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Stawiamy na jakość

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Używamy najwyższej
jakości luster
z europejskich hut,
o dużej przezierności
szkła i wysokim
połysku

DUAL SYSYTEM
Uchwyty z tyłu lustra
pozwalają na łatwy
i szybki montaż
zarówno w pionie,
jak i w poziomie

2 LATA GWARANCJI
Na nasze lustra dajemy
dwa lata gwarancji.
Oferujemy także serwis
pogwarancyjny

FOLIA
WZMACNIAJĄCA
Tył każdego lustra
zabezpieczamy folią
wzmacniającą, która
w razie stłuczenia
utrzyma je w całości

BEZPIECZNE
OPAKOWANIE
Każde lustro
jest bezpiecznie
zapakowane,
a przesyłka
ubezpieczona

OCHRONA PRZED
WILGOCIĄ
Teflonowa powłoka
zabezpiecza lustro
przed korozyjnym
działaniem wilgoci

Marka GieraDesign powstała w 2013 roku i jest kontynuacją rodzinnego
rzemiosła szklarskiego, które funkcjonuje nieprzerwanie od 1946 roku. Mamy bogate
doświadczenie w produkcji luster i pracy ze szkłem. Znajomość przekazywanych
z pokolenia na pokolenie tajników warsztatu pozwala nam tworzyć wyjątkowe produkty,
których jakość i wzornictwo doceniają zarówno klienci, jak i profesjonaliści.
Nasze lustra zdobyły nagrody w wielu prestiżowych konkursach branżowych.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY GIERADESIGN:
Aleksandra Giera, Michał Giera i Wioletta Cielemęcka
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Luna
[ LNA ]
Lustro Luna jest
niczym rosnący
księżyc. Jego
tajemniczy blask
wyłaniający się
zza półokrągłej
tafli, wydobywa
pomieszczenie
z mroku.
Lustro dostępne
w wielu wariantach
kolorystycznych.

K O L E K C J A

Luna

NOWOŚĆ

[ LNA ]

Awangardowe lustra dekoracyjne inspirowane wyglądem księżyca w różnych jego
fazach i pozycjach na niebie. Ciemny środek i wydobywające się zza niego światło
przywodzą na myśl zaćmienie, uchwycone w momencie oczekiwania na rozbłysk.
Tajemniczy blask wyłaniający się zza lustra Luna wprowadza do wnętrz niezwykły
nastrój, dopełniając jednocześnie nieregularną formę zwierciadła. Dzięki opcji
bezdotykowego regulatora jasności można kształtować natężenie światła.
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Luna Semi
[ LNS ]
W tej wersji okrągły środek lustra
składa się z dwóch części. Duży
wybór kolorów luster pozwala
stworzyć wyjątkową dekorację
dopasowaną do wnętrza.
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Inco Blue
K O L E K C J A

				

Signt

[ SGI/BLS ]

NOWOŚĆ

[ SGN ]

Lustra niczym znaki − wyraziste formy i kolory tworzą niezwykłe dekoracje
ścienne, które dodadzą charakteru każdemu wnętrzu. Geometryczne kształty
zawieszone na mosiężnym zawiesiu komponują się w dynamiczne, ale harmonijne
kompozycje. Ich proste formy sprawiają, że pasują do aranżacji w niemal każdym
stylu. Lustra Sing wykonane są z kolorowych lustrzanych tafli i dostępne są
w wielu wariantach kolorystycznych.
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Avi

Temo

Inco

[ SGA/GBLB ]

[ SGT/SBBL ]

[ SGI/GB ]

Lustro dekoracyjne Avi,
niczym ozdobna zawieszka
stanie się biżuterią dla wnętrza.
Wykonane jest z trzech
kolorowych lustrzanych
elementów, w różnych
barwach do wyboru.

Graficzne lustro kształtem
przypominające totem. Złożone
z geometrycznych figur w trzech
kontrastowych kolorach.
Ta efektowna kompozycja
idealnie ozdobi salon, jadalnię
czy sypialnię.

Geometryczna forma lustra
Inco, przypominająca plemienne
ozdoby, pięknie udekoruje proste
nowoczesne wnętrza. To dwie
tafle kolorowych luster sklejonych
ze sobą, dostępne w różnych
kolorach.
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Isle

Tafle

K O L E K C J A

Isle

[ ISL ]

[ TAF ]

NOWOŚĆ

[ ISL ]

Kolekcja Isle, to propozycja luster wpisujących się w nurt organiczny.
Składa się z trzech luster – wydłużonego wertykalnego oraz dwóch mniejszych.
Ich charakter zbudowany jest przez nałożenie na siebie dwóch nieregularnych,
„pływających” kształtów. W miejscach, gdzie jeden z nich odsłania drugi,
otrzymujemy efekt nieoczywistej oprawy.

Projekt

Szpunar.studio
dla GieraDesign

Grafitowy kolor naniesiony
jest od tyłu, dzięki
czemu Wzór nie ściera
się i nie zmywa.
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Isle Wide

Isle

[ ISL/W ]

[ ISL ]

Isle Elong
[ ISL/E ]
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K O L E K C J A

Cosmic

Venus
NOWOŚĆ

[ COS/V ]

[ COS ]

Kolekcja Cosmic składa się z luster pokrytych wzorem, wywodzącym się z op-artu.
Naniesione paski deformują odbicie, dając efekt interferencji. Nadruk sprawia,
że odzwierciedlenie jest rozmyte i poszatkowane, a pod odpowiednim kątem
pewne jego obszary zaczerniają się. Lustra i ich klimat nawiązują do planet.
W kolekcji znajdują się: Neptune – jako błękitna planeta, Jupiter – planeta z niekończącymi
się burzami i huraganami, Venus – planeta ognista i Mars – planeta czerwona.
Lustra wpisują się we wnętrza, tworząc abstrakcyjny obraz.

Neptune

Jupiter

Mars

[ COS/N ]

[ COS/J ]

[ COS/M ]

Projekt

Szpunar.studio
dla GieraDesign
Kamila Niedzwiedzka i Nikodem Szpunar.
Projektanci, absolwenci wydziału Wzornictwa
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz
National College of Art and Design w Dublinie.
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K O L E K C J A

Plama

Plama no.3
Vintage

[ PLA ]

Forma luster z kolekcji Plama została zainspirowana, kształtami, jakie przyjmują
rozlane na równej powierzchni płyny czy deszczowe kałuże. Biomorficzne,
zaczerpnięte z natury opływowe kształty bez ostrych kantów wywołują poczucie
komfortu. Wśród prostych linii ścian i uporządkowanych geometrycznych
form mebli, lustrzana Plama wprowadza dynamikę i dodaje wnętrzu oryginalności.

Plama no.1

[ PLA/1 ]

Lustro o organicznym wydłużonym kształcie
doskonale sprawdza się w łazienkach z dwiema
umywalkami. W wersji z podświetleniem led umożliwia
kształtowanie we wnętrzach przyjemnego nastroju.
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[ PLA/3/VIN ]

zestawianie różnych
rozmiarów luster
umożliwia tworzenie
dekoracyjnych
kompozycji

Lustro Plama no.3 w wersji
postarzanej, nierównomiernie
kropkowanej. Stanowi piekną
dekorację. Wprowadzi do wnętrza
klimat Vintage, doda uroku
i tajemniczości. Dostępne w wielu
rozmiarach do wyboru.

Plama no.2 Lea

Plama no.3

[ PLA/2/LEA ]
Lustro dekoracyjne, zdobione
trawionym i malowanym wzorem
od strony podlewu. Doskonałe
jako ozdoba nad komodę
w salonie lub jadalni.

[ PLA/3 ]
Kształt no.3 z lustra srebrnego
opti white. Lustro można
zawiesić zarówno w poziomie,
jak i w pionie. Dostępne w wielu
rozmiarach do wyboru.
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K O L E K C J A

NOWOŚĆ

				

Plama no.4
[ PLA/4 ]
Wydłużony kształt lustra
Plama no.4 doskonale
sprawdzi się w salonie
czy korytarzu.
W miejscu lustrzanej
wyspy, świetnie będzie
wyglądać również kinkiet.

Lapis
[ LAP ]

Obłe, opływowe lustro znakomicie odnajdzie się w statycznych wnętrzach,
które urządzono zgodnie z zasadami klasycznej symetrii. Zwierciadło
o nieregularnym kształcie zaburzy nieco panujący w nich geometryczny porządek,
zdynamizuje aranżację i w znacznym stopniu ją ożywi.

Lustro dekoracyjne
o nieregularnym
obłym kształcie.
Wykonane
z najwyższej jakości
szkła opti white
– o wyjątkowej
bieli i przejrzystości.
Krawędzie lustra
szlifowane
i polerowane.
Dostępne różne
rozmiary.

NOWOŚĆ

Plama no.5
[ PLA/5 ]
Kształt lustra Plama no.5 będzie
świetnie wyglądał w łazience,
sprawdzi się również nad
komodą w salonie czy sypialni.
Zagłębienie zwierciadła
to doskonałe miejsce na
zamontowanie oświetlenia.
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K O L E K C J A

Roco
[ ROC ]

Obłe formy luster Roco to niebanalna propozycja do wnętrz, zwłaszcza dla
tych osób, którym nieco znudziła się klasyka i oczywiste kształty zwierciadeł.
Lustra o nieregularnych kształtach doskonale komponują się z kubicznymi
bryłami, będą idealnym dopełnieniem nie tylko wnętrza zaaranżowanego
w stylu organicznym, ale także modernistycznych aranżacji.
Lustra dostępne są w różnych proporcjach i wymiarach.
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Roco

Roco Wide

[ ROC ]
Nieregularne lustro wykonane z najwyższej
jakości lustra opti white. Zamontowane
z tyłu wieszaki umożliwiają montaż
w różnych pozycjach.

[ ROC/WD ]
Szersza wersja modelu Roco.
Ciekawa forma z powodzeniem
zastapi klasyczne okragłe lustro
w salonie czy łazience.

Roco Elong
[ ROC/EL ]
Wydłużona wersja modelu Roco
może być zawieszona w poziomie
(np. nad komodą, kanapą) lub
w pionie (wtedy idelanie sprawdzi
się np. w przedpokoju).
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K O L E K C J A

Fly

Fly
[ FLY ]
Eleganckie lustro o nieregularnym
obłym kształcie. W ofercie różne
wersje kolorystyczne: lustro
srebrne, złote, miedziane,
niebieskie i postarzane (antyczne).
Lustro mocuje się na wieszakach
lub za pomocą metalowych
zapinek, które umożliwiają
zawieszenie go na ścianie według
własnego pomysłu.

					[ FLY ]

Nowoczesne lustro o nieregularnym kształcie. To szlifowana i polerowana szklana
tafla dostępna w kilku wersjach: klasyczna (ze szkłem opti white), kolorowa
lub postarzana. Jego ozdobą są dekoracyjne zapinki (srebrne lub złote) służące
do zawieszenia nlustra w dowolnej pozycji na ścianie.

Fly Kintsugi
[ FLY/KIN ]

Fly Corrosi
[ FLY/COR ]
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K O L E K C J A

Portal

Portal [ POR ]

[ POR ]

Kto marzy o wprowadzeniu modnych łuków do wnętrza, doceni lustro Portal.
Ten arkadowy kształt w delikatnej ramce wygląda efektownie i elegancko
zarówno we wnętrzu nowoczesnym, urządzonym w stylu skandynawskim,
jak i eklektycznym. Lustro w wersji stojącej sprawdzi się w przedpokoju,
a oparte o ścianę w salonie z powodzeniem będzie imitować prawdziwe półokrągłe
przejście i dodatkowo powiększy optycznie przestrzeń.
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Portal

Portal stojące

[ POR ]

[ POR/ST ]

Wersja podstawowa, wisząca,
modelu Portal ma ramę o szerokości
10 mm i grubość 18 mm.

Wersja duża, do oparcia o ścianę ,
ma ramę o szerokości również
10 mm, ale grubości aż 38 mm.

Lustro Portal jest dostępne w kilku
proporcjach, zarówno podłużnych
jak i bardziej pękatych.
System mocowań umożliwia
zawieszenie w pionie (z łukiem
u góry lub u dołu) oraz w poziomie.
Rama z wodoodpornej płyty MDF
pokryta dwuskładnikowym lakierem
poliuretanowym. Wykończenie
matowe. Dostępne kolory: czarny,
biały, złoty i miedziany.
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Portal stojące [ POR/ST ]

Portal
stojące
Vintage
[ POR/ST/VIN ]
Duże dekoracyjne lustro
stojące w wersji vintage czyli
z postarzaną, nierównomiernie poplamioną taflą
lustrzaną. Doda uroku
i tajemniczości każdemu
wnętrzu. Efektowna rama
o szerokości 10 mm
i głębokości 38 mm
dostępna w kolorach
czarnym, białym, złotym
i miedzianym.

Duże lustro stojące. Efektowna
rama o szerokości 10 mm
i głębokości 38 mm dostępna
w kolorach czarnym, białym,
złotym i miedzianym.
Kilka rozmiarów do wyboru.
CZARNE
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BIAŁE

ZŁOTE

MIEDZIANE
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K O L E K C J A

Ambient

Ambient [ AMB ]

[ AMB ]

Charakterystyczny kształt o zaokrąglonych końcach – to lustro pasuje do wnętrz
w różnych stylach: eko, skandynawskim, nowoczesnym, minimalistycznym,
a także nawiązującym do lat 60. ubiegłego wieku. Aby model był jeszcze bardziej
uniwersalny, można wybierać spośród dwóch grubości ramy,
czterech kolorów i kilku wersji rozmiarowych.

Ambient
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Wariant z cienką ramką
o szerokości 10 mm, wykonaną
z wodoodpornej płyty MDF pokrytą
dwuskładnikowym lakierem
poliuretanowym. Wykończenie matowe.
Krawędzie tafli szklanej odsłonięte
i polerowane, dzięki czemu na styku
z ramą powstaje piękny błysk.

Ambient Slim

[ AMB ]

[ AMB/SL ]

Wersja podstawowa modelu Ambient
ma ramę o szerokości 20 mm.
W obu wariantach tafla lustra zabezpieczona jest folią wzmacniającą.

W wersji Slim lustro oprawione jest
w super cienką ramkę o szerokości
zaledwie 10 mm. Idealne do minimalistycznych stylizacji!

CZARNE

BIAŁE

ZŁOTE

MIEDZIANE
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Ambient Slim Led [ AMB/SL/LED ]

K O L E K C J A

Dolio
[ DOL ]

Lustro o beczkowatym kształcie doskonale komponuje się
z modnymi materiałami takimi jak plecionka, drewno czy lastryko.

Rama o szerokości 20 mm.
Wykonana z wodoodpornej
płyty MDF, pokryta twardym dwuskładnikowym
lakierem poliuretanowym.
Wykończenie matowe.
Tafla lustra zabezpieczona
od tyłu folią wzmacniającą.

duży wybór
rozmiarów
w 4 proporcja
ch
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Rama lustra wykonana jest
z wodoodpornej płyty MDF pokrytej
twardym lakierem poliuretanowym.
Wykończenie matowe. W ramę
wklejone jest wysokiej jakości lustro.
Tafla szklana zabezpieczona jest
od tyłu folią wzmacniającą, która
w razie stłuczenia utrzymuje
kawałki szkła w ramie.

CZARNE

BIAŁE

ZŁOTE

MIEDZIANE

duży wybór
rozmiarów
w dwóch
wariantach
proporcji
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K O L E K C J A

Scandi
[ SCD ]

Okrągłe lustro w cienkiej ramie – ideał dla tych, którzy kochają proste wzornictwo
bez zbędnych ozdób. Okazuje się, że jest ich wielu, bo ten model cieszy się
ogromnym powodzeniem wśród klientów i uznaniem w branży. Lustro Scandi
w wersji Slim zdobyło prestiżową nagrodę w konkursie „Dobry Design 2019”,
a do kolejnego („Dobry Wzór 2019”) zostało rekomendowane przez
Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

Scandi LED
[ SCD/B/LED ]
Klasyczne lusto w czarnej ramie
z poświetleniem LED. Rama
z wodoodpornej płyty MDF
pokrytej twardym
dwuskładnikowym lakierem
poliuretanowym. Wykończenie
matowe. W ramę wklejone jest
wysokiej jakości lustro. Tafla zabezpieczona od tyłu folią, która w razie
stłuczenia utrzymuje szkło w ramie.
W wersji podświetlanej do wyboru
barwa światła neutralna lub ciepła.

Scandi
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Scandi Slim

[ SCD ]

[ SCD/SL ]

Ramy całej kolekcji Scandi wykonane
są z wodoodpornej i lakierowanej
płyty MDF. Podstawowa wersja ramy
ma szerokość 20 mm.

Cienka ramka o szerokości 10 mm.
Krawędzie tafli szklanej są odsłonięte
i polerowane, dzięki czemu na styku
z ramą powstaje piękny błysk.

CZARNE

BIAŁE

ZŁOTE

MIEDZIANE
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Scandi Slim [ SCD/SL ]

Scandi
Corrosi
[ SCR/SL ]
Kolejny pomysł na niebanalną
dekorację domu: lustro Scandi
z taflą pokrytą nieregularnymi
plamami, jakby skorodowane.
„Nakrapiane” zwierciadło pasuje
do wnętrz w stylach etnicznym,
eko czy nowoczesnym –
wszędzie tam, gdzie przyda się
efektowny detal urozmaicający
kompozycję. W procesie
postarzania tafla lustra została
poddana kontrolowanej korozji,
następnie zabezpieczona.
Rama w wersji Slim (10 mm)
z wodoodpornej płyty MDF
pokrytej dwuskładnikowym
lakierem poliuretanowym.

Uniwersalny i ponadczasowy design
sprawia, że lustro Scandi Slim pasuje
do wielu pomieszczeń. Wyjątkowo
cienka rama (10 mm), wykonana jest
z wodoodpornej płyty MDF pokrytej
twardym dwuskładnikowym
lakierem poliuretanowym.
Wykończenie matowe. W ramę
wklejone lustro o wysokim połysku,
krawędzie szlifowane i polerowane.
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Scandi Wood
[ SCD/SK ]
Scandi w drewnianej ramie, czyli idealne lustro
do wnętrz w stylu skandynawskim oraz wszelkich
stylizacji eko i etno. Rama o szerokości 20 mm
wykonana z wysokiej jakości sklejki, lakierowanej
twardym lakierem poliuretanowym.
W nią wklejone jest lustro o wysokim połysku.
Z tyłu zamontowane wieszaki.
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Scandi
Power
[ SCP ]
Cztery warianty wiszącego
lustra Scandi Power
Cream (rama biała, sznurek
beżowy), Power Chevron
(rama czarna, sznurek ze
wzorem chevron), Power
Mint (rama miedziana,
sznurek miętowy) i Power
Wood (rama ze sklejki,
sznurek szary).
Diabeł tkwi w szczegółach,
więc nasze lustro ma również
dekoracyjne mocowania
w odpowiednich kolorach
(czarne, złote, miedziane).

do wyboru
różne kolory
sznurków
i mocowań
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Scandi Belt
[ SCD/BT ]

DOSTĘPNE
WIESZAKI

wieszak
w zestawie

Kolejna propozycja z kolekcji
luster Scandi – tym razem lustro
zawieszone na czarnym pasku.
Ma wszystko to, co decyduje
o wysokiej jakości: precyzyjne
wykonanie, matowe wykończenie
i pasek z naturalnej skóry.
Dostępne lustra w ramie złotej,
miedzianej, czarnej i sklejkowej.
W zestawie dedykowane wieszaki,
w analogicznych kolorach.
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Scandi Slim Owal

[ SCO/SL ]

[ DUO ]
Jeśli w łazience spotykają się członkowie całej rodziny, przyda się lustro, które
pasuje każdemu, niezależnie od wzrostu. Polecamy podwójne Scandi − wyposażone
w unikatowy system obrotowy, który umożliwia swobodną zmianę położenia mniejszego
koła. Regulacja jest płynna, więc można je ustawić w dowolnej pozycji wygodnej dla
użytkownika. To niezwykłe lustro zdobyło aż 6 nagród w prestiżowych konkursach.

casz
Obra cesz
h
jak c

CZARNE

BIAŁE

ZŁOTE

MIEDZIANE

Ten klasyczny i niezwykle dekoracyjny kształt świetnie
wygląda zwłaszcza w modnych aranżacjach łazienek,
a cienka ramka (10 mm) dodaje mu elegancji.
Rama lustra z wodoodpornej płyty MDF pokrytej twardym lakierem
poliuretanowym. Wykończenie matowe. W ramę wklejone lustro
o wysokim połysku, krawędzie szlifowane i polerowane.
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Grand

NOWOŚĆ

[ GRA ]

Dekoracyjne lustra inspirowane sielskim klimatem angielskiej prowincji i stylem
neowiktoriańskim. Idealne do aranżacji w stylu klasycznym czy grandmillenial.
Lustra z fantazyjnym łukiem dodadzą uroku każdemu wnętrzu. Szczególnie
zjawiskowo prezentują sie na tle wzorzystych tapet.

Grand
Porto [ GRA/P ]
Wersja z dekoracyjnym
łukiem u góry, dół prosty.
Lustro dostepne w kilku
rozmiarach oraz czterech
kolorach do wyboru.

Grand
Amis [ GRA/A ]
Jeszcze bardziej dekoracyjny
wariant, w którym dekoracyjny
łuk jest zarówno u góry, jak
i u dołu lustra. Piękna dekoracja
do wnętrz w stylu retro.

NOWOŚĆ

Grand Mille [ GRA/M ]
Chcesz aby twoje pomieszczenie
było wyjatkowe? Lustro Mille
będzie idealne! Jego pałacowy
styl nada pomieszczeniu
wyrazu, a nieregularny kształt
na tle wzorzystej tapety będzie
zjawiskową dekoracją.
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Billet

Billet

[ BIL ]

Lustro prostokątne z zaoblonymi rogami to uniwersalny kształt, który można
zaaranżować praktycznie w każdym wnętrzu, bez względu na jego styl. Zaokrąglone
rogi lustra świetnie pasują do zaoblonych kranów czy armatury w łazience,
a zawieszone w przedpokoju, przełamią linie proste i dodadzą wnętrzu delikatności.

CZARNE
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BIAŁE

ZŁOTE

MIEDZIANE

[ BIL ]

Prostokątne lustro w cienkiej, ale głębokiej
ramce o zaokrąglonych rogach. Rama przypomina
tę z modelu Scandi Slim – jest równie cienka,
ale dwukrotnie głębsza (38 mm), co daje
mocniejszy efekt trójwymiarowości.
Rama wykonana z wodoodpornej pyty MDF,
pokrytej twardym dwuskładnikowym lakierem
poliuretanowym. Wykończenie matowe.
W ramę wklejone lustro o wysokim połysku,
krawędzie szlifowane i polerowane.

Efektowna rama o głębokości 38mm
i szerokości 10 mm dostępna jest w czterech kolorach:
czarnym, białym, złotym i miedzianym.
Promień zaokraglenia wynosi 5 cm.
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Credo

NOWOŚĆ

[ CRD ]

„Zostań dłużej!” to „mosiężne Credo” marki GieraDesign. Taka myśl przyświecała
przy projektowaniu kolekcji luster w ramach z polerowanego mosiądzu.
W dobie galopujących zmian klimatycznych i zalewającej nas fali jednorazówek,
warto postawić na przedmioty, które zostaną z nami przez długie lata, których
ponadczasowe wzornictwo oprze się przemijającym modom, a ich jakość wykonania
i zastosowane materiały zapewnią im nieskazitelny wygląd przez długie lata.
Takie są właśnie lustra Credo – klasyczne i eleganckie, wykonane ręcznie z wysokiej
jakości materiałów (bezołowiowe szkło + mosiądz).
Efektowna
głęboka rama
i dopracowane
detale
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Credo Clasic

Credo Line

[ CRD/CL ]

[ CRD/L ]

Credo Pure
[ CRD/P ]

Elementy lustra efektownie
połączone ze sobą za pomocą
pasków złotego mosiądzu
tworzących dekoracyjne szprosy.
Klasyczny, ponadczasowy wzór.

Asymetryczne mosiężne szprosy,
których układ zainspirowany został
geometrycznymi obrazami
Pieta Mondriana, tworzą niezwykle
dekoracyjne lustro.

Tafla lustra bezołowiowego
opti white oprawiona w efektowną
mosiężną ramę. Ponadczasowy
wzór lustra Credo Pure opiera się
przemijającym modom.
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szkło
mosiądz
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polerowany
mosiądz
w połączeniu
z najwyższej
jakości lustrem
opti white

Hoko

Ring Lapis

Ring Ambient

[ HOK ]

[ RNG/LAP ]

[ RNG/AMB ]

Minimalistyczna prostota: okrągła tafla
lustra na mosiężnym zawiesiu.
Warto zwrócić uwagę na perfekcyjne
dopracowanie detali: lustro wykonane
jest z wysokiej jakości szkła, o precyzyjnie
szlifowanych i polerowanych krawędziach.
Zawiesie z cienkiego mosiężnego pręta.

Nieregularny kształt lustrzanej
tafli wpisany w mosiężny okrąg.
Lustro o wysokim połysku,
krawędzie szlifowane i polerowane
– na brzegach szkła powstaje piękny
połysk. Metalowe elementy
wykonane z mosiądzu.

Lustro o łagodnym owalnym kształcie
wpisane w mosiężny okrąg.
Lustro Ring Ambient to połączenie
wysokiej jakości trwałych materiałów
– najwyższej jakości szkła opti white
i mosiądzu. Rama zabezpieczona
woskiem jubilerskim.
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Fusion
Ta kolekcja to fuzja kolorów, faktur i kształtów. Inspirowana kolorową,
kontrastową grafiką lat 50. i 60. doskonale wpisuje się w aktualne trendy
w dekoracji wnętrz. Bogaty wybór wariantów daje możliwość tworzenia
własnych kompozycji idealnie dopasowanych do pomieszczenia.

Fusion

Novi

Demi

[ FUS ]
Owalne lustro z trzech
kawałków: lustra srebrnego,
w zestawieniu z dwoma
kawałkami luster kolorowych.

[ NOV ]
Owalne lustro wykonane
z dwóch elementów,
które łączy wąski pasek
z polerowanego mosiądzu.

[ DEM ]
Okrągłe lustro wykonane
z dwóch elementów,
które łączy wąski pasek
z polerowanego mosiądzu.

Novi z półką
[ NOV/P ]

ZŁOTE
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MIEDZIANE

NIEBIESKIE

ZIELONE

JASNO-ZIELONE

CORROSI

ANTIQUE

VINTAGE

GRAFITOWE

CZARNE

KONICZYNA
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Novi z półką
[ NOV/P ]
Wariant z półką umieszczoną
pomiędzy dwoma lustrzanymi
fragmentami – dzięki możliwości
dowolnego zawieszenia lustra.
Półka może się znaleźć na dole lub
na górze. Cienka półka z metalu,
malowana proszkowo.

Novi
[ NOV ]
Owalne lustro wykonane
z dwóch elementów – lustra
srebrnego i kolorowego,
które łączy wąski pasek
z polerowanego mosiądzu
dodając mu szlachetności
i elegancji.
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Novi
Multicolor
[ NOV/MUL ]
W tej wersji główna część
wykonana jest z lustra kolorowego
lub postarzanego, a jej uzupełnienie
stanowi szkło ornamentowe lub
inne lustro kolorowe.
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Demi [ DEM ]

ść
Możliwonia
e
z
twor ch
różny ów,
zestaw oru
do wyblorów!
o
aż 11 k

Fusion
[ FUS ]
Oryginalne lustro
w modernistycznym stylu,
inspirowane grafiką z lat 60.
Niczym dzieło sztuki ozdobi
nowoczesny salon, sypialnię
czy przedpokój. Lustro
wykonane z trzech elementów
sklejonych ze sobą.
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Lustro Demi to oczywiście
bardziej oryginalne dekoracja
wnętrza niż przedmiot użytkowy.
Dwa półkola łączy ze sobą
wąski pasek z polerowanego
mosiądzu. Do wyboru różne
kolory luster, co umożliwia
stworzenie własnej komopozycji.
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Sunrise
[ SUR ]
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Lustro w dwukolorowej ramie, idealne do
nowoczesnych wnętrz. Ożywi każdą minimalistyczną
łazienkę. Lustro wykonane z dwóch tafli sklejonych ze
sobą. Ramę stanowi lustro kolorowe (np. grafitowe),
częściowo piaskowane i lakierowane od tyłu na
czarno. Kolor jest całkowicie odporny na ścieranie.

Sunset

Eclipse

[ SUS ]

[ ECP ]
Oryginalne lustro wykonane
z dwóch elementów sklejonych
ze sobą: większej części
klasycznego lustra srebrnego
i mniejszej z kolorowego. Model
ten doskonale sprawdzi się we
wnętrzach nowoczesnych
oraz wciąż niezwykle modnych
eklektycznych aranżacjach.

Eleganckie okrągłe lustro
w modernistycznym
stylu. Piękna dekoracja do
nowoczesnego wnętrza, jak
i tego w stylu retro. Lustro
złożone z dwóch sklejonych ze
sobą elementów. Większą część
stanowi klasyczne lustro srebrne,
z nim zestawione jest lustro
w innym kolorze (do wyboru).
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Vico

[ VIC ]

Ciekawy kształt i ascetyczna
forma: łukowato zakończona
tafla lustra, bez ramy, jedynie
z prostą półką na dole.
Półka wykonana z metalu,
malowana proszkowo.
Lustro idealne do przedpokoju,
na półce można odłożyć
drobiazgi jak klucze czy listy.

Heksagon
Belt [ HEX/BT ]

Lustro o heksagonalnym kształcie
zawieszone na skórzanym pasku.
Za taflą lustra z boku jest widoczna
rama wykonana z wodoodpornej
płyty MDF lakierowanej twardym
dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym. W zestawie wieszak
drewniany do zawieszenia lustra.
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Arco

[ ARC ]

Lustro z metalową półką,
zwieńczone łukiem.
Doskonale sprawdzi się
w łazience, na półce można
postawić drobiazgi, przybory
toaletowe. Lustro może
być zamontowane z półką
u dołu lub u góry.

Grid

[ GRI ]
Lustro w metalowej czarnej
ramie w loftowym stylu.
Dostępne dwie wersje:
z poziomymi podziałami ramy
lub bez. Rama wykonana ze
stali malowanej proszkowo
na czarny kolor. W ramie
zamocowane lustro o wysokim
połysku, krawędzie szlifowane
i polerowane.
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Lustra super białe

Silver Block

Lustra ze szkła opti white są bardziej
przejrzyste i bielsze niż tradycyjne.
Co zapewnia ten efekt? Szkło opti
white ma obniżoną zawartość żelaza,
co pozwala w znacznym stopniu
wyeliminować typowe dla klasycznego
szkła zielonkawe zabarwienie.
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[ SBL ]

Minimalistyczne lustra wykonane z tafli opti white, co daje im
wyjątkową przezroczystość, jasność i wierne odwzorowanie barw.
Lustrzane boki nadają im monolityczny charakter.

Lustro okragłe
super białe

Lustro owalne
super białe

[ OPO ]

[ OWO ]

Okragłe lustro wykonane z najwyższej
jakości lustra ze szkła opti white. Dostępne
w wielu rozmiarach, aż do 150 cm. Podlew
lustra zabezpieczony teflonem, który chroni
je przed korozyjnym działaniem wilgoci.
Szlifowane i polerowane krawędzie.

Owalne lustro wykonane z najwyższej
jakości lustra ze szkła opti white. Dostępne
w wielu rozmiarach. Podlew lustra
zabezpieczony teflonem, który chroni
je przed korozyjnym działaniem wilgoci.
Szlifowane i polerowane krawędzie.

Silver Block
[ SBL ]

3 wersje
kolorystyczne
nogi lustra
stojącego

Duże lustro do zawieszenia
lub oparcia o ścianę. Lustro
z najwyższej jakości szkła opti white.
Wersja stojąca lustra – oparta
na nodze ze sklejki. Konstrukcja
wykonana ze sklejki lub płyty meb
lowej oklejonej lustrem. Krawędzie
lustra szlifowane i polerowane.
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Modern
[ MDL; MSQ ]

Seria minimalistycznych luster w lustrzanych ramach o prostej
ponadczasowej formie. W kolekcji mamy modele prostokątne i okrągłe,
wszystkie precyzyjnie szlifowane i polerowane na krawędziach.

Modern
Line
[ MDL ]
Nowoczesne lustro w lustrzanej
oprawie. Niezwykle skromne,
a jednak efektowne.
Wykonane z dwóch tafli sklejonych
ze sobą. Do wyboru różne wersje
szkalnej ramy: z lustra opti white,
postarzana, ze szkła grafitowego,
czarnego lub niebieskiego.
Krawędzie luster szlifowane
i polerowane.

Modern SQ
[ MSQ ]
Minimalistyczne lustro wykonane z dwóch
sklejonych ze sobą tafli. Dostepne w dwóch
wariantach kolorystycznych i wielu
wariantach wymiarowych.
Krawędzie luster szlifowane i polerowane.
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Lady

[ LAD ]

Minimalistyczne lustro wykonane z dwóch
sklejonych ze sobą tafli. Dostepne w wielu
wariantach kolorystycznych i wymiarowych.
Krawędzie luster szlifowane i polerowane.

Mnogość wersji
kolorystycznych
ułatwia wybór
lustra
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Cristal
[ CRS; CRS/3D; COK ]

Kryształowe lustra w efektownych lustrzanych ramach. Dzięki zastosowaniu
wyjątkowej jakości szkła i fazowaniu krawędzi pięknie odbijają światło
i zachwycają mnogością odbić. Ekskluzywna dekoracja salonu.

noga dostępna
w kolorze
czarnym
lub białym
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Cristal 3D

Cristal Oktagon

[ CRS/3D ; [ CRS/3D ]]

[ COK ]

Dekoracyjne lustro w lustrzanej oprawie.
Rama lustrzana uniesiona lekko pod
skosem, co daje zaskakujący efekt wielu
odbić. Elementy lustra fazowane, boki
lustrzane, szklane. Lustro wykonane
z najwyższej jakości luster opti white.

Eleganckie lustro o modnym kształcie ośmiokąta
w lustrzanej ramie. Elementy lustra fazowane,
faza 1,5 cm. Lustro naklejone na podkład szklany
lub na płytę meblową (czarną bądź białą).
Lustro wykonane z najwyższej
jakości lustra opti white.
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Satis
[ SAT ]
Ozdobne lustro z lustrzaną ramą.
Nieprzesadnie zdobne, ma subtelny
charakter. Dekoracyjna faza na
wewnętrznej krawędzi ramy
podkreśla oprawę lustra i pięknie
rozprasza światło. Zwierciadło
wykonane z najwyższej jakości
szkła opti white.

Margot
fazowanie
krawędzi szkła
sprawia, że
lustro pięknie
odbija światło
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Fazis
[ FZS ]
Eleganckie lustro dekoracyjne
w lustrzanej fazowanej ramie.
Idealne do wnętrz w stylu Hampton
lub glamour. Elementy lustra
fazowane (faza 1,5 cm) i naklejone
na płytę meblową czarną lub białą.
Lustro jest wykonane z najwyższej
jakości szkła opti white.

[ MRG ]
Bardzo dekoracyjny model
z niezwykle efektowną, szeroką
lustrzaną ramą. Lustro, idealne do
wnętrz w stylu glamour, klasycznym
i nowojorskim. Szeroka i bogato
fazowana lustrzana rama daje
niezwykły efekt. Lustro wykonane
z fazowanych elementów
naklejonych na płytę wykończoną
na wysoki połysk (czarną lub białą).
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Aurora
[ ARO ]

Dekoracyjne lustra w ramach ze szklanej mozaiki – złotej lub srebrnej.
W odróżnieniu od modelu Aurea – tu wszystkie kostki mozaiki są gładkie.
Lustra Aurora pasują doskonale do bogatych stylów, jak glamour czy klasyczny,
ale można je także zaaranżować we wnętrzach nordic czy modern. Ostatnio
projektanci proponują bowiem złoty kolor także do oszczędnych, nowoczesnych wnętrz.

Aurora Gold
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Aurora Silver

[ ARO/G ]

[ ARO/SV ]

Wersja złota: rama wyklejona
trzema rzędami szklanej mozaiki
w odcieniu złota. Wszystkie kostki
gładkie, błyszczące.

Wersja srebrna: trzy rzędy
szklanej mozaiki w kolorze srebra,
wszystkie kostki gładkie,
błyszczące.
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Aurea
[ AUR; ASQ ]

Dekoracyjne lustra w ramach ze szklanej mozaiki – złotej lub srebrnej.
Najbardziej pasują do modnych wnętrz w stylach glamour czy Hampton,
choć ostatnio projektanci chętnie umieszczają je również w stonowanych
nowoczesnych aranżacjach. Proponujemy modele okrągłe i prostokątne,
w wielu wymiarach i o różnej szerokości obramowania.

Aurea Gold
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Aurea Silver

[ AUR/G ]

[ AUR/SV ]

Wersja złota: rama wyklejona trzema
rzędami szklanej mozaiki
w odcieniu złota. Wymieszane
kwadraty o różnych fakturach.

Wersja srebrna: trzy rzędy szklanej
mozaiki w kolorze srebra, wymieszane
kostki gładkie i fakturowane, co daje
efektowne odbicia i załamania światła.

Aurea SQ

Aurea SQ Slim

[ ASQ/SV ]
Eleganckie prostokątne lustro
w ramie ze szklanej srebrnej
mozaiki. Rama wykonana z trzech
rzędów połyskujących kostek.
W nią wklejone jest doskonałej
jakości szlifowane lustro
o wysokim połysku.

[ ASQ/SL/SV ]
Wersja z wąską ramą z dwóch
rzędów mozaiki. Lustro idealne
do przedpokoju, garderoby,
w miejsce gdzie zmieści się tylko
wąskie lustro, ale wystarczajace
do przeglądania się. Dostępne
w wielu rozmiarach.
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Bracelet
[ BRA; BSQ ]

Połączenie metalicznej mozaiki i szkła daje wręcz biżuteryjny efekt.
Lustra z tej serii ciekawie wyglądają na tle ścian o modnym surowym
wykończeniu – taki kontrast przyciąga spojrzenia.

Bracelet
[ BRA ]

Elegance
[ ELE ]
Efektowne połączenie wysokiej
jakości okrągłego lustra oraz
podwójnej ramy złożonej z pasa
szkliwionej mozaiki i szerokiego
okręgu kolorowego szkła.
Dostępne wersje z białą, czarną
i niebieską ramą, przy czym
wariant biały wykonany jest
ze szkła Lacobel Pure white
– o wyjątkowo czystej bieli.

BIAŁE
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CZARNE

NIEBIESKIE

Lustro w szklanej
ramie ozdobionej
mozaiką. Rama
wykonana ze szkła
Lacobel. Wspaniale
ozdobi nie tylko
łazienkę, ale również
salon czy sypialnię.
Dostępne w kolorze
białym, czarnym,
miedzianym, złotym
i lustrzanym.

do wyboru
różne kształty
luster
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Lustra
w ramach
Klasyka gatunku. Czym nasze oprawy różnią się od innych dostępnych
na rynku? Skomponowaliśmy kolekcję wyselekcjonowanych ram
z wysokiej jakości litego drewna, w wielu wariantach stylistycznych.
Są tu modele bogato zdobione motywami roślinnymi pokrywane
szlagmetalem i eleganckie profile pozbawione dekoracji.
Wymiar i kształt lustra dopasujemy do Twoich potrzeb.

Fere Oktagon

dwie pozycje
zawieszenia
do wyboru

[ FOK ]
Ośmiokątne lustro w profilowanej
drewnianej ramie w odcieniu starego
złota. Efektowna dekoracja salonu,
wpisuje się w styl klasyczny, glamour,
nowojorski czy Hampton. Rama
z wysokogatunkowego litego drewna,
pokryta szlagmetalem i lakierowana.
Lustro fazowane o wysokim połysku.
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podświetlenie LED
Lustro podświetlone od tyłu wygląda wyjątkowo efektownie, jest już nie tylko
przedmiotem użytkowym, ale również dekoracjnym elementem aranżacji przestrzeni.
Nieco przyćmione światło LED wprowadza do wnętrza niezwykły klimat.

strefa
architekta
Specjalnie z myślą o architektach i projektantach
wnętrz przygotowaliśmy Strefę Architekta,
w której znajdą Państwo modele 3D wszystkich
naszych luster oraz inne przydatne materiały.
www.gieradesign.pl
zakładka Strefa Architekta

MOCNE
RÓWNOMIERNE
ŚWIATŁO
Aż 120 diod/mb
w mlecznej,
rozpraszającej
światło
osłonie

Lustra LED
Wszystkie nasze lustra
można zamówić
z podświetleniem
LED. Istnieje również
możliwość zmiany
parametrów zestawu oraz
wyboru dodatkowych
akcesoriów.
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∞ Oświetlenie LED: 12V, 120 diod/mb
∞ Żywotnosc taśmy LED: 30.000 rbg
∞ Barwa światła: biała neutralna 4000 K lub ciepła 2700-3000 K
∞ Zasilanie: 230V
∞ Klasa szczelności: IP44, IP68
∞ Zasilacz: IP68, 12V, zintegrowany, ukryty za taflą lustra
∞ Dystans od ściany: 15-20 mm (zależy od modelu lustra)
∞ Wygodne podłączenie do prądu z wodoodpornymi złączami.
∞ Włącznik opcjonalnie: bezdotykowy z regulatorem jasności

Skontaktuj się z nami,
a przedstawimy Ci
spersonalizowaną
ofertę:
tel. +48 690 008 171
archi@gieradesign.pl

Pobierz modele 3D
naszych luster
oraz wyszparowane
zdjęcia (pliki 2D)

Aktualny katalog
naszych produktów jest
dostępny w formacie
PDF. Na życzenie
chętnie wyślemy Ci
również drukowaną
wersję katalogu

Oznacz nasze lustra
w swoich projektach,
a my chętnie je
udostępnimy na
naszych profilach
społecznościowych!
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Zapraszamy do współpracy architektów, biura projektowe,
deweloperów oraz właścicieli sklepów z wyposażeniem wnętrz.
Wieloletnie doświadczenie w branży, odpowiednie zaplecze maszynowe,
kompetentny i zgrany zespół oraz wypracowana renoma pozwalają nam
realizować nie tylko zamówienia indywidualne, lecz także duże zlecenia dla firm.
Gwarantujemy najwyższą jakość pracy od momentu rozmowy z projektantem,
przez wykonanie, po bezpieczną wysyłkę luster. Każda paczka
jest odpowiednio zapakowana i ubezpieczona.
Zachęcamy do kontaktu, z chęcią odpowiemy na każde Państwa pytanie.
Każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie, aby precyzyjnie
dopasować ją do Waszych potrzeb.

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

