
                     

 

 

 

 
 

1. Product Name 
 

Mirror with Cushioned Frame 
 

2. Product Code 
 

20795 – Standard 

 

3. Colour 
 

Vinyl for the frame is available in various colours – please visit www.rompa.com or contact 
ROMPA® for further information. 

 

4. Brief Description 
 

A safety mirror with a soft surround. 

 

5. Contents 
 

 1 x mirror with a cushioned frame 
 

6. Snoezelen® Stimulations 
 
 Visual 

 

7. Best Use 
 
The mirror should be wall-mounted.   
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8. Compatible ROMPA® Products 
 

ROMPA® offers an extensive range of wall and floor cushioning products.  Visit 
www.rompa.com for more information. 
 

9. Starting Up 
 
1. Attach appropriate fixings to the back of the mirror e.g. mirror plates. 
2. Use the fixings to create a template so you know where to drill your wall. 
3. Drill the wall where you have marked and insert wall plugs, screws etc. 
4. Make sure the product is properly attached to the wall before use. 
5. Remove the protective film from the front of the mirror. 

 

10. Detailed Description 
 

A safety mirror with a soft surround.  Extensive range of colours available – from white or 
cream for your Snoezelen® environment or bold colours to compliment your Soft Play area.  
Adds even further visual interest to these highly popular decorative features.  
 

11. Safety 
 

 Always supervise the use of this product. 
 

 Periodically check that the mirror is still securely attached to your wall.  
 

12. Technical Specification 
 

Size:   approximately 115 x 115 x 10cm 
Weight: approximately 12kg 

 
13. Installation 

 
1. Attach appropriate fixings to the back of the mirror bearing in mind the following: 

- Fixings are not included. Purchase fixings that are appropriate to the construction 
of your wall and that can comfortably hold the weight of the mirror.   

- Mirror plates may be appropriate 
- There are no pre-drilled holes in the back of the mirror 

2. Use the fixings to create a template so you know where to drill your wall. 
3. Make sure there are no pipes or cables behind the intended location of the mirror. 
4. Drill the wall where you have marked and insert wall plugs, screws etc (subject to what 

is most appropriate). 
5. Make sure the product is properly attached to the wall before use. 
6. Remove the protective film from the front of the mirror. 

http://www.rompa.com/


                     

 

 

14. Care and Maintenance 
 
Please observe the following for all materials: 
 

 Always supervise the use of products.  

 Organise a regular cleaning schedule.  

 Vinyl will crack, tear and rub off if subjected to sharp objects or continual rubbing by 
hard objects. Remove shoes, and avoid buckles, zips or sharp/hard/pointed objects 
coming into contact with the padded surround. 

 Check seams of the surround regularly to ensure that these are not worn or split and 
the interior filling cannot be accessed. 

 Wipe off accidental marks/liquids at the time they occur or are noticed. 

 Avoid eating and drinking whilst using these products.  

 Do not place near sources of heat or fire that may damage the surface (radiators, 
fires, underfloor heating, hot central heating pipes etc.) 

 Direct contact with bright sunlight may affect the materials over time. 

 Do not saturate the material with lots of water. 
 

PVC (Vinyl) 

 Use a soft brush remove all loose dust/dirt. 

 Clean with a mild detergent (such as Lux soap flakes in luke-warm solution) applied to a 
sponge or damp cloth. 

 This may be sanitised using a weak solution of Milton fluid. 

 Do not use excessive amounts of water and always ensure the PVC is dry after cleaning. 

 Do not use an abrasive cleaning pad. 

 Do not use boiling/very hot water, washing up liquid / aggressive detergent or solvent 
based cleaner as this will cause the coating to discolour and go hard. 

 Steam cleaning is not advised.   

 

15. Troubleshooting 
 
Not applicable 
 
 

Further copies of these instructions can be downloaded at www.rompa.com 

We hope you find our instructions invaluable.  If you have any suggestions for improving 
them further your comments will be greatly received – please contact us at 
producthelp@rompa.com 
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1. Nome do Produto 
 
 Espelho com moldura almofadada 
 

2. Código do Produto 
 
 20795 – Standard 
 

3. Cor 
 
O vinil da moldura está disponível em diferentes cores – por favor visite www.rompa.com ou 
contacte a Rompa para mais informações. 
 

4. Descrição Breve 
 
Os seus espelhos de segurança favoritos com molduras macias. 
 

5. Conteúdo 
 

 1 x espelho com moldura almofadada 
 

6. Estimulações Snoezelen® 
 

 Visual 
 

7. Melhor Utilização 
 
O espelho deve ser montado na parede. É mais eficaz montar vários espelhos lado a lado na 
parede. 
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8. Produtos Rompa® Compatíveis 
 
A Rompa disponibiliza uma vasta gama de produtos almofadados para o chão e para a parede. 
Visite www.rompa.com para mais informações. 
 

9. Começar 
 
1. Prenda acessórios de fixação apropriados na parte de trás dos espelhos, ex: suportes de 

espelhos. 
2. Utilize os acessórios de fixação para determinar o local que vai furar na parede. 
3. Fure a parede no local que marcou e coloque as buchas e parafusos, etc. 
4. Verifique se o produto está devidamente fixo na parede antes de utilizar. 
5. Remova o filme protetor da frente do espelho. 
 

10. Descrição Detalhada 
 
Os seus espelhos de segurança favoritos com uma moldura macia. Disponível uma extensa 
gama de cores – desde branco ou creme para o seu ambiente Snoezelen ou cores arrojadas 
para complementar a sua área Soft Play.  
 

11. Segurança 
 

 Supervisione a utilização deste produto. 
 

 Verifique periodicamente se o espelho continua devidamente fixo na parede. 
 

12. Especificações Técnicas 
 
Tamanho: aproximadamente 110 x 110 x 10cm  Peso: aproximadamente 12kg 

 

13. Instalação 
 
1. Prenda acessórios de fixação na parte de trás do espelho tendo em consideração o seguinte: 

 Os acessórios de fixação não estão incluídos. Adquira acessórios que sejam apropriados 
para a construção da sua parede e que suportem confortavelmente o peso do espelho. 

 Pode ser adequado utilizar suportes de espelhos. 

 Não existe pré furação na parte de trás do espelho. 
2. Utilize os acessórios de fixação para marcar o local que vai furar na parede. 
3. Verifique se não existem tubos ou cabos no dentro da parede onde vai colocar o espelho. 
4. Fure a parede no local que marcou e introduza as buchas, parafusos, etc. (dependendo do 

que for mais indicado). 
5. Verifique se o produto está devidamente fixo na parede antes de utilizar. 
6. Remova o filme protetor da frente do espelho. 

http://www.rompa.com/


                     

 

 

14. Cuidado e Manutenção 
 

 Utilize no interior, em ambientes secos. 

 Supervisione sempre a utilização deste produto. 

 Organize uma agenda de limpeza regular.  

 O vinil vai rachar, rasgar e “desgastar” se for sujeito a objetos afiados ou se for 
continuamente roçado por objetos duros. Evite utilizar sapatos, fivelas ou objetos 
afiados/duros. 

 Verifique regularmente as costuras para garantir que o enchimento não é acessível. 

 Limpe líquidos ou marcas acidentais imediatamente com um detergente macio e um 
pano húmido, evitando quantidades excessivas de água. 

 Não comer ou beber ao usar este produto.  

 Não lave com vapor. 

 Não utilize produtos de limpeza com abrasivos ou à base de solventes. 

 Não utilize detergente líquido da loiça.  Não utilize produtos que contenham lixívia. 

 Use e guarde longe de fontes de calor, fogo e luz solar direta. 
 

Vinil 

 Use uma escova macia para remover toda a poeira / sujeira soltas. 

 Limpe líquidos ou marcas acidentais imediatamente com um detergente macio e um 
   pano húmido.  Não utilize uma esponja abrasiva. 

 Podem ser utilizados líquidos esterilizantes para mamadeiras. 

 Limpe com um pano húmido, evitando quantidades excessivas de água. 

 Não use água fervente / muito quente. 

 Não lave com vapor. 
 

15.  Resolução de Problemas 
 
Não aplicável 
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