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Sunset [SUS]

Lustro wykonane z dwóch 
elementów sklejonych ze 
sobą. Wiekszą część stanowi 
klasyczne lustro srebrne, 
z nim zestawione jest do 
wyboru lustro czarne,  
niebieskie, grafitowe, 
zielone, brązowe lub  
postarzane.  

Dostępne średnice: 
70; 80 i 90 cm.

Sunrise [SUR]

Lustro wykonane 
z trzech elementów 
sklejonych ze sobą. 
Rama z dwóch kolorów: 
wiekszą jej część 
stanowi lustro niebieskie, 
mniejszą czarne.

Dostępne średnice: 
70; 80 i 90 cm.

Eclipse [ECP]

Lustro wykonane z dwóch 
elementów sklejonych ze 
sobą. Wiekszą część stanowi 
klasyczne lustro srebrne, 
z nim zestawione jest  
do wyboru lustro czarne,  
niebieskie, grafitowe, 
zielone, brązowe  
lub postarzane.

Dostępne średnice zewn.: 
70; 80 i 90 cm.

Moon [MOO]

Lustro wykonane z trzech 
elementów sklejonych 
ze sobą. Największą 
część stanowi klasyczne 
lustro srebrne, z nim 
zestawione jest lustro 
czarne i do wyboru: 
niebieskie, grafitowe, 
zielone lub lustro 
postarzane.

Średnica: 88 cm.

Fly [FLY]

Eleganckie lustro  
o nieregularnym obłym kształcie.  
W ofercie trzy wersje 
kolorystyczne: lustro srebrne, 
niebieskie i postarzane (antyczne).

Lustro mocuje się na wieszakach 
lub za pomocą metalowych 
zapinek, które umożliwiają 
dowolną konfigurację 
i zawieszenie na ścianie  
wg własnego pomysłu. 

Wymiar: 80x107 cm

w stylu mid-century modern



Scandi DUO
[SCD/DUO]

Podwójne lustro dla całej 
rodziny - unikatowy system 
obrotowy umożliwia takie 
ustawianie lustra, aby było  
wygodne w użytkowaniu  
przez wszystkich domowników,  
bez względu na wzrost.  

Rama wykonana jest 
z wodoodpornej płyty MDF 
lakierowanej na czarno twardym 
dwuskładnikowym lakierem 
poliuretanowym.  
Z tyłu zamontowany system 
obrotowy, płynna regulacja 
lustra - ustawiasz jak chcesz.
Podlew lustra zabezpieczony 
teflonem chroniącym je przed 
korozyjnym działaniem wilgoci.

Wymiar lustra: 118×70 cm  
(dwa okrągłe lustra: fi 70 cm  
i fi 40 cm połączone łącznikiem)
Grubość ramki: 20×18mm.

Ustawiasz 

jak chcesz

Zeskanuj kod  
i zobacz film

Scandi Slim [SCD/SL] 
Rama z wodoodpornej płyty MDF 
pokrytej twardym dwuskładnikowym 
lakierem poliuretanowym (metalicznym 
w przypadku wersji miedzianej i złotej) 
W nią wklejone jest lustro o wysokim 
połysku. Z tyłu zamontowane są wieszaki.

Grubość ramki: 12×18mm.
Średnice: od 50 do 150 cm.

lustro
obrotowe

skandynawski styl



Scandi [SCD]
Okrągłe lustro w cienkiej ramce.  
Ramka wykonana z wodoodpornej  
płyty MDF, lakierowanej twardym 
lakierem poliuretanowym.  
Nadaje się do łazienki.

Średnice: od 50 do 150 cm.
Grubość ramki: 18×20 mm.

Scandi Power  
Chevron [SCD/P/CH]

Okrągłe lustro w cienkiej czarnej 
ramce wiszące na sznurku 
ze wzorem chevron. Ramka 
z wodoodpornej płyty MDF 
lakierowanej dwuskładnikowym 
lakierem poliuretanowym. 

Średnice: 50, 60, 70, 80 i 90 cm.

Scandi Power  
Mint [SCD/P/M]

Okrągłe lustro w cienkiej ramce 
koloru miedzianego, wiszące 
na miętowym sznurku. Ramka 
z wodoodpornej płyty MDF 
lakierowanej dwuskładnikowym 
lakierem poliuretanowym. 

Średnice: 50, 60, 70, 80 i 90 cm.

skandynawski styl

Heksagon Belt  
[HEX/BT]
Lustro w kształcie sześciokąta, 
w cienkiej ramce, wykonanej 
z wodoodpornej płyty MDF, 
lakierowanej twardym lakierem 
poliuretanowym. Nadaje się do 
łazienki. Zawieszone na pasku 
z naturalnej skóry.

Dostępne wymiary(około):  
60x71 cm; 70x81 cm; 80x92 cm. 
Grubość ramki: 18×20 mm.

Scandi Belt [SCD/BT]

Okrągłe lustro w cienkiej ramce. 
Ramka wykonana z wodoodpornej  
płyty MDF, lakierowanej twardym 
lakierem poliuretanowym.  
Nadaje się do łazienki. Zawieszone 
na pasku z naturalnej skóry.

Średnice: 50, 60, 70, 80 i 90 cm. 
Grubość ramki: 18×20 mm.



Silver Block  
stojące [SBL/S/W]

Wersja stojąca lustra  
Silver Block. Wykonane  
z lustra Opti White 
Noga ze sklejki.

Wymiar zewnętrzny: 
55×160 cm.
Grubość: 5 cm.

Scandi Wood 
[SCD/WOO] 

okragłe lustro w ramce  
ze sklejki lakierowanej 
lakierem poliuretanowym. 

Średnice: 50, 60, 70,  
80 i 90 cm. 
Grubość ramki:  
18×20 mm.

Scandi miedziane/złote/białe [SCD]

Okrągłe lustro w cienkiej ramce. Ramka wykonana z wodoodpornej płyty MDF,  
lakierowanej twardym lakierem poliuratanowym. Nadaje się do łazienki.

Średnice: od 50 do 150 cm. Grubość ramki: 18×20 mm

Loop [LOP]

Lustro w ramie wykonanej 
z lakierowanej sklejki  

zawieszonej na sznurku.

Średnice: 40, 50, 60, 70 cm.
Grubość ramki: 18×20 mm

skandynawski styl



Trio [TRI]

Zestaw trzech okrągłych  
luster do samodzielnej 
kompozycji. Lustra 
szlifowane naklejone na 
formatki z lakierowanej 
wodoodpornej płyty MDF. 

Zestaw zawiera  
3 kółka o śrenicach:  
20, 30 i 40 cm. 

Bunny [BNN]

Zabawne lusterko do pokoju 
dziecięcego. Rama wykonana  
z lakierowanej wodoodpornej 
płyty MDF. Zwierciadło  
wykonane ze szkła 
zabezpieczonego z tyłu folią. 

Wymiar zewn.: ok. 30x50 cm
Średnica lusterka: 25 cm

Eclecti [ECL]

Rama wykonana jest  
z lakierowanego, wodoodpornego 
MDFu. Na ramę naklejone jest 
lustro o wysokim połysku.  
Całość zawieszona na rudym 
pasku z naturalnej skóry. 

Średnice: 50, 60, 70 i 80 cm.
Szerokość paska: 3 cm

Scandi SQ [SCQ]

Kwadratowe lustro. Rama wykonana  
z drewna lakierowanego na kolor 
biały lub czarny. 

Wymiar zewnętrzny: 70×70 cm. 
Szerokość ramki:  2 cm
Grubość ramki:  4 cm

skandynawski styl



Modern SQ [MSQ]

Dwie tafle lustra sklejone ze sobą. 
Krawędzie luster szlifowane i polerowane. 
Dostępne również w wersji Opti White.

Wymiar zewnętrzny: 75×150 cm.
Wymiar środkowego lustra: 45×120 cm.

Flisa [FLS]
Zaskakujące lustro wielo-
płasz czyznowe. Składa się 
z pięciu tafli – dwie nad 
umywalkami równoległe 
do ściany – wygodne do 
przeglądania. Pozostałe 
– pod skosem, odbijają 
światło pod różnymi 
kątami. Krawędzie luster 
szlifowane i polerowane. 
Konstrukcja wykonana  
z wodoodpornego MDFu.

Wymiar: 90×120 cm.

Grid [GRD]

Efektowne lustro w stylu 
industrialnym. Rama wykonana  
z lakierowanej stali. W nią wklejone 
szlifowane lustro. Rama i poprzeczki 
mogą również pełnić funkcję 
wieszaka. 

Wymiar: 
70×100 cm  
lub 65x140 cm

Vega [VEG]

Duże lustro dekoracyjne 
z uchylną ramą. 
Konstrukcja z płyty MDF.

Wymiar zewnętrzny: 
80×190 cm.
Środkowa częśc lustra: 
56×166 cm.

Multico
[MLT]

Eleganckie, 
nowoczesne  
lustro wielo płasz
czyznowe. Składa 
się z piętnastu 
mniejszych tafli. 
Odbija światło  
pod różnymi 
kątami.  
Konstrukcja 
wykonana 
z lakierowanej , 
wodoodpornej  
płyty MDF.

Wymiary: 
125×75 cm.

nietypowo  industrialnie 



Lustro Modern Line [MDL]

Dwie tafle lustra sklejone ze sobą.  
Krawędzie szlifowane i polerowane.  
Rama może być wykonana z lustra grafitowego, 
srebrnego, niebieskiego lub czarnego.  
Lustro dostępne również w wersji Opti White.

Średnica zewn.: 90 cm  
(88 cm w przypadku ramy z lustra kolorowego)
Średnica wewn.: 60 cm.

prosta forma

Lady [LAD]

Okrągłe szlifowane lustro 
naklejone na szkło Lacobel. 
Krawędzie szkła również 
szlifowane. Dostepne 
w różnych wersjach 
kolorystycznych.

Średnica zewn.: 70 cm.
Średnica wewn.: 54 cm.
Dostępne kolory:    

Lady Owal [ LDO]

Owalne lustro szlifowane, 
naklejone na ramę  
z czarnego lub białego 
szkła Lacobel.  

Wymiar zewnętrzny:  
60×88 cm.
Dostępne kolory:  

Pepitka [PPT]

Okrągłe lustro szlifowane, 
zdobione modnym 
wzorem. Wzór trawiony 
i lakie rowany od strony 
podlewu, nie ściera się  
i nie rysuje.

Średnica: 70 cm.



Silver Block  
z nogą [SBL/S]

Wersja stojąca lustra Silver Block.
Noga wykonana ze sklejki, 
malowanej na kolor czarny. 
Boki wykończone lustrem.

Wymiar zewnętrzny: 55×160 cm.
Grubość: 5 cm.

Cristal 3D  
z nogą [CRS/3DS]

Eleganckie stojące lustro  
w lustrzanej ramie. Wszystkie 
elementy lustra fazowane. Noga 
wykonana z lakierowanej sklejki.

Wymiar zewnętrzny: 60×160 cm.
Grubość: 5 cm.

Silver Block  
[SBL]

Bardzo duże lustro stojące lub do 
powieszenia. Naklejone na ramę 
z MDF. Boki oklejone lustrem. 

Wymiar zewnętrzny: 90×180 cm.
Grubość: 5 cm.

 z lustrzaną ramą

Cristal 3D [CRS/3D]

Piękne lustro w lustrzanej ramie. 
Wszystkie elementy lustra fazowane 
(faza 1,5 cm). Rama uniesiona lekko  
pod skosem (o 3,5 cm), dzięki czemu 
pięknie rozprasza światło, zachwyca 
mnogością odbić. Boczne krawędzie  
wykończone lustrem.

Wymiar zewnętrzny: 70×150 cm.
Szerokość ramy: 12 cm.
Grubość: 5,5 cm.

Cristal [CRS]

Piękne lustro w lustrzanej ramie.  
Wszystkie elementy lustra fazowane  
(faza 1,5 cm). Lustro w dwóch wersjach: 
naklejone na podkład szklany 4 mm  
lub na płytę meblową (czarną lub białą).

Wymiar zewnętrzny: 100×100 cm.
Wymiar samego lustra: 70×70 cm.
Szerokość ramy: 15 cm (minimum 12 cm)

ZAMÓW W OPCJI:



Quadrum
[QDR]

Lustro w ramie wykonanej ze 
szkla nych, pięknie połyskujących, 
lustrzanych kostek.

Wymiar zewn.: około 60×90 cm.
Szerokość ramy: 4,8 cm.

 z lustrzaną ramą

Fazis [FZS]
Fazowane lustro 
w lustrzanej ramie. 
Wszystkie elementy 
fazowane (faza 1,5 cm) 
naklejone na białą lub 
czarną płytę MDF.

Wymiar zewnętrzny: 
90×120 cm.
Szerokość ramy: 15 cm.

Margot [MRG]
Niezwykle efektowne 
lustro wykonane 
z fazowanych elementów 
(faza 1,5 cm) naklejonych 
na płytę wykończoną  
na wysoki połysk  
(czarną lub białą). 

Wymiar zewnetrzny: 
98×133 cm.
Szerokość ramy: 24 cm
Grubość lustra: 2,2 cm

Ozis
[OZS]

Lustro dekoracyjne. 
Rama z lustra 
grafitowego, trawiona 
i malowana od strony 
podlewu. Wzór nie 
ściera się i nie rysuje.

Średnica zewn.: 90 cm.
Średnica wewn.: 32 cm.

pełne blasku



Art Deco [ARD]

Okrągłe lustro szlifowane naklejone 
na szkło Lacobel. Dekorowane 
drobną szklaną lustrzaną mozaiką.   

Średnica zewn.: 88 cm.
Średnica wewn.: 54 cm.
Dostępne kolory:   

Aurea  
[AUS]

Eleganckie okrągłe  
lustro dekoracyjne  
w ramie z pięknie 
połyskującej szklanej 
mozaiki w kolorze 
srebrnym lub złotym.

Średnica zewn.:  
60, 70 i 80 cm.
Szerokość ramy: 7,5 cm.

pełne blasku

Bracelet 
[BRA]

Okrągłe szlifowane 
lustro naklejone 
na szkło Lacobel. 
Dekorowane 
szklaną lustrzaną 
mozaiką. Dostępne 
w różnych wersjach 
kolorystycznych. 

Średnica zewn.:  
70 cm.
Średnica wewn.:  
54 cm.
Dostępne kolory:  

  

Glamour [GLM]

Okrągłe lustro szlifowane, naklejone 
na czarne szkło Lacobel.  
Dekorowane szklaną lustrzaną  
pięknie połyskującą mozaiką. 

Średnica zewn.: 88 cm.
Średnica wewn. 54 cm.
Dostępne kolory:   

Aurea SQ 
[ASQ]

Lustro w ramie 
wykonanej ze szklanej, 
pięknie połyskującej 
mozaiki w kolorze 
srebrnym. 

Wymiar zewnętrzny: 
około 60×90 cm.
Szerokość ramy: 7,5 cm.



Livia [LIV]

Eleganckie lustro dekoracyjne zdobione 
szklaną lustrzaną mozaiką. Krawędzie 
lustra szlifowane i polerowane. Rama 
wykonana ze szkła Lacobel, krawędzie 
fazowane (faza 1,5 cm). Dostępne 
w różnych wersjach kolorystycznych 
i z mozaiką gładką, falowaną lub miks.

Wymiar zewnętrzny: 60×90 cm.
Szerokość ramy: 4,8 cm.
Dostępne kolory:   

Apollo [APL]

Lustro szlifowane naklejone na białe szkło 
Lacobel, dekorowane szklaną lustrzaną,  
pięknie połyskującą mozaiką (falowana  
lub gładka do wyboru).

Wymiar zewnętrzny: 60×90 cm.
Szerokość ramy: 7,5 cm. Dostępne kolory:   

Glamour SQ
[GSQ]

Lustro szlifowane naklejone 
na szkło Lacobel, deko-
ro wane szklaną lustrzaną 
pięknie połyskującą 
mozaiką. Rama w kolorze 
czarnym lub białym.

Wymiar zewnętrzny: 
60×140 cm.
Wymiar samego lustra: 
40×120 cm.
Dostępne kolory:  

Attika [ATK]

Eleganckie lustro dekoracyjne zdobione szklaną 
mozaiką. Krawędzie lustra szlifowane i polerowane. 
Rama wykonana z czarnego szkła Lacobel, 
krawędzie ramy fazowane (faza: 1,5 cm). Dostępne  
w różnych wersjach kolorystycznych i z różnymi 
mozaikami (do wyboru ze zdjęć powyżej).

Wymiar zewnętrzny: 60×90 cm.
Wymiar samego lustra: 48×78 cm.
Dostępne kolory:    

jak biżuteria

Attika Black Fazis  [ABF]

Lustro szlifowane naklejone na ramę z czarnego 
szkła Lacobel. Elementy ramy fazowane (1,5 cm)

Wymiar zewnętrzny: 80×120 cm.
Szerokość ramy: 7,5 cm. 
Dostępne kolory:   

GOLD [G] BRACELET [BR] SILVER [S]



www.gieradesign.pl

Prezentowane wzory i zdjęcia są własnością firmy GierArt Michał Giera  
i chronione są prawem autorskim. Pełna oferta na www.gieradesign.pl

Jesteśmy firmą rodzinną, od trzech pokoleń kontynuującą rzemiosło szklarskie, 
którego korzenie sięgają 1946 roku. To daje nam ogromne doświadczenie  

w tej branży i profesjonalne zaplecze maszynowe. W naszej pracy udaje nam się 
połączyć rodzinne tradycje rzemieślnicze z zamiłowaniem do designu.  

Oferujemy szeroki wybór luster w różnych stylach: nowoczesnym, glamour,  
art deco czy skandynawskim. Jako producent możemy zrealizować  

każde indywidualne zamówienie.

Zapraszamy do współpracy 
architektów, biura architektoniczne i sklepy.


