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Bendy Mirror
Please note: fixtures are not included as these depend upon the surface this product is being
attached to. Please purchase fixtures appropriate to the construction of your wall. Fixtures must
be capable of comfortably supporting the weight of this product: approximately 10kg.
WALL MOUNTING
Attach appropriate fixtures to the back of the Bendy Mirror e.g. wall brackets, mirror plates. The
plywood around the outside is approximately 3cm thick.
Before drilling any holes, mark the wall where the screws will be placed. Before drilling any holes
in your wall check there are no cables, pipes etc behind!

BEFORE USE
Remove the protective film from the mirror surface

SAFETY
Always supervise the use of this product.
For use indoors in dry environments. Do not immerse in water.
MAINTENANCE
Wipe clean with a soft, slightly damp cloth
SPECIFICATION
Shatter-proof acrylic mirror, plywood surround
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Espelho curvo
Nota: Os acessórios de fixação não estão incluídos pois estes dependem da superfície em que
vai fixar este produto. Por favor adquira acessórios de fixação apropriados para a construção
da sua parede. Os acessórios de fixação devem ser capazes de suportar confortavelmente o
peso deste produto: aproximadamente 10kg.
MONTAR NA PAREDE
Aplique acessórios de fixação na parte de trás do espelho curvo, ex: suportes de parede,
suportes de espelhos. O contraplacado à volta do espelho tem aproximadamente 3cm de
espessura.
Antes de fazer qualquer furo, marque na parede o local onde os parafusos vão ser colocados.
Antes de fazer algum furo na parede, verifique se existem cabos, canos, etc na parede.

ANTES DE UTILIZAR
Remova o filme protetor da superfície do espelho

SEGURANÇA
Supervisione sempre a utilização deste produto.
Para utilizar no interior em ambientes secos. Não submerja em água.
MANUTENÇÃO
Limpe com um pano macio, ligeiramente humedecido
ESPECIFICAÇÕES
Espelho acrílico à prova de estilhaços, rebordo em contraplacado
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