
Spejl & lyskilde prisliste

SPEJLE & LYSKILDER

Spejl Aalto

Spejl Elara

Spejl Haruki
- baggrundsbelyst

Spejl Ilgora
 - med Krion ramme

Spejl Dondo
 - med LED sensor

Bredde Amerikansk 
eg

Amerikansk 
valnød

80 cm 2.496 3.062
90 cm 2.603 3.227
100 cm 2.711 3.393
110 cm 2.906 3.491
120 cm 3.120 3.744
130 cm 3.461 4.095
140 cm 3.637 4.271
150 cm 3.803 4.466

Bredde
60 cm 2.057
70 cm 2.135
80 cm 2.321
90 cm 2.701
100 cm 2.808
110 cm 2.935
120 cm 3.296
130 cm 3.910
140 cm 4.124
150 cm 4.261

Lys Niki Lys Odet Niki Odet 
458mm

Odet 
608 mm

Odet 
800 mm

731 858 1.053 1.268

Haruki
76 cm

Haruki
120 cm

Ilgora
76 cm

Dondo 
76 cm

Dondo 
120 cm

4.261 6.962 3.812 2.525 4.163

Alle priser er i DKK inkl. moms. Ret til ændringer forbeholdes.Maj 2018

458-608 mm 800 mm

Ilgora



I denne lille brochure finder du et lille udvalg af de eksklusive 
spejle og lyskilder fra Naxani.

Programmet omfatter en række runde og kvadratiske spejle 
med forskellige mål, udformninger og funktioner.

Nogle af spejlene har specialfunktioner, som fx indbygget
sensor der tænder lyset ved bevægelse.

Enkelte af spejlene er tilpasset en serie af 
badeværelsesmøbler, så de bl.a. har ramme af samme træsort 
som møblerne. Det ser lækkert ud når møbel og spejl passer 
sammen. Men alle spejle kan naturligvis bruges enkeltvis eller 
sammen med den serie man ønsker.

Der findes mange flere spejle og lys fra Naxani. En større 
oversigt findes på badogvarme.dk/naxani. Her kan du se både 
billeder og priser.

De eksklusive Naxani baderumsmøbler og spejle kan ses i 
vores store 900 m² showroom i Sønderborg eller i Huset Mid-
delfart.

Du kan også se og hente brochurer på alle Naxani serier på 
badogvarme.dk/naxani.

Naxani spejle og lyskilder

Aalto spejl med kant i eg eller valnød

Haruki er et rundt spejl
med baggrundsbelysning

Elara - klassisk spejl 

Dondo - klassisk 
rundt spejl 

Tlf. +45 2098 3744 | butik@badogvarme.dk


