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VISIONARY DESIGN, ONTWERPEN MET 

EEN VISIE. HET IS EEN UITGANGSPUNT 

WAARIN PRODUCTDESIGNER EN 

INTERIEURARCHITECT REMY MEIJERS 

EN OLED MIRROR TV ELKAAR HEBBEN 

GEVONDEN. HET RESULTAAT VAN HUN 

SAMENWERKING IS EEN ELEGANTE, 

LUXE MIRROR TV, DIE DE ONTWERPVISIE 

VAN REMY OPTIMAAL WEERSPIEGELT.



DE LIJST

Perfectie tot in de details. Dat is in 

de 25-jarige carrière van Remy zijn 

kenmerk geworden. Remy Meijers 

Mirror TV sluit dan ook nauw aan bij 

de interieur- en productontwerpen 

van zijn hand. Het unieke ontwerp is 

voorzien van een dubbele, naadloos 

gelaste spiegellijst, waardoor in de 

hoeken geen naden zichtbaar zijn. 

MAATWERK

Oled Mirror TV is gespecialiseerd  

in maatwerk, waardoor het product 

inpasbaar is in iedere ruimte. De lijst 

is voorzien van een handgemaakte 

liquid metal bronslaag, maar is, 

afhankelijk van de  interieurstijl, 

ook verkrijgbaar in een andere 

metalfinish. Tussen de lijsten is een 

strook luxe leer van het Nederlandse 

Alphenberg Leather aangebracht, 

waardoor het ontwerp een warme 

uitstraling krijgt. Dit karakteristieke 

accent is leverbaar in verschillende 

leersoorten en kleuren. Ook de 

toepassingsmogelijkheden zijn 

divers. Remy Meijers Mirror TV kan 

aan de wand gemonteerd worden, 

maar ook als standalone in de  

ruimte geplaatst worden. In alle 

gevallen is het een sierlijk object in 

het interieur. Dat hangt mede samen 

met de afmetingen. Er zijn al Oled 

TV’s verkrijgbaar met een dikte van 

20 millimeter, waardoor de minimale 

dikte slechts 45 millimeter is. 



TOEPASSING

Woonkamer, slaapkamer of 

badkamer, in de particuliere  

woning komt Remy Meijers Mirror  

TV in iedere ruimte tot zijn recht.  

Ook in projecten is het product  

een blikvanger, bijvoorbeeld in 

ontvangst- en wachtruimtes van 

bedrijven en overheden of lobby’s  

en verblijfsruimtes van hotels.

TECHNIEK

Remy Meijers Mirror TV voorzien 

van het nieuwste type 4K of 8K 

Oled monitor. Met alle voordelen 

van dien. Staat de TV aan, dan is de 

beeldweergave loepzuiver. Een ander 

voordeel van deze techniek is de 

grote kijkhoek, waardoor het beeld 

vanuit verschillende posities in  

de ruimte goed zichtbaar is. Het 

ontwerp is voorzien van een Secret 

Silver Mirror, waardoor de monitor 

niet te zien is als deze uitstaat.  

Remy Meijers Mirror TV fungeert 

dan als spiegel, wat zorgt voor een 

ruimtelijk effect in het interieur.
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