen.

handig bij het parkeren
met deze spiegel kunt u makkelijk in een kleine 
ruimte parkeren.

Omdat een garage uitrijden met beperkt zicht zowel voor u als voor 
anderen gevaarlijk is, stelt VIALUX® de volgende spiegels voor:

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht
(kg)

       Referenties                 

ong. 2 Ø 300 103 ESP 1

groothoekspiegels Voor parkinguitritten 
Als de uitrit van de garage of parking bijzonder lang (tussen 4 en 6 meter) en smal is, vergroten 
de groothoekspiegels voor parkinguitritten het gezichtsveld, dankzij hun specifieke kromming 
en compacte afmetingen, zonder het voertuig te hinderen.

Dankzij het kogelgewricht kan de spiegel in elke 
richting worden gedraaid. Geleverd met het 
nodige materiaal voor bevestiging aan de muur 
of het plafond (schroeven meegeleverd).

OP PAAL

AAN MUUR

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht
(kg)

       Referenties                 
ong. 4 440x75x220 Vumax 5000 2
ong. 6 600x100x300 Vumax 6000 3

2

1

jaar
garantie

jaar
garantie
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Bij elke spiegel wordt universeel 
bevestigingsmateriaal geleverd voor montage 
aan de muur of op een paal van 34 tot 90 mm 
diameter. De spiegel kan zeer
nauwkeurig worden afgesteld.

GEEN PARKEERDEUKEN 
MEER!

pagina 30 tot 31 pagina 32 tot 39pagina 18 tot 29pagina 6 tot 13 pagina 14 tot 17



Specifieke verkeersspiegels
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Verlichte spiegels Voor binnengebruik
De spiegel wordt automatisch met LED’s verlicht als er een voertuig nadert. 
Chauffeurs zijn dus oplettender in donkere omgevingen (autoparkings, 
industrieterreinen, opslagplaatsen, enz.) en worden aangespoord de spiegel 
te gebruiken om de weg te controleren.

De bewegingssensor wordt geleverd met 5 meter kabel om de spiegel 
te verlichten  vooraleer de bestuurder het gevaarlijke kruispunt oprijdt.

VIALUX®, de specialist in veiligheidsspiegels, heeft voor elke situatie 
een geschikt product. Zo werden er twee spiegels voor specifieke 
verkeersomstandigheden ontwikkeld: de verlichte spiegel voor 
donkere omgevingen en de Cyclomir® om ongevallen met fietsers 
te vermijden. In de stad zie je immers steeds meer fietsen.

Bij elke spiegel wordt het nodige materiaal geleverd  
voor bevestiging aan de muur of op een paal van 
34 tot 90 mm diameter. De spiegel kan zeer 
nauwkeurig worden afgesteld.

Bewegingssensor (bijgeleverd)

Uitsluitend voor  
binnengebruik.

2 RICHTINGEN 2 RICHTINGEN

cyclomir®: de Veiligheidsspiegel Voor 
tweewielers
Bestuurders van grote voertuigen (vrachtwagens, bussen en bestelwagens) 
kunnen een tweewieler naast zich maar moeilijk zien. Als dat voertuig rechts 
afslaat kan het een ongeval veroorzaken.

De specifieke eigenschappen van deze spiegel (kromming van 120° en specifiek 
informatiebord) zorgen voor een veel hogere zichtbaarheid van tweewielers op 
kruispunten, waardoor talloze ongevallen kunnen worden vermeden.

Het specifieke bevestigingsmateriaal 
dat bij elke spiegel wordt geleverd, is 
aangepast aan dragers met verschillende 
diameters (bevestiging met Petit-Jean 
staalband).

OP PAAL

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht
(kg)

       Referenties                 

ong. 9 600x400 524 LED 4

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Frame Gewicht
(kg)

       Referenties                 

ong. 5 Ø 320 Czarne 901CyCL 2
ong. 5 Ø 320 Niebieskie 902CyCL 2

jaar
garantie

jaar
garantie

OP PAAL

AAN MUUR
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Multifunctionele spiegels
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multifunctionele spiegels met wit kader**

 2-richtingscontrole
Geschikt voor verkeer in fabrieken, magazijnen en opslagruimtes, bewaking van winkelrekken  
en werkplaatsschappen, werkplekbeveiliging, controle van verborgen machinedelen enz.

Bij elke spiegel wordt universeel bevestigingsmateriaal 
geleverd voor montage aan de muur of op een paal van 
60 tot 90 mm diameter. De spiegel kan zeer nauwkeurig 
worden afgesteld.

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht
(kg)

       Referenties                   

ong. 2 Ø 400 9040 3
ong. 4 Ø 500 9050 4
ong. 6 Ø 600 9060 5
ong. 8 Ø 800 9080 10
ong. 10 Ø 900 9090 11

multifunctionele spiegels 
met wit kader

 3-richtingscontrole
De specifieke kromming zorgt voor een breed zicht.  
Zo kunnen kruispunten met minder spiegels worden 
beveiligd.

De ideale spiegel voor discrete en doeltreffende 
veiligheid en bewaking.

3 RICHTINGEN

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht 
(kg)

Gewicht  
(kg)

       Referenties                        Referenties                 

ong. 3 Ø 300 513 1 913 1
ong. 5 Ø 400 514 3 914 3
ong. 7 Ø 500 515 3 915 3
ong. 9 600x400 524* 4 926* 4
ong. 11 Ø 600 516* 4 916* 4
ong. 15 Ø 700 517* 6
ong. 20 800x600 526* 8 928* 8
ong. 20 Ø 800 518* 7 918* 7
ong. 25 Ø 900 519* 10 919* 10
ong. 30 1000x800 528* 11 9210* 11
* Optionele verwarming tegen rijm of condensatie bestaande uit een zelfregulerende film, 220 V / 50-100 W: Ref. CH. Fabrieksmontage. Exclusief veiligheidsschakelaar. 
** Behalve de ref Visiom 513 / 913 en 519 / 919, zonder kader.

jaar
garantie

jaar
garantie

jaar
garantie

OP PAAL

AAN MUUR

2 RICHTINGEN



Multifunctionele spiegels
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maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht 
(kg)

Gewicht 
(kg)

       Referenties                        Referenties                 

ong. 5 Ø 400 V 514 3 V 914 3
ong. 9 600x400 V 524* 4 V 926* 4
ong. 11 Ø 600 V 516* 4 V 916* 4
ong. 20 Ø 800 V 518* 7 V 918* 7
* Optionele verwarming tegen rijm of condensatie bestaande uit een zelfregulerende film, 220 V / 50-100 W: Ref. CH. 

Fabrieksmontage. Exclusief veiligheidsschakelaar.

multifunctionele spiegels 
met groen kader
Dankzij hun groene kader harmoniëren deze multifunctionele spiegels 
perfect met hun omgeving.

Bij elke spiegel wordt universeel 
bevestigingsmateriaal geleverd voor 
montage aan de muur of op een  
paal van 60 tot 90 mm diameter.  
De spiegel kan zeer nauwkeurig  
worden afgesteld.

multifunctionele spiegels met rood kader
De betere zichtbaarheid van het rode kader van de multifunctionele spiegels zorgt 
voor een verhoogde veiligheid.

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht 
(kg)

Gewicht 
(kg)

       Referenties                        Referenties                 

ong. 5 Ø 400 r 514 3 r 914 3
ong. 7 Ø 500 r 515 3 r 915 3
ong. 9 600x400 r 524* 4 r 926* 4
ong. 11 Ø 600 r 516* 4 r 916* 4
ong. 20 Ø 800 r 518* 7 r 918* 7
* Optionele verwarming tegen rijm of condensatie bestaande uit een zelfregulerende film, 220 V / 50-100 W: Ref. CH. 

Fabrieksmontage. Exclusief veiligheidsschakelaar. 

jaar
garantie

jaar
garantie

jaar
garantie

jaar
garantie

OP PAAL

AAN MUUR

2 RICHTINGEN 2 RICHTINGEN
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kwaliteit: polymir®
onbreekbaar, vervormd niet, anti-UV, 
heeft een uitzonderlijke optische 
kwaliteit.

Het witte kader met rode reflecterende stroken zorgt ervoor 
dat de spiegel goed zichtbaar is. Zo garandeert u veilig 
verkeer op industrieterreinen, opslagplaatsen en 
in magazijnen.  

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Frame Gewicht 
(kg)

Gewicht 
(kg)

       1  Referenties                             2  Referenties                      

ong. 9 600x400 680x500 554* 5 956* 5
ong. 11 Ø 600 Ø 750 546* 7 946* 7
ong. 20 800x600 950x750 556* 9 958* 9
ong. 20 Ø 800 Ø 960 548* 8 948* 8
ong. 25 Ø 900 Ø 1100 549* 11 949* 11
ong. 30 1000x800 1150x950 558* 11  9510* 11

       3  Referenties                      

ong. 8 800x400 900x500 9180 7
ong. 10 900x450 1050x600 9195 9
* Optionele verwarming tegen rijm of condensatie bestaande uit een zelfregulerende film, 220 V / 50-100 W: Ref. CH. Fabrieksmontage. Exclusief veiligheidsschakelaar.

3 RICHTINGEN
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Conform
EG-richtlijn

92/58

1

2

3

kwaliteit: p.a.s.® 
Zelfde voordelen als de Polymir® kwaliteit met een versterkt anti-UV 
coating, anti-krassen en anti-statisch. De 3-richtingsspiegels ( 3 ) geven 
een grote hoek weer. Ze laten u toe om kruisingen beter te beveiligen  
en zo het aantal spiegels te verminderen.

4

kwaliteit: rVs
Dankzij het uitstekende zicht en de lange levensduur van het roestvrije 
staal kunt u kruispunten duurzaam, nauwkeurig en doeltreffend 
beveiligen. Zo voorkomt u ongevallen op industrieterreinen.

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Frame Gewicht 
(kg)

       Referenties                 

ong. 9 600x400 750x600 854 15
ong. 11 Ø 600 Ø 790 846 16
ong. 20 800x600 956x756 856 20
ong. 30 Ø 1000 Ø 1200 886 32

2 RICHTINGEN

jaar
garantie

jaar
garantie

Verwarmingsfilm tegen de vorming 
van rijm of condensatie  

op de spiegel. Zelfregulerende film,  
220 V / 50-100 W. Fabrieksmontage. 

Exclusief veiligheidsschakelaar. 
Elektrische aansluiting moet door 

een vakman worden gedaan.

Film tegen rijm en condensatie

Bij elke spiegel wordt universeel 
bevestigingsmateriaal geleverd 
voor montage aan de muur of 
op een paal  van 60 tot 90 mm 
diameter. De spiegel kan zeer 

nauwkeurig worden afgesteld. 
Bewezen weerstand tegen 

windsnelheden tot 183 km/u.

Bij elke spiegel wordt universeel 
bevestigingsmateriaal geleverd 
voor montage aan de muur en 
op een ronde (Ø 76 tot 90 mm) 

of rechthoekige (60 x 80  
of  80 x 80 mm) paal. 

Enkel installeren op stalen 
palen.

OP PAAL

AAN MUUR

Bevestiging  
PoLymIr® / P.A.S.®

Bevestiging rVS

jaar
garantie



Spiegels met rood en wit kader
De spiegels bestand tegen rijm en condensatie laten u toe zowel 
de buitenkant van de werkruimtes als de stockageruimtes te 
beveiligen wat de weersomstandighen ook zijn.

WERKT 
ZONDER 

ELEKTRICITEIT
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Een gekend fenomeen in de winter wanneer de temperatuur onder de 5°C zakt 
en daardoor de spiegel onbruikbaar maakt.

De antirijm functie van VIALUX® is gegarandeerd tot -20°C.

De spiegel geeft de warmte weer die hij overdag heeft opgestapeld om rijm te 
vermijden.

De antirijm speigels van VIALUX® kunnen overal geplaatst worden zonder 
enige eletrische installatie.

bestand tegen  
rijm en condensatie 
Condensatie of rijm ontstaan wanneer de 
temperatuur snel veranderd ( vooral 's 
morgens). Kleine druppels verschijnen op de 
spiegel en die wordt daardoor  onbruikbaar.

De functie 'antirijm' van de VIALUX® spiegel 
voorkomt de vorming van rijm wat de 
temperatuur en vochtigheidsgraag ook is.

N O O I T 
M E E R !

Bij elke spiegel wordt universeel 
bevestigingsmateriaal geleverd 
voor montage aan de muur en 
op een ronde (Ø 76 tot 90 mm) 
of rechthoekige (60 x 80  
of  80 x 80 mm) paal.

Enkel installeren op stalen palen.

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Frame Gewicht 
(kg)

       Referenties                 

ong. 9 600x400 750x600 854 AB 18

ong. 11 Ø 600 Ø 790 846 AB 20

ong. 20 800x600 956x756 858 AB 19

ong. 30 Ø 1000 Ø 1200 886 AB 38

2 RICHTINGEN
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spiegels met geel en zwart 
kader
Het zwart en gele kader is conform EG-richtlijn 92/58 die 
de voorschriften bepaalt voor veiligheidssignalering op 
de arbeidsplaats. De contrasterende kleuren zijn een 
doeltreffend alternatief voor reflecterende stroken om 
het verkeer op industrieterreinen, opslagplaatsen en in 
magazijnen te beveiligen. 

Bij elke spiegel wordt universeel 
bevestigingsmateriaal geleverd voor montage 
aan de muur of op een paal van 60 tot 90 mm 
diameter. De spiegel kan zeer nauwkeurig 
worden afgesteld. Bewezen weerstand tegen 
windsnelheden tot 183 km/u.

Bij elke spiegel wordt universeel bevestigingsmateriaal 
geleverd voor montage aan de muur of op een paal 
van 60 tot 90 mm diameter. De spiegel kan zeer 
nauwkeurig worden afgesteld. Bewezen weerstand 
tegen windsnelheden tot 183 km/u.

spiegels met 
waarschuwingsbericht
Zowel in als rondom industrieterreinen verhogen de rode 
reflectoren en het waarschuwingsbericht de zichtbaarheid 
en de doeltreffendheid van de spiegel.

3 beschikbare berichten:

oPGEPAST  GEVAAr - PAS oP - VErTrAAG

Veiligheidsspiegels op industrieterreinen kunnen nog 
zichtbaarder en doeltreffender worden gemaakt: VIALUX®  
levert ook spiegels met een waarschuwingsbord of met een 
geel en zwart kader.

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Frame Gewicht 
(kg)

oPGEPAST  GEVAAr        
Referenties

                 
ong. 20 800x600 955x855 556T-NL1* 11

PAS oP

ong. 20 800x600 955x855 556T-NL2* 11

VErTrAAG

ong. 20 800x600 955x855 556T-NL3* 11
* Optionele verwarming tegen rijm of condensatie bestaande uit een zelfregulerende film, 220 V / 50-100 W: Ref. CH.  

Fabrieksmontage. Exclusief veiligheidsschakelaar.

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Frame Gewicht 
(kg)

Gewicht  
(kg)

       Referenties                        Referenties                 

ong. 9 600x400 680x500 584* 5 984* 5
ong. 11 Ø 600 Ø 750 586* 7 986* 7
ong. 20 800x600 950x750 588* 9 988* 9
* Optionele verwarming tegen rijm of condensatie bestaande uit een zelfregulerende film, 220 V / 50-100 W: Ref. CH. Fabrieksmontage. 

Exclusief veiligheidsschakelaar.

jaar
garantie

jaar
garantie

jaar
garantie
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Conform
EG-richtlijn

92/58

2 RICHTINGEN 2 RICHTINGEN
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spiegels Voor gereglementeerde omstandigheden
Deze spiegels zijn bijzonder aanbevolen voor industrieterreinen waar met hoge temperaturen 
wordt gewerkt 1  (gieterijen, hoogovens etc.) of waar een specifieke reglementering geldt 2   
(voedingsmiddelenindustrie). 

Spiegel en rug vormen één geheel uit roestvrij staal, zonder frame of voeg: 

•  het materiaal kan dus worden gereinigd zonder het te beschadigen, waardoor een volledige 
voedselveiligheid wordt gegarandeerd (zonder besmetting);

• er is geen risico op beschadiging door hoge temperaturen of stralingswarmte.

Dankzij de roestvrijstalen bevestigingsmoeren kan de spiegel worden gedemonteerd om van binnen en van 
buiten te worden gereinigd; de perforaties onderaan de rug zorgen ervoor dat restwater na de reiniging kan 
weglopen.

Vlakke precisiespiegels
De spiegel, die harder en lichter is dan glas, geeft een exact 
beeld van de te controleren productiestroom:

 controle tijdens het productieproces,

 controle op het einde van de productielijn,

 toezicht op verborgen machineonderdelen.

Bepaalde industriële omgevingen vereisen specifieke 
spiegels voor speciale productieomstandigheden. 
VIALUX® heeft voor elke situatie een oplossing!

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht 
(kg)

Vlakke spiegels: enkel voor binnengebruik

ong. 2 505x410 805 4
ong. 4 755x510 807 6

Spiegels geleverd met het nodige materiaal voor 
bevestiging aan de muur of op een paal van  
34 tot 90 mm diameter.

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht 
(kg)

 Referenties                       
ong. 11 Ø 600 1  816 12
ong. 20 800x600 1  828 13

ong. 11 Ø 600 2  817 12
ong. 20 800x600 2  829 14

816  en 828

 1  Universeel bevestigings-materiaal 
in verzinkt staal voor montage aan de 
muur of op een stalen paal van 60 tot 90 
mm diameter.

2  Muurbevestiging in kunsthars 
met paaluitsparing voor 
bevestiging met staalbanden.

R V S

817  en 829

1
2

Waarschuwing : Deze PMMA 
(plexiglas) spiegels zijn niet 

onbreekbaar. 

2 RICHTINGEN
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Panoramaspiegels
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maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Diameter
spiegel jaar

garantie

Gewicht 
(kg)

3  Halve horizontale bol          Referenties                                                                           

ong. 10 660 3660 4
ong. 15 800 3680 6
ong. 20 1150 3695 11

4  Halve verticale bol                                                                      Referenties                                 

ong. 8 570 56-57 3
ong. 10 800 56-80 5
ong. 12 1140 56-114 11

4-RICHTINGS-
CONTROLE

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Diameter
spiegel

Gewicht 
(kg)

1  Kwart bol                                                                  Referenties                      

ong. 8 570 51-57 2
ong. 10 800 51-80 3
ong. 13 1140 51-114 6

2  Kwart bol              Referenties    
                                                                    

     

ong. 8 660 1960 2
ong. 10 800 1980 2

ong. 15 1150 1995 5

panoramische Veiligheidsspiegels

 Kwart bol
Perfect om het verkeer in een gangpad over de gehele lengte te controleren ( 1  smal gangpad, 2  breed gangpad)
Door de kromming kan een kruispunt van op 3 verschillende plaatsen worden gecontroleerd (in 3 richtingen).
Wandmontage met bijgeleverde bouten en schroeven.

2

De panoramaspiegels zorgen voor vlotter verkeer van 
laad- en losmachines of personen in risicozones 
(magazijnen, verkoopruimtes).

3-RICHTINGS-
CONTROLE

3-RICHTINGS-
CONTROLE

1

3

3

4

4  Voor wandmontage 
Door de kromming kan een kruispunt 
van op 3 verschillende plaatsen worden 
gecontroleerd (in 3 richtingen).

monteer de spiegel (verticaal) aan de wand, 
bijvoorbeeld tussen twee rekken,  
om ongevallen met laad- en losmachines  
te vermijden.

 Halve bol
3  Voor plafondmontage 

Door de kromming kan een kruispunt 
van op 4 verschillende plaatsen worden 
gecontroleerd (in 4 richtingen).

monteer de spiegel horizontaal aan het 
plafond, bijvoorbeeld aan het einde 
van een gangpad, om het verkeer in de 
nabije gangen te controleren.

pagina 30 tot 31 pagina 32 tot 39pagina 18 tot 29pagina 6 tot 13 pagina 14 tot 17
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Achteruitkijkspiegels voor heftrucks
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 1      2  Vooraan op de heftruck
Dankzij het panoramische gezichtsveld  
van ongeveer 180° zijn er geen dode hoeken  
achteraan de heftruck. De blauwe rubber  
beschermt de bestuurder tegen  
hoofdletsels bij het in- en uitstappen,  
conform de voorschriften  
van EG-richtlijn 98/37. 

 3   Achteraan op de heftruck
Deze achteruitkijkspiegel werd speciaal  
ontworpen voor montage achteraan  
de heftruck. met de VUmAX m 41  
ziet de bestuurder in een oogopslag  
een niet al te vervormd beeld van  
de obstakels die zich al dan niet rond  
of achter zijn heftruck bevinden.

Ongevallen met rijdende heftrucks  
kunnen worden vermeden met  
achteruitkijkspiegels.

spiegel VumaX 3
Deze spiegel is geschikt voor montage voor- of achteraan op de heftruck.

Dankzij zijn perfect contrast, biedt de VUmAX 3 een buitengewoon goed zicht  
en worden ongevallen tijdens manoeuvres vermeden.

Discreet en elegant dankzij zijn nieuwe zwarte rug. Deze spiegel is aangepast aan 
alle soorten heftrucks en beschikt over een universele bevestiging ( meegeleverd).   
En voldoet aan de EG-richtlijn 98/37.

achteruitkijkspiegels VumaX

Bevestigingsmateriaal bij elke achteruitkijkspiegel 
geleverd. De bevestigingsplaat is makkelijk te 
monteren zonder gaten te boren en past op de 
meeste heftrucks.

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht  
(kg)

         Referenties                       
ong. 1 225x40x120 Vumax 3 1

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht
(kg)

Gewicht
(kg)

            Referenties                    
            Referenties                    

ong. 1 288x68x151 1  Vumax 410 1
ong. 1 288x68x151 2  Vumax 410N 1
ong 1 258x39x128 3  Vumax m 41 1

De bevestigingsplaat is makkelijk 
te monteren zonder gaten te boren 
en past op de meeste heftrucks.

jaar
garantie

jaar
garantie

jaar
garantie

31

2

3 RICHTINGEN3 RICHTINGEN

pagina 30 tot 31 pagina 32 tot 39pagina 18 tot 29pagina 6 tot 13 pagina 14 tot 17

Conform de
EG-richtlijn 

98/37

Conform de
EG-richtlijn 

98/37

Bevestiging voor  
achteruitkijkspiegel 

vooraan

Bevestiging voor
achteruitkijkspiegel 

achteraan



Spiegels voor openbare werken
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spiegels Voor openbare 
werken met rood en wit 
kader
Het rood en witte kader is conform EG-richtlijn 
92/58, die de voorschriften bepaalt voor 
veiligheidssignalering op de arbeidsplaats. 

Hiermee beveiligt u het werfverkeer.

spiegel Voor greppelinspectie
De spiegel is in alle richtingen verstelbaar voor een perfect 
zicht op leidingen in greppels.

Inclusief telescopische steel van 3 meter. 

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht 
(kg)

ong. 3 Ø 300 Vumax 323 2
Vervangspiegel Vumax 103V 1

Vumax 323

1   Bouwmachines met cabine: bijgeleverde dubbelklevende bevestiging 
voor de voorruit.

2   Bouwmachines zonder cabine: kan op de meeste machines worden 
gemonteerd zonder gaten te boren.

3   Walsen en egaliseermachines: de spiegel zorgt voor een maximaal zicht vóór de wielen van 
walsen en egaliseermachines en is standaard uitgerust met een ontdooisysteem van 12 / 24 V.

achteruitkijkspiegels Voor bouwmachines

Vumax 270

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Frame Gewicht
(kg)

Gewicht
(kg)

                     Referenties                                               Referenties                         

ong. 9 600x400 680x500 554* 5 956* 5
ong. 11 Ø 600 Ø 750 546* 7 946* 7
ong. 20 800x600 950x750 556* 9 958* 9
ong. 20 Ø 800 Ø 960 548* 8 948* 8
ong. 25 Ø 900 Ø 1100 549* 11 949* 11
ong. 30 1000x800 1150x950 558* 11 9510* 11
* Optionele verwarming tegen rijm of condensatie bestaande uit een zelfregulerende film, 220 V / 50-100 W: Ref. CH. Fabrieksmontage. Exclusief veiligheidsschakelaar.

2 RICHTINGEN 2 RICHTINGEN

Bij elke spiegel wordt universeel  
bevestigingsmateriaal geleverd  
voor montage aan de muur of op  
een paal van 60 tot 90 mm diameter. 
De spiegel kan zeer nauwkeurig worden 
afgesteld. Bewezen weerstand tegen 
windsnelheden tot 183 km/u.

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht
(kg)

Gewicht
(kg)

           
 Referenties

                              
 Referenties

                   

Bouwmachines met cabine

ong. 1 288x27x128 1  Vumax m 27 1

Bouwmachines zonder cabine

ong. 1 288x53x148 2  Vumax 270 1

Walsen

ong. 4 440x75x220 3  Vumax 418 3

1

2

Vumax 418

3

Vumax M 27
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Bewakingsspiegels voor binnengebruik
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Enkel bij VIALUX® vindt u zo’n uitgebreid 
gamma bewakingsspiegels.

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht
(kg)

                     Referenties                              
ong. 15 Ø 800 108 4
ong. 20 800x600 118 4
ong. 25 Ø 900 109 6
ong. 30 1000x800 119 6

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht
(kg)

                     Referenties                              
ong. 2 Ø 300 103 1
ong. 4 Ø 400 104 1
ong. 6 Ø 500 105 1
ong. 8 Ø 600 106 2
ong. 12 600x400 110                                      1

Bevestigd op een in alle 
richtingen verstelbaar 
kogelgewricht.

Spiegels geleverd met 
bevestigingsmateriaal.

Bij elke spiegel wordt universeel bevestigingsmateriaal 
geleverd voor montage aan de muur of op een paal van 
34 tot 90 mm diameter. 
De spiegel kan zeer nauwkeurig worden afgesteld.

spiegels Van groot formaat 
Deze spiegels zijn speciaal ontworpen voor toezicht van 
op grote afstand: het weergegeven beeld blijft scherp, 
zelfs tot op 30 meter van de gebruiker. 
De bevestiging van deze spiegels is aangepast aan de 
grotere afmetingen.

Deze spiegels zonder kader passen perfect in hun  
omgeving: discreet maar doeltreffend. 
montage aan de muur of op een paal.

standaardspiegels
Het kogelgewricht geeft de voordelige en eenvoudig te installeren 
spiegel een draaicirkel van 105°. Deze spiegel is aangewezen 
voor winkelbewaking, controle aan de kassa, diefstalbestrijding, 
toegangscontrole (ingangen van kantoren, ziekenhuisgangen…). 

Flexibele 
bevestiging in 
optie. Ref  BF.

jaar
garantie

jaar
garantie
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Bewakingsspiegels voor binnengebruik

34 35

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Diameter 
spiegel

Gewicht 
(kg)

1  Halve bol        Referenties                                    

ong. 9 450 3645 3

2  Halve kwart bol        Referenties                                    

ong. 4 660 1060 1
ong. 6 800 1080 3
ong. 10 1150 1095 3

panoramaspiegels 
 Halve bol 1  

Het kleine formaat maakt deze spiegel perfect geschikt voor de bewaking van buurtwinkels 
(dagbladhandelaars, apotheken, restaurants…).  
Door de kromming kan een kruispunt van op 4 verschillende plaatsen worden gecontroleerd 
(in 4 richtingen).
Bevestiging aan het plafond met 4 bijgeleverde kettingen van 1 meter.

 Halve kwartbol 2  
Hiermee kunt u de toegang tot gebouwen controleren (bijvoorbeeld op maatschappelijke 
zetels). Door de kromming kan een kruispunt van op 2 verschillende plaatsen worden 
gecontroleerd (in 2 richtingen).
Hoekmontage met bijgeleverde bouten en schroeven.

1

2

4 RICHTINGEN

Spiegel Frame Gewicht  
(kg)

400x600 - 4600PLS* 2

400x600 440x640 4600 PL 2
400x1200 - 4200 PLS* 4
400x1200 440x1240 4200 PL 4
600x800 - 6800 PLS* 3
600x800 640x840 6800 PL 3

*Model zonder frame met 4 voorgeboorde bevestigingsgaten

Zilverkleurig geanodiseerd aluminium 
frame, 13 mm dik. Afgeronde 
hoeken in wit plastic met afgedekte 
bevestigingsgaten.Makkelijk horizontaal 
of verticaal te installeren.

Vlakke Veiligheidsspiegels 
 
De hoofdbedoeling van deze spiegels is dat er bij glasbreuk geen scherven in het 
rond vliegen, wat bij een traditionele glazen spiegel altijd een risico is.

De 5 mm dikke spiegels werden speciaal ontworpen voor ziekenhuizen, 
strafinstellingen, scholen, sportcentra en paskamers. ook geschikt voor de 
voedingsmiddelenindustrie en cateringbedrijven, waar de HACCP-normen 
(risicoanalyse en kritische controlepunten) moeten worden nageleefd.

opgepast: deze PmmA-spiegels zijn niet onbreekbaar.

B
EW

A
K

IN
G

SS
PI

EG
EL

S

Panoramaspiegels 
laten uw toe om in  
alle discretie 
toegangen of 
afdelingen in  
het oog te  
houden.

                 Speciaal form
aat voor handelaars

1

2 RICHTINGEN

35
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Waarschuwing : Deze PMMA 
(plexiglas) spiegels zijn niet 

onbreekbaar. 



 Vumax 322 R: verlichting door  
3 duurzame, op de spiegel 
gemonteerde leds.

36

Videobewakingsspiegel
De videobewakingssystemen staan niet toe zones te controleren die door 
stapelrekken aan het zicht onttrokken worden evenals klanten die de camera 
de rug toekeren. 1  
De videobewakingsspiegels worden zo geïnstalleerd dat ze de niet zichtbare 
plaatsen naar de camera weerspiegelen. 2   
De diameter, de specifieke kromming en het rode kader maken de spiegels 
goed zichtbaar voor de camera en geven een optimaal beeld op het scherm 
van het videosysteem.

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht 
(kg)

Enkel geschikt voor binnengebruik       

ong. 7 tot 15* Ø 700 167 3
*Afhankelijk van de technische kwaliteit van de camera 

Bevestigd op een in alle 
richtingen verstelbaar 
kogelgewricht.

jaar
garantie

Specifieke bewakingsspiegels

2

1

Vumax 320, 321 & 323.

5 cm

inspectiespiegels
Deze stevige en erg lichte spiegels beschikken  
over alle kwaliteiten van VIALUX® spiegels  
en telescopische stelen.

om zowel overdag als ’s nachts doeltreffende inspecties uit te voeren, zijn 
de modellen Vumax 321 en 322 r standaard uitgerust met een krachtige 
ledverlichting (werkt op 3 bijgeleverde AAA-batterijen). De verlichting is 
waterdicht en kan dus in een buitenomgeving worden gebruikt.

VUmAX 319 Ø 100 mm
Steel van

65 cm VUmAX 320 Ø 300 mm
Steel van

1,20 m

VUmAX 321

LED Ø 300 mm
Steel van
1 tot 3 m

VUmAX 322 r LED Ø 400 mm
Steel van

1,20 m
Op

wieltjes

VUmAX 323

Ø 300 mm
Steel van
1 tot 3 m

maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht 
(kg)

ong. 1 Ø 100 Vumax 319                                      1

ong. 2 Ø 300 Vumax 320 2
ong. 3 Ø 300 Vumax 321 2
ong. 3 Ø 300 Vumax 323 2
ong. 3 Ø 400 Vumax 322 r 3
Vervangspiegel van Ø 300 Vumax 103 V 1

jaar
garantie
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Zwembadspiegels
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VIALUX® is de enige spiegelfabrikant die over de nodige industriële 
knowhow beschikt om optimaal toezicht op minder zichtbare delen van 
zwembaden te verzekeren. 
Investeer in veiligheid voor een redelijke prijs!

• De afmetingen en kromming werden speciaal ontworpen 
voor een panoramisch overzicht.

• De spiegels zijn bestand tegen chloordampen van zwembaden.

• De spiegels kunnen nauwkeurig en in twee richtingen worden 
afgesteld.

• De spiegels vereenvoudigen de taak van zwembadopzichters.

• De spiegels verhogen het veiligheidsgevoel van de bezoekers.

• Makkelijk en snel geïnstalleerd. Bij elke spiegel wordt universeel  bevestigingsmateriaal 
geleverd voor montage aan de muur of op een paal 
van 60 tot 90 mm diameter. Bewezen weerstand tegen 
windsnelheden tot 183 km/u.

1  Bevestiging voor buitengebruik
maximale afstand 
tussen de gebruiker 
en de spiegel (m)

Spiegel Gewicht 
(kg)

1  ong. 25 1000x800 9210PS 11
2  ong. 25 1000x800 908 6

1    Zwembadspiegel 
voor buitengebruik

Sommige zwemparadijzen hebben ook 
buitenzwembaden. Deze spiegel beschikt over 
alle onmisbare optische kenmerken voor het toezicht 
op de zwemmers en een beschermkader dat bestand 
is tegen slechte weersomstandigheden. 

2   Zwembadspiegel voor binnengebruik
Deze speciaal zonder kader ontworpen spiegel past perfect 
in de decoratieve omgeving van alle recreatiebaden.

 2  Bevestiging voor binnengebruik
Elke spiegel wordt geleverd met bevestigingsmateriaal 
voor montage an de muur of op een paal.

21
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Enkele voorbeelden van realisaties: de luchthaven van Toulouse en het tramnet van Straatsburg.

Spiegels voor tramlijnen, vliegvelden, 
spoorwegen... VIALUX®, de grootste fabrikant  
van onbreekbare veiligheids- en bewakingsspiegels 
in Europa, ontwerpt en produceert op maat 
gemaakte spiegels die zijn aangepast  
aan uw specifieke behoeften.

  spiegelpalen
• Stalen paal van Ø 76, h 4 m, verzinkt.

• Verzinkte stalen paal met groene laklaag 
rAL 6005, Ø 76, h 4 m.

Installatietips: minstens 0,50 m inbetonneren 
naargelang de bodemsoort. Hoogte 
bovengronds tot de onderrand van het 
spiegelframe: 2,30 m.

   drager Voor 2 spiegels
Verzinkte stalen drager van Ø 76 mm, L 1,30 m. Te bevestigen  
aan de muur of op een paal van 60 tot 90 mm diameter. 

2,30 m

0,50 m
mini.

30°
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Accessoires Speciale uitvoeringen

41

Paal referentie Gewicht
(kg)

Gegalvaniseerd PoT 76 21

Gelakt PoT 76-6005 21

referentie Gewicht 
(kg)

SUP 2m 11

40



 
Het labo van VIALUX® 
heeft in volstrekt identieke 
omstandigheden en 
onder toezicht van 
een deurwaarder* 
stevigheidstests uitgevoerd 
op de in Frankrijk meest 
verkochte spiegels in dezelfde 
prijsklasse. Hieruit bleken de 
volgende resultaten:

• Spiegel X

• Spiegel y

• VIALUX® spiegel

*Mevr DI MARTINO,  
gerechtsdeurwaarder te Bischwiller.

Gebroken!

Gebroken!

Recommandez toujours un miroir incassable !
Bekijk het 
videofilmpje op 

 onder het 
zoekwoord «Vialux».

Notes

42 43

NotitiesEen onbreekbare spiegel verdient altijd de aanbeveling
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0,50 m

0,50 m

1,70 m
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Bezoek ook onze internetsite:

www.vialux.eu


