


A Linha de Espelhos Jules é ideal para renovar o 

décor de maneira prática e sofisticada.  São vários 

tamanhos, tipos de molduras, iluminados ou não. 

Como são muito versáteis, é fácil usar nos mais 

variados ambientes e harmonizar com diferentes 

estilos de decoração, desde o mais rústico até o 

mais moderno e sofisticado.

Se você está em busca de um elemento que ajude 

a mudar seu espaços, ou mesmo um item que 

coloque um toque sofisticado na decoração é na 

DNA Lustres & Decor que você vai encontrar.

Assinado pela equipe Dna Lustres de Design,  

Fabricado no Brasil podemos personalizar 

tamanhos, cores e modelos.

Espelhos decorativos que é uma 
verdadeira inspiração!
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Camellia 

Um espelho elegante com um puro 
design clássico

Este espelho é feito de vidro puro e espelho de alta 

refletividade com luz LED e torna o banheiro mais 

bonito e elegante.

Tamanhos:

Redondo de 60,  80  e  100cm

• Vidro ultra limpo

• Interruptor de toque

Função alternativa

• Luz Direta e Indireta 
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Sunflower

Espelho redondo com Luz de LED recortada

Este espelho é ideal para uma sensação minimalista 

e moderna. Sua iluminação de LED proporciona  

funcionalidade e um brilho adicional.

• Vidro ultra limpo

• Interruptor de toque

Função alternativa

• Luz Direta e Indireta 

Tamanhos:

Redondo de 60,  80  e  100cm
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Delphinium

Um lindo espelho em camadas, faz toda  
a diferença no design

Para quem necessita de praticidade no dia a dia, 

este espelho é ideal por ter função alternativa com 

luz direta e indireta acionado por touch screen.

Tamanhos:

Quadrado de 60, 80cm e 100cm

• Vidro ultra limpo

• Interruptor de toque

Função alternativa

• Luz Direta e Indireta 
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Narcissus

Um espelho retangular com borda iluminada  
por LED exibindo um ar contemporâneo

Sua luz é difundida atrás de um vidro retangular fosco, 

projetando um brilho uniforme e lisonjeiro. 

As sombras na parte superior e lateral são iluminadas 

para aplicação perfeita de maquiagem ou uma incrível 

experiência ao se barbear.

Tamanhos:

Retangular de 100 x 80cm e  80 x 60cm

• Vidro ultra limpo

• Interruptor de toque

Função alternativa

• Luz Direta e Indireta 
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Dandelion

Novo design para espelho, combinação 
perfeita entre concreto e espelho

Deixe sua rotina matinal começar bem com a 

sofisticação desse espelho brilhante. Este espelho 

iluminado incorpora luz de LED dissolvida por duplas 

tiras no design elegante do espelho.

Tamanhos:

Retangular de 100 x 80cm e  80 x 60cm

• Vidro ultra limpo

• Interruptor de toque

Função alternativa

• Luz Direta e Indireta 
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Poinsettia

Detalhe da iluminação de LED, no entorno do espelho, 
proporciona um interior mais brilhante ao seu espaço

Com faixas duplas exclusivas de luz de LED em

ambos os lados,  apresenta um exemplo

perfeito de um espelho de banheiro funcional

e moderno. Este espelho foi projetado com

iluminação interna de LED.

Tamanhos:

Retangular de 100 x 80cm e  80 x 60cm

• Vidro ultra limpo

• Interruptor de toque

Função alternativa

• Luz Direta e Indireta 
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Beehive

Espelho Hexagonal com moldura de alumínio em 
acabamento nas cores Marron, Cobre, Preto e Branco

Com moldura hexagonal em alumínio pintado a pó 

em poliéster, esse espelho permite usar a criatividade 

e pode ser aplicado de diversas formas em diferentes 

pontos da casa. 

Decorar o cantinho da entrada, a cabeceira da cama 

ou a parede da sala, são apenas alguns dos exemplos 

para criar diversas composições.

• Vidro ultra limpo

• Mudança de temperatura da cor

• Interruptor de toque

Tamanhos:

Hexagonal de 35, 50, 60 e 80cm
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Beehive light

Espelho Hexagonal iluminado com moldura 
de alumínio

Um ambiente elegante dignifica a vida. Este espelho 

iluminado proporciona sofisticação e charme à sua 

decoração. 

Tamanhos:

Hexagonal de 35, 50, 60 e 80cm

• Vidro ultra limpo

• Mudança de temperatura da cor

• Interruptor de toque
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Marigold

Espelho redondo com cinta de couro acrescenta 
autenticidade ao seu espaço

Com moldura redonda em alumínio, preso por uma 

cinta de couro costurada a mão, este espelho é ideal 

para reafirmar o design moderno e minimalista 

proposto para o ambiente.

• Vidro ultra limpo

• Cinta em couro

Tamanhos:

Redondo de 35, 50, 60, 80 e 100cm
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Marigold light

Espelho redondo iluminado com moldura 
de alumínio

Esse modelo é ideal para uma sensação de 

requinte, com luz de LED destaca ainda mais a sua 

funcionalidade de proporcionar beleza e brilho 

adicional ao espaço.

• Vidro ultra limpo

• Cinta em couro

• Mudança de temperatura da cor

• Interruptor de toque

Função alternativa

• Luz Direta e Indireta

Tamanhos:

Redondo de 35, 50, 60, 80 e 100cm
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Elegance

Espelho redondo com moldura de alumínio 
em acabamento com ou sem iluminação

Desenhado sob medida para quem procura elegância 

e modernidade, este espelho além da beleza, 

proporciona personalidade ao ambiente.

Tamanhos:

Redondo de 50, 60, 80 e 100cm

• Vidro ultra limpo

• Mudança de temperatura da cor

• Interruptor de toque
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Elegance Light




