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001 wit

Kleurenpalet Wellness

062 Platinum® zilver

Speciale kleuren (jasmijn 002, bahama-beige 005, star white 023, natura 038, greenwich 084, calypso 088) op aanvraag en met een langere
levertermijn.
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●
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DUSCHOLUX

Duscholux heeft geschiedenis geschreven.
Veel van onze producten werden met internationale designprijzen bekroond en zijn
intussen tot echte klassiekers uitgegroeid.
Dat zijn de zichtbare kentekens van meer
dan 30 jaar ervaring. En dankzij die jarenlang opgebouwde knowhow worden we
tegenwoordig ook als één van ’s werelds
toonaangevende fabrikanten van douchewanden beschouwd. Een onafhankelijk
design, trendsettende techniek, hoogwaardige materialen en een weldoordachte productietechniek. Dat zijn de steunpunten van
ons productenaanbod. En die eigenschappen
komen in al onze specialiteiten – douchewanden, ruimteconcepten, acrylbaden en
wellness-producten – duidelijk tot uiting.
Niet alleen de technische details zijn van
belang. Zich goed voelen in een bad wordt
een steeds belangrijker ervaring. Op die
manier is het bad tegenwoordig een bron
geworden van onbezorgd levensplezier. Ook
de onderhoudsvriendelijkheid van de producten van Duscholux speelt hierin een
belangrijke rol. Want hierdoor beschikt men
over tijd voor zichzelf en voor de mooie dingen des levens: ontspannen, tot rust
komen, relaxen. Bijvoorbeeld na het sporten
of het fitnessen.
Voor deze actieve levensstijl ontwikkelde
Duscholux steeds meer wellness-producten:
fitness- en wellnesdouches, whirlpools en
douchepanelen. Allemaal ontworpen volgens uw wensen en volgens uw behoeften.
Zodat u volop van het Duscholux-gevoel
kunt genieten.

Industrie
Forum
Design

Sanitär Heizung Klima

Specialist in maatwerk
Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, wanden en vloeren
zijn zelden helemaal waterpas. Een schuine wand, bijzondere ruimtesituaties of specifieke wensen vragen eveneens om maatwerk.
Een nauwkeurige maatwerktekening is nodig om een exact passende douchewand te laten maken. Duscholux is specialist in het
vervaardigen van douchewanden op maat en biedt services die u
de zekerheid bieden van een perfecte uitvoering en montage.

Inmeet- en montageservice
Duscholux beschikt over een eigen servicedienst die gespecialiseerd is in het opmeten van badkameropstellingen en het vervaardigen van een exacte maatwerktekening. Daarmee bent u verzekerd van goed passend maatwerk met een uitstekende prijs/prestatieverhouding.
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, kunt u ook een beroep
doen op de Duscholux specialisten voor het monteren van de
maatwerkproducten.
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Uitstekende informatie
Een goede informatievoorziening is voorwaarde voor een plezierige
samenwerking. Duscholux biedt via haar website uitvoerige informatie over Duscholux, de producten en mogelijkheden. U vindt
daar bijvoorbeeld CAD bestanden, bestekteksten en maattekeningen van onze producten. Daarnaast zijn Duscholux producten opgenomen in bijvoorbeeld de NBD, de Zoeksnoek, Stabu, Archidat en
op architectenweb.nl.

Ervaring
Duscholux Nederland beschikt over een grote ervaring in bieden
van oplossingen voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Door een
intensieve voorbereiding en begeleiding - met oog en oor voor specifieke wensen - droeg Duscholux voor diverse partners al meermalen bij tot het creëren van hoogwaardige, innovatieve badkameroplossingen. Door een soepele, klantgerichte houding kan aan
zeer specifieke installatie-eisen worden voldaan. In de praktijk
blijkt dat de klantgerichte werkwijze van Duscholux vaak bijdraagt
tot een verkorte installatietijd en een snelle oplossing van
servicevragen.
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Onze competentie op het
vlak van douchewanden

Douchewanden van Duscholux zijn meer dan
producten uit glas en aluminium. Ze zijn
meer, veel meer. Deze producten stralen niet
alleen kwaliteit uit, maar bevatten ook
eigenschappen die niet meteen zichtbaar zijn
en die ook niet kunnen worden geïmmiteerd.
Want nergens anders kan men op dezelfde
knowhow rekenen. Niet alleen onze vakkennis overtuigt. Het engagement van onze
medewerkers is minstens even doorslaggevend. Daar steekt heel wat enthousiasme
achter, dat wordt gedragen door het streven
om iets bijzonders te maken. En douchewanden van Duscholux zijn altijd iets bijzonders
• In iedere douchewand steekt meer dan
30 jaar ervaring in de ontwikkeling en de
productie

• Alle douchewanden en de productonderdelen, zoals elementen van het beslag,
worden door ons ontwikkeld. Alleen op die
manier kunnen we er zeker van zijn dat het
afgewerkte product het kwaliteitsniveau
bereikt waarvoor onze naam garant staat.
• Wij zoeken in omvangrijke testprogramma’s de perfecte combinatie van beslag en
de juiste glassterkte. Voor een optimaal trilgedrag en een lange levensduur.
• Ervaren opmeet- en montagespecialisten
en een servicedienst die over geheel
Nederland actief zijn, vormen een ander
bestanddeel van ons kwaliteitsbewustzijn.

• Bij iedere nieuwe ontwikkeling – zelfs
van details – staat de gedachte van gebruiksvoordelen voor de klant centraal
• Het is voor ons van het grootste belang
dat de klanten langdurig vreugde beleven
aan hun douchewanden. Zo worden nieuwe
modellen pas vrijgegeven uit productie
wanneer ze met succes de duurzaamheidsen stabiliteitstests van de door de TÜV
Rhein-land goedgekeurde tests hebben
doorlopen.

TÜV
Rheinland
Product Safety

geprüfte
Sicherheit
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Linksboven:
Life Urban
Komplete set met
douchebak
gebogen paneel
recht paneel
Ook zonder recht paneel
leverbaar voor plaatsing
in een nis.
Linksonder:
Urban 1150
profiel platinum zilver
helder veiligheidsglas
12

Urban
Ultieme vrijheid

De vrijstaande Urban panelen bieden de
mogelijkheid uw doucheruimte zo vorm te
geven als u dat zelf wilt. U kunt de rechte
en de gebogen panelen in de ruimte plaatsen daar waar het u het beste uitkomt. Niet
meer gebonden aan hoeken of beperkt door
openslaande deuren. Door te combineren
met rechte- en gebogen panelen kunt u uw
creativiteit alle ruimte geven en schept u
ook voor uzelf de ideale ruimte.
De geheel glazen panelen zijn eenvoudig te
reinigen en door het ontbreken van bewegende delen treedt ook geen slijtage op. In
combinatie met een Duscholux massagepaneel creëert u zo uw eigen wellness cabine.

Bij alle vrijstaande Urban panelen wordt een stabilisator meegeleverd. Deze kan ter plekke
op de gewenste maat worden ingekort.
Het is ook mogelijk de panelen vrij van de vloer te monteren op een vloersteun.

Bij de komplete set met gebogen paneel en recht paneel worden de beide panelen gestabiliseerd met een fraaie gebogen stabilisatiestang. Bij toepassing in een nis, dus zonder recht
paneel, wordt het gebogen deel gestabiliseerd met een rechte traverse naar de muur zoals
boven afgebeeld.
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COLLECTION
Pure
Collection Pure set
Douchewand + Douchebak

Transparence en helderheid. Elegance die
aanwezig is zonder zich op te dringen.
Collection Pure, de nieuwe helder glazen
douchewand die architectonische accenten
aanbrengt. Gebogen, profielloze vleugeldeuren omsluiten de douchebak en bieden
zeer veel ruimte. Onbegrensd douchegenot
dat je moet beleven.
Samen met de speciaal ontworpen douchebak wordt de Collection Pure een set.
Ideaal op elkaar afgestemd in vorm en
functie. De perfecte uitstraling is een
streling voor het oog. Deze indruk wordt
nog versterkt door de terugspringende aansluitprofielen van deze set. De douche komt
los van de hoek en presenteert zich als vrijstaand en wordt daarmee een architectonisch design object.
Collection Pure is meer dan een excellent
design. Doordachte details, bijzondere
technische elementen, oplossingen die
verrassen. Ook dat is de Collection Pure.
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Zowel slim als praktisch. Dankzij de naar
beide zijden opengaande pendeldeuren
wordt rond de douche heel wat plaats
bespaard – ook in kleine badkamers. Maar
ook bij het uitstappen bieden naar binnen
opengaande deuren voordelen: het spatwater blijft in de douche en het ventileren
na het douchen gebeurt probleemloos.
Niets stoort en niets hindert.

Onder:
Collection Pure
Round met 2
pendeldeuren en
hoekbevestiging
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Rechts:
Collection Pure
Five met 1 deur en
hoekbevestiging

COLLECTION
Pure

Collection Pure is de exclusieve vervolmaking van de stijlvolle Collection familie. En
met de inventieve oplossing van een speciaal bijpassende douchebak wordt de
Collection Pure een perfecte set. Maar ook
met andere douchebakken vormt de
Collection Pure een ideale combinatie. Zo
laat ze zich ideaal combineren met de
kwartronde Malaga douchebakken, maar
ook met de rechte Ancona bakken of de
vijfhoekige Cordoba bakken. De uitstraling
van de Collection Pure onderstreept daarbij
het design van de bijgekozen douchebak.
Een extra pluspunt is dat er twee varianten
leverbaar zijn; met en zonder wandaansluitprofiel. Zonder wandaansluitprofiel voor
maximale transparence en met aansluitprofiel daar waar het voor de afdichting of
afstelling nodig is.

Collection Pure
Round met 1
pendeldeur en
hoekbevestiging.
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Boven links: Collection
Pure rechthoekige,
hoekinstap met wandaansluitprofiel, Ancona
Trend 641 douchebak
met bekleding.
Boven rechts: Collection
Pure in nis, deur met
vast deel en hoekbevestiging, Ancona Trend 641
douchebak.

Rechts: de elegante
profielloze oplossing:
aansluiting met hoekbevestiging. Collection
Pure rechthoekig,
deur met zijdeel en
hoekbevestiging,
Ancona Trend 641
douchebak.
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COLLECTION
Pure

Het spel van vorm en functie. Collection
Pure brengt sfeer in de badkamer.

Intelligente technische oplossingen, zelfs op
plaatsen waar men ze niet meteen ziet. Zoals
hier aan het wandaansluitprofiel (optie).

Dankzij de aan de binnenkant van het glas
vastgemaakte scharnieren kan men alles
snel en gemakkelijk schoonmaken. Comfort,
dat men niet meer wil missen.

Doorlopende, loodrechte dichtingen zorgen
voor een optimale dichtheid. Ook in de buurt
van het beslag.

19

20

COLLECTION 2

Fris en stralend begint uw dag. Ruimte,
licht en transparence werken inspirerend en
geven u alle ruimte om te verfrissen en te
genieten. Met de nieuwe Collection 2
ervaart u iedere dag een stuk levenskwaliteit en welbevinden. Laat u betoveren door
de stralende optiek van deze profielloze
douchewandserie van Duscholux voor een
grenzenloos doucheplezier.
De Collection 2 overtuigt door heldere
vormen. Helder veiligheidsglas en het aansprekende design van de elegante scharnieren zijn de opvallende kenmerken:
Grenzenloos - profielloos - transparant.
En grenzenloos zijn ook de inbouwmogelijkheden van deze fascinerende douchewandserie. Rechthoekige-, ronde- of vijfhoekcabine, kies onder de diverse varianten het
model dat het beste past bij de architectuur
van uw badkamer.

Collection 2 hoekinstap
met wandaansluitprofiel
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Afbeeldingen op de linker
pagina
Boven links: Collection 2,
draaideur in nis
Boven rechts: Collection 2,
deur met zijdeel
(wandaansluitprofiel)
Onder links: Collection 2,
pendeldeur met twee
delen in nis
Onder rechts: Collection 2,
hoekinstap
deuren met vaste delen

Bij alle 90° zijdelen garandeert een mooie
en functionele dwarsstang een duurzame
stabiliteit en veiligheid.

Doordachte techniek en overtuigende
functionaliteit. Dankzij het beslag kunnen de
deuren zowel naar binnen als naar buiten
worden geopend. Voordeel: in kleine badkamers en voor het ventileren is het vaak
zinvol om de deuren naar binnen te laten
opengaan. Hierdoor blijft het spatwater dat
nog aan de binnenkant van de deuren
hangt, bij het uitstappen in de douche en
zal niet erbuiten uitdruipen.

COLLECTION 2
Grenzeloos – profielloos

Door de keuze uit rechthoekige en ovale scharnieren en grepen is de Collection 2 aan te
passen aan de individuele smaak.

Ook in krappe ruimten
is Collection 2 de
juiste keuze. Schuine
muren, uitsnijdingen
of een aanpassing
van de ruimtelijke
gegevens op maat.
Er is bijna voor iedere
badkamer een overtuigende Collection 2oplossing. Unieke
producten voor individuele badkamers.
De zijpanelen kunnen
ook vrijstaand op de
tegelvloer worden
toegepast.
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Duidelijke vormen. Harmonie, die stijl uitstraalt en die veel ruimte laat.
Collection 2 Round biedt een brede en
comfortabele instap. Een uitnodiging tot
onbegrensd doucheplezier. De Round is met
draaideur of als tweedeursversie met naar
binnen en naar buiten te openen pendeldeuren leverbaar.
Links: Collection 2 Round met pendeldeuren

Boven: de ergonomische
Collection 2-handgrepen

Tot de essentie teruggebracht. De Collection
2 Five is een geslaagd samenspel van hoogwaardige glazen elementen met elegante
ovalen scharnieren. Geaccentueerd door
twee design handgrepen.

Links:
Collection 2 Five met één draaideur
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COLLECTION 2
Douchewand
voor baden

Een slimme oplossing. Het Collection 2
assortiment wordt op een zinvolle manier
door middel van twee vouwwanden voor een
bad gecompleteerd. Zowel met één als met
twee vleugels verkrijgbaar – de opvallende
optiek, de innoverende techniek en de
eenvoudige bediening zijn de kenmerken die
bijzonder in de smaak vallen.
Ook de onderhoudsvriendelijkheid stond hoog
in het bestek van de ontwikkelaars. Zeker bij
de versie met twee deuren. Want deze is
voorzien van een draaischarnier dat over 360°
draait. Beide vleugels kunnen moeiteloos
naar binnen en naar buiten worden gedraaid.
Gebruik en onderhoud worden hierdoor
kinderspel. Eenvoudiger kan niet. En na het
gebruik wordt de doucheafscheiding dicht
tegen de muur opgevouwen. Klaar is Kees.

Midden: het unieke innovatieve 360°
draaischarnier van de badvouwwand met
twee deuren. Alleen bij Duscholux.
Boven: de opvallende elegante ronding
van het deurelement.
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MAGIC TOP

Elegante vormen, trendy materialen en duidelijke lijnen; dat zijn de centrale elementen van
Magic Top, de profielarme douchewandserie
van Duscholux. Overtuigend is de keuze voor
de esthetische combinatie van helder glas en
edele aluminium profielen. Magic Top - een
eigentijdse douchewandserie. Modern, helder
en zakelijk. Voor een ieder die jong is of zich
jong voelt. Voor een badkamer waarin u zich
thuis voelt.
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Rechts: Magic Top
Five

Onder links:
Magic Top
pendeldeur in nis.
Onder rechts:
Magic Top deur
zonder vast deel,
met zijpaneel.
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MAGIC TOP

Magic Top-modellen onderscheiden zich
door hun hoge onderhouds- en bedieningsgemak. De gladde oppervlakken staan
garant voor een eenvoudige reiniging en
dankzij de magneten sluiten de deuren
goed aan.
Ook de elegante en moderne profielvorm is
doordacht en goed gekozen. Magic Top past
daardoor in bijna ieder architectonisch
ruimteconcept ideaal.

Links: Magic Top
Round met een
draaideur.

Boven: de Magic Top handgreep combineert
buitengewone vormen met een ergonomische
functionaliteit.

Links: Magic Top
Round met twee
pendeldeuren.
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Magic Top, deur met vast deel in nis.

Magic Top, hoekinstap met vast deel.

Magic Top, deur in nis.

Magic Top, hoekinstap

De Magic Top-kwaliteit blijkt ook uit de
details: dankzij het hef-mechanisme van de
draaideuren kunnen de draaideuren op een
gemakkelijke manier open en dicht
worden gezet.
Met het oog op een nog beter onderhoudscomfort kunnen de modellen op verzoek ook
met een Cleartec-coating worden voorzien.
Bovendien is Magic Top in verscheidene
glasdecors leverbaar. Voor nog meer veelzijdigheid.

MAGIC TOP

Magic Circle
Een bijzonder opvallende verschijning in de
serie Magic Top is de Magic Circle.
Deze douchewand heeft dezelfde karakteristieke eigenschappen als de andere
Magic Top producten, maar deze douchewand kan vlak tegen de muur worden
geplaatst en is daarbij niet afhankelijk van
de hoeken in de badkamer. Samen met de
bijpassende douchebak in Trend design
vormt hij een sierlijke combinatie in iedere
badkamer. De hefscharnieren maken ook
een plaatsing direct op de tegelvloer mogelijk waardoor deze douchewand met ingeklapte deuren nauwelijks plaats inneemt in
de ruimte.
Magic Circle, bescheiden in zijn veelzijdigheid.
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BellaVITA
Comfortabele veiligheid

Een Bella VITA douchewand kenmerkt zich
door zijn ruimte en zijn eenvoudige bediening. Al naar gelang de wens en de toepassing kan de Bella VITA op de tegelvloer
worden geplaatst of op een douchebak.
Ook in een comfortabele badkamer gaat het
om veiligheid en functionaliteit. Comfort en
uitstraling mogen daar niet onder lijden. In
tegendeel, juist om deze redenen is de
Bella VITA de perfecte keuze. Met elegante
aluminium profielen en hoogwaardig veiligheidsglas ziet iedere Bella VITA douchewand er piekfijn uit.

Boven:
openingstekening van
de draaivouwdeur als
hoekinstap.
Links: draaivouwdeur
hoekinstap.
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Bella VITA - makkelijk en ongestoord leven.
In een woonomgeving die tegemoet komt
aan een toenemende wens naar eenvoudige bediening, onafhankelijkheid en zelfstandigheid.
Bella VITA, het innovatieve douchewandprogramma van Duscholux voor mensen die
zich ook tijdens het douchen rondom zeker
willen voelen, komt precies aan deze wensen tegemoet.
Brede, wijd opengaande deuren en een
dorpelloze instap bieden de beste condities
voor een ongestoord gebruik in iedere
levensfase.

Links: schuifdeur hoekinstap:
• Drempelloze begaanbare douche-afscheiding zonder storende geleidingsrails in de
vloer.
• Eenvoudig, gemakkelijk openen van de
deuren dankzij de soepel ronddraaiende
geleidingswieltjes.
• Elegante, stijlvolle geleiders voor de deur
zorgen voor een optimale stabiliteit
onderaan.
• Het beweegbare deursegment kan ook
naar binnen worden gedraaid, waardoor
het geheel gemakkelijker kan worden gereinigd.

Links: schuifdeur voor bad.
Ook als badafsluiting overtuigt Bella Vita
door een autonoom design en eenvoudige
bediening.
Meer informatie vindt u onder de rubriek
"Douchewanden voor baden”.
Deze schuifdeur kan ook in een hoogte tot
2000mm vrij op de vloer worden geplaatst.
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BellaVITA
Comfortabele veiligheid

Bella VITA 4-delige schuifdeur voor op het bad.
Kinderen kunnen heerlijk ravotten in het bad zonder dat er een druppel water de badkamer inspetterd. Ook een bad
in combinatie met een massagedouche is achter deze douchewand geen enkel probleem. Bella VITA maakt uw
badkamer niet alleen mooi maar houdt hem ook goed droog.
35

links:
twee-delige schuifdeur
voor nis.
Helder veiligheidsglas
en platinum-zilveren
profielen.

BellaVITA
Comfortabele veiligheid

Ruime nisoplossing met schuifdeur.
Drempelloze toegang zonder storende profielrails en licht te bedienen schuifdeuren in een elegant en doorzichtig
geheel. En nog meer: deze ruime nisoplossing met schuifdeur valt verder nog op door een veilige werking van de
deurgeleiders en een indrukwekkend exclusief design.
Deze schuifdeur kan ook gecombineerd worden met een zijpaneel links of rechts.
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BellaVITA
Comfortabele veiligheid

Linker pagina: pendeldeur in nis
Gemakkelijke toegang dankzij de ruime
instapbreedte. De in de doorlopende handgreeplijst geïntegreerde deurmagneetsluiting staat garant voor een veilig afsluiten.
Dankzij het hef-mechanisme van de deuren
kan men rekenen op extra comfort bij het
openen en het sluiten van de deuren. De
afgeronde en hoogglans geanodiseerde of
met een poedercoating afgewerkte aluminiumprofielen onderstrepen de technische
troeven van Bella Vita.

Rechter pagina: draaivouwdeur in nis.
De Bella Vita draaivouwdeur voor een nis
kan op dezelfde hoogte als de vloer of in
combinatie met een douchebak worden
gemonteerd. Overtuigend: het intelligente
deurmechanisme voor een royale instap.
Bovendien kan de deur op een compacte
manier tegen de muur worden gevouwen.
Hierbij staan er geen deuren meer in de
weg. De draaivouwdeur wordt nog gecompleteerd door het gebruik van hoogwaardige materialen zoals aluminium en veiligheidsglas. Kwaliteit waar u jarenlang
vreugde aan beleeft.
Door combinatie van twee draaivouwdeuren kan een hoekinstap worden gerealiseerd. Ook kan deze draaivouwdeur als
vrijstaande oplossing worden aangeboden.
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Bella VITA®

Functionaliteit en design verenigd.
Zo kan je Bella Vita het best beschrijven.
Dit gamma Bella Vita groeide inderdaad uit
van een douchewandreeks tot een volwaardig badkamerconcept : nog meer douchewanden, een Bella Vita bad en douchebak
en een uitbreiding van het whirlpoolprogramma. Met een heleboel gebruikscomfort
over de ganse lijn.
De allernieuwste douchewand in dit gamma,
Bella Vita Round, verenigd een exclusief
design met een perfecte functionaliteit.
Eén voor één zijn dit zaken die je keer op
keer naar waarde weet te schatten.

Links: Bella Vita Round met 2
schuifdeuren en 2 vaste deurdelen.
Het heldere veiligheidsglas en het
aluminium benadrukken haar
elegante uitstraling.
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Bella VITA®

Het zijn de Bella Vita douchewanden die
het uw dagelijkse verzorging duidelijk
gemakkelijk en comfortabel maken.
Daarom ontwikkelden we de in twee
gedeelde Bella Vita douchewand. Zo kan u
hulp bieden aan kinderen of hulpbehoevenden
bijvoorbeeld, bij het douchen zonder zelf
nat te worden.
Een eenvoudig en comfortabel gebruik met
bovendien een gemakkelijk onderhoud.
In één woord: gebruiksvriendelijk, het
centrale aspect van Bella Vita.
De in het profiel geïntegreerde verticale
greep maken gemakkelijk openen en sluiten
mogelijk. De magneetsluiting en het
optionele waterkeringsprofiel zorgen voor
veilig sluiten en verhogen de garantie op
waterdichtheid.
Aan gemakkelijk onderhouden hechten
we heel veel belang: weinig profielen en
gladde oppervlakken garanderen reinigingscomfort.

Boven: De in twee gedeelde Bella Vita
douchewand laat toe dat boven en onder
apart geopend worden. Voordeel: je kan
helpen bij het douche zonder zelf nat te
worden. Het water blijft in de douche.

Links: Elegantie en functionaliteit. De Bella
Vita douchewand met een in twee gedeelde
draaideur past harmonisch in elke badkamer. De praktische vergrendeling van de
beide segmenten kan gemakkelijk van
buiten uit geopend worden.
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Duschostar
Duschostar- duidelijke lijnen en een transparante optiek zijn de voortreffelijke eigenschappen van deze douchewandserie.
Slanke profielen, verkrijgbaar in platinum
zilver (chroom), wit en pergamon en de stijlvolle glasdelen vormen gezamelijk een
doorzichtige en stijlvolle doucheruimte.Het
glas is uit 6mm dik veiligheidsglas, daardoor stabiel en veilig en bovendien gemakkelijk te reinigen. De mooi gevormde deurgrepen ronden het komplete beeld elegant
af. Natuurlijk komen de Duschostar producten van Duscholux volledig tot hun recht op
de bijpassende douchebakken van hoogwaardig sanitair Acryl.

Duschostar Round met twee, naar binnen en naar buiten draaiende, vleugeldeuren.

Bijzonder opmerkelijk bij de Duschostar
serie is het draaibare zijpaneel voor plaatsing naast een bad. Dit zijpaneel kan naar
binnen draaien zodat de ruimte tussen bad
en paneel eenvoudig gereinigd kan worden.
Een ideale oplossing voor situaties waarbij
de douchebak breder is dan het bad.

Bij de Duschostar producten kan gekozen
worden uit twee fraaie grepen

Linker pagina: Duschostar nisdeur met een
naar buiten draaiende vleugeldeur
De Duschostar is ook als hoekinstap leverbaar met twee naar binnen en naar buiten
draaiende vleugeldeuren
Duschostar deur met zijpaneel.
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CARAT

Met CARAT biedt Duscholux een aantrekkelijke en voordelige douchewand met alle
voordelen en zekerheden van een Duscholux
kwaliteitsproduct.
Alle basisvormen zijn beschikbaar: elegante
ronde plaatsbesparende hoekoplossingen
alsmede alle bekende rechte varianten.

Links:
Carat draaideur met zijpaneel
Helder veiligheidsglas
Profielkleur: edelmat.
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Pendeldeur met zijpaneel

Schoonheid is vaak verborgen in het onzichtbare.
Zo veel profiel als nodig maar zo weinig als mogelijk. Ontdek de
nieuwe optische helderheid van de markante belijning: De verticale,
afgetekende profielstructuur verleent de CARAT een zeer individuele
elegance.
Bovendien is de hoge stabiliteit een overtuigend kenmerk, evenals
de eenvoudige en nauwkeurige montagewijze. De deursegmenten
kunnen zonder demontage afzonderlijk worden uitgenomen en
worden afgesteld.
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CARAT

Meer zijn dan schijn.

Round met 1 draaideur.

Een moderne look is het resultaat van doelgerichte reductie.
Maximale uitstraling bij een minimum aan profielen. De helderheid
van de CARAT maakt hem tot een blikvanger in iedere badruimte.
Als Round met draaideur maar ook als hoekinstap met schuifdeuren.

De CARAT onderscheidt zich niet alleen door zijn lichte en heldere
optiek, maar ook door zijn flexibiliteit. De CARAT biedt een breed
modellenspectrum en uitgebreide oplossingen voor bijzondere inbouwsituaties. Hierdoor is een uitstekende aanpassing mogelijk aan verschillende ruimtes en aan uiteenlopende klantenwensen. Naast deze
veelheid aan varianten biedt CARAT ook nog de keuze
uit drie verschillende profielkleuren en drie glassoorten.

Hoekinstap met schuifdeuren
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Round met 2 schuifdeuren

Duscholux staat van oudsher voor hoogwaardige materialen en betrouwbare productiekwaliteit. Deze succesvolle filosofie is ook herkenbaar in de ontwikkeling van de CARAT.
Bijvoorbeeld: de scharnieren en de verbindingsstukken zijn van hoogwaardig zink drukgiet
materiaal, de schuifdeuren glijden op edelstaal gelagerde rollers – tot aan de kleinste
details zoals een exclusieve designgreep op alle draai- en pendeldeuren.
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Om het bijzondere te bereiken
moet men het belangrijke soms verbergen.

Het ontwerp van de CARAT toont de fijne, bijzondere accenten.
Profielen worden uitsluitend daar toegepast waar het absoluut
noodzakelijk is en waar ze het design benadrukken. Het resultaat:
karaktervolle, transparante helderheid.

Five met 1 draaideur.
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Schuifdeur in nis.

Slechts één ding blijft zoals het altijd was:
de kwaliteit.
Bij de CARAT worden aansprekende, technische detailoplossingen consequent doorgevoerd.
Bijvoorbeeld bij het uitgekiende hefmechanisme in de draaiende delen bij alle draai- en
pendeldeuren. Het doorlopende scharnierprofiel met afdichting bij de pendel- en de glijvouwdeuren evenals de magneetsluitingen verbeteren de waterdichtheid en bieden een duidelijke
plus aan douchecomfort.

Karakteristiek tot in de finesses: ook in de
uitvoering van de verschillende details is
grote waarde gehecht aan hoogwaardig
materiaal en aansprekend design.

52

Glijvouwdeur met zijpaneel

De kleine details maken het grote verschil.
DE CARAT overtuigt door een veelheid aan kleine, doordachte
details: De makkelijk te reinigen deurdelen hebben alleen een verticaal profiel. De waterkeerstrips zijn onopvallend geïntegreerd in het
frame. De draaideuren hebben zowel op 90º als op 180º een stop.
Maximale flexibiliteit bieden de glijvouwdeuren die zowel naar
binnen als naar buiten geopend kunnen worden.
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DUSCHOsmart
Smart is beautiful.

Er zijn diverse redenen om te willen kiezen
voor een douchecabine van een merk fabrikant. DUSCHOsmart, de nieuwe en slimme
douchewandserie maakt die keuze nu nog
makkelijker. DUSCHOsmart biedt alles wat
men mag verwachten van een merk fabrikant: hoge kwaliteit en vakmanschap, perfect en langdurig functioneren van alle
onderdelen, hedendaags design, maar
desondanks een attractieve prijs.
DUSCHOsmart, de slimme oplossing.

Foto links:
De elegante DUSCHOsmart round.
Kwartronde cabine met twee
schuifdeuren.
Profiel: edelmat 070
Glas: helder veiligheidsglas
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Boven links: Duschosmart schuifdeur hoekinstap.

Onderaan links :
Duschosmart in nis met een draaideur
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Boven rechts: Duschosmart schuifdeur in nis.

Onderaan midden :
Duschosmart in nis met een glijvouwdeur

Onderaan rechts:
Duschosmart in nis met een pendeldeur

DUSCHOsmart

Duschosmart is in de volgende deurvarianten
verkrijgbaar: als schuifdeur voor in een nis,
in combinatie met een zijpaneel, als hoekinstap of als elegante Round-versie. Er is
ook een verkort zijpaneel verkrijgbaar, zodat
de douche bijvoorbeeld vlak naast een bad
kan worden ingebouwd.

Boven: de deurgeleidingsrails met het praktische LSO-systeem: opheffen en omklapen.
De deursegmenten kunnen wegklappen zodat ze gemakkelijk kunnen worden gereinigd.

Boven: Stabiele, licht lopende deurgeleidigen

Duschosmart schuifdeur met
verkort zijpaneel.
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DUSCHOspot Plus
Compleet douchesysteem

Onbeperkt douchecomfort – waar u ook maar
wilt. Praktisch en gelijktijdig ook ongecompliceerd. Dat is het slimme concept van het
complete Duschospot Plus douchesysteem.
Een rondom gesloten glazen cabine. Een
smal rugdeel uit aluminium dat uitgerust is
met armaturen van hetzelfde merk en een
doucheset, evenals een acryldouchebak met
bekleding. Dat zijn de componenten van
Duschospot Plus. Het enige wat u nu nog
nodig hebt, is een aanvoerpunt voor het
warme en het koude water en een waterafvoer. Meer niets. Aansluiten en klaar is Kees.
Het doucheplezier kan meteen beginnen.
Er hoeft niet gerenoveerd of betegeld te
worden. Dat is de reden waarom Duschospot
Plus zo flexibel is. U kunt deze douche installeren in de kelder, in het weekendhuis of in
de logeerkamer. Duschospot Plus kent een
bijna onbeperkt toepassingsgebied.
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Boven: Staat garant voor stabiliteit.
De boog uit aluminium

Boven: Compleet uitgerust:
thermostaatkraan en sproeierset.

Boven: Bovenaanzicht van de douche
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DUSCHOspot Plus

Duschospot Plus, dat is Duscholux-kwaliteit. Vanaf de keuze van de materialen over
de verwerking tot de functionaliteit. Alles is
uit één stuk gemaakt. Hoogwaardig en
doordacht. Zo zijn de deuren met een
hef-mechanisme uitgerust, waardoor ze
heel gemakkelijk kunnen worden bediend.
En met het oog op een nog groter gebruiksgemak kunnen de deuren zowel naar binnen
als naar buiten worden geopend. Net nadat
u gedoucht hebt, kunt u de deuren naar binnen openzetten, zodat het spuitwater in de
douchebak zelf afdruipt. Slim is ook het feit
dat de douche op wieltjes uit de montagehoek kan worden gerold, waarna men eventuele onderhoudswerkzaamheden aan de
achterkant van de douche kan uitvoeren.
Door de gekozen hoekoplossing is de
Duschospot Plus bijzonder plaatsbesparend.
En de Round- en Five-versie hebben ook
vanuit optisch standpunt bekeken veel te
bieden. Duschospot Plus – een slimme
zaak.

Links: Duschospot Plus Round.
De beide achterste glaswanden
kunnen op verzoek uit
gesatineerd glas worden
gemaakt. Als optie kunnen de
glasvlakken ook met een
Cleartec-coating worden
besteld. Reinigingsgemak op
zijn mooist.
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Douchewanden
voor baden:
COLLECTION 2

Eenvoudige handling: Het Collection 2assortiment wordt nu gecompleteerd met
een vouwwand voor baden met één
of twee deuren. De stevige en onderhoudsvriendelijke onderdelen vallen op door hun
duidelijke en rechtlijnige design en hun
comfortabele bediening. Vooral het 360°
draaischarnier biedt bij de tweedeursversie
het voordeel dat de deurelementen heel
gemakkelijk naar binnen en naar buiten
kunnen worden gedraaid.
De afgeronde hoeken onderstrepen de

Afb. boven: Collection 2
vouwwand voor baden
met twee vleugels met
innovatief 360° scharnier.
Links: de variant met één
vleugel.
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opvallende optiek van dit elegante vouwwandalternatief voor veeleisende klanten.

Douchewanden
voor baden:
MAGIC Swing

Loodrechte profielen: frames beperkt tot
het minimum. Dat is kenmerkend voor de
elegante optiek van Magic Swing.
Reinigingsvriendelijk is dit design sowieso.
Het hef-mechanisme van de douchewand
voor baden vergemakkelijkt de handling
eveneens.
Detailcomfort: Het praktische legvlak aan
de zijkant voor douche-accessoires in het
vaste deel.

Boven links: Magic Swing tweedelig met
vast deel.
Boven rechts: Magic Swing eendelig zonder
vast deel.
Rechts: Magic Swing eendelig met vast deel.
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Douchewanden
voor baden:
Bella VITA

De belangrijkste eigenschappen van de
Bella Vita douchewandreeks komen ook bij
de schuifdeuren voor baden tot uiting.
Exclusief design, vereenvoudigd comfortabele bediening en hoog bedieningsgemak.
En dat in drie varianten. Voor bijna alle
inbouwsituaties voor baden is dit de juiste
oplossing.
Het beeld van Bella Vita wordt gecompleteerd door een hele reeks technische componenten die overtuigen:
• een stabiele geleidingsrail in aluminium
en de hoogwaardige uitvoering van de wieltjes staan garant voor een veilige en lichte
functionaliteit van de schuifdeuren.
• doordat er aan de onderkant geen geleidingsrail op de rand van het bad is
voorzien, kan men moeiteloos in het bad
stappen.
• het beweegbare deurvleugel segment
kan bij het schoonmaken naar binnen
worden gedraaid.
• op de rand van het bad kan als optie
een waterkeerstrip worden aangebracht,
waardoor men er kan op rekenen dat het
spatwater niet naast het bad of de douche
terecht komt.

Schuifdeur in twee delen
Standaardhoogte 1.500 mm
Speciale maten van 1.000 tot 2.000 mm
Breedte van 1.200/ 1.400 mm

Schuifdeur in vier delen
Standaardhoogte 1.500 mm
Breedte van 1.600 tot 1.800 mm
Speciale maten van 1.400 tot 2.000 mm

65

Douchewanden
voor baden:
HOLYDOOR Plus

Boven: Holydoor Plus, tweedelig met slank
profielsysteem
Links: Eenvoudig en gemakkelijk te bedienen:
Holydoor Plus driedelig met Duscholux hefmechanisme. Door dit laatste kan men de
vouwwand moeiteloos tot op de rand van
het bad laten zakken.
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Holydoor Plus is de badwand voor een
royaal doucheplezier. Met het oog op een
gemakkelijker handling kan Holydoor Plus
met zijn hefsysteem tot op de rand van het
bad worden neergezet. En na het douchen
wordt de wand tegen de muur opgevouwen,
zodat men zo weinig mogelijk ruimte verliest.
Vanaf dat moment staat er niets meer uw
zorgeloze badplezier in de weg.
Alles is goed doordacht. Aan ieder detail
werd de nodige aandacht besteed. Dankzij
het 180° scharnier aan de aansluiting tegen
de muur kan men een en ander ook van
buiten het bad gemakkelijk onderhouden.
Slim onderhoudsgemak.

Een douchewand
is geen aquarium

DE VORM VAN DE DOUCHEWAND
HEEFT INVLOED OP DE WATERDICHTHEID.
Uiteraard moet een douchewand spatwaterdicht zijn.
Alle douchewanden van Duscholux beantwoorden één voor één aan de hoogste
eisen en zijn conform alle TÜV-normen.

Toch bestaat er een onderscheid wat
betreft de dichtheid.
Enkele waterdruppels die langs buiten van
de scharnieren of de profielen lopen zijn
volgens TÜV toelaatbaar. Wanneer u zich
een profielloze douchewand aanschaft en
dus kiest voor design moet u eerst voor
uzelf uitmaken of u het wel of niet erg vindt

dat er wat spatjes water langs buiten
komen. Houdt u van een transparante
optiek dan neemt u dat er graag bij.
Bent u meer practisch aangelegd dan kiest
u een douchewand met profiel die mooi
design met functionaliteit combineert.

Een douchewand zonder profiel voldoet aan
de hoogste optische eisen maar biedt geen
volledige waterdichtheid. Zo’n douchewand
heeft immers onderaan geen dwarsprofiel dat
het water tegenhoudt. Tussen de gummi dichting en de douchewand blijft er een geringe
opening die technisch noodzakelijk is omdat
de douchewand toch probleemloos moet kunnen geopend worden.

Een vlak dwarsprofiel biedt al een beetje
meer bescherming. Toch kan het zijn dat
ook hier af en toe nog een beetje water
naar buiten gaat bijvoorbeeld bij grote
douchebakken of wanneer een krachtige
massagestraal gebruikt wordt.

Douchewanden met een profiel bieden een
optimale bescherming tegen spatwater. Het
onderste profiel houdt zelfs opgestapeld
water tegen. Hoe hoger het dwarsprofiel
onderaan, hoe kleiner de kans dat er water
naar buiten dringt.
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Ruimte om te genieten
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Onze knowhow op het vlak
van de ruimteconcepten

Geniale totaaloplossingen voor kleine
badkamers zijn onlosmakelijk met de naam
Piccolo verbonden. Piccolo is het succesrecept dat wordt voorgeschreven wanneer u
in de kleinste ruimte maximale resultaten
wilt boeken.
De ervaring en de knowhow van onze
specialisten in de verschillende kennis centra vloeien in het ruimteconcept-programma
samen. Daarom is Piccolo zo uniek. En hoogwaardig. Gegarandeerde kwaliteit van
Duscholux.
• Piccolo, dat is 10 jaar ervaring
• Alle componenten van het ruimteconcept
zijn optimaal op elkaar afgestemd. Alles
past perfect samen
• Design, functie en kwaliteit komen uit
dezelfde hoek en spreken dezelfde taal
• Piccolo biedt voor iedere kleine badkamer
iets. Ongeacht of het om een complete
nieuwe inrichting of de vernieuwing van
afzonderlijke componenten gaat
• Piccolo maakt van iedere kleine badkamer
een droombadkamer
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PICCOLO City
Ruimte-oplossingen voor de
kleine badkamer

Piccolo – het origineel aller kleine badkamerprogramma’s. Eenvoudigweg de klassieker.
Onovertroffen in de veelzijdigheid en de
combinatiemogelijkheden. Een geniaal idee,
dat ook nog eens pittig in de praktijk werd
omgezet.
Piccolo is synoniem voor reuzenplezier –
zelfs in de kleinste badkamer. U kunt op een
aantrekkelijk badkamercomfort rekenen
doordat het flexibele moduleconcept ook in
onconventioneel vormgegeven ruimten kan
worden toegepast. Ook op weinig vierkante
meters.
Piccolo City is het logische vervolg van dit
idee. Dit concept werd op een consequente
manier doordacht en biedt dan ook overtuigende oplossingen voor kleine badkamers.
Losstaand. Esthetisch geslaagd. En Piccolo
City is het kleine badkamerprogramma met
meer dan 50 basisvarianten. Hier vindt u
voor bijna iedere badkamer een op maat
gemaakte oplossing.
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Uiterst links: De
dwarsstang in het
bovenste gedeelte
van de douchewand
zorgt voor stabiliteit
en veiligheid.
Links: Aansluiting op
de badkuip. Het verkorte, vrij hangende
zijdeel van de douchewand voor meer
schoonmaakgemak.

Boven: De Piccolo City douchebak met
geïntegreerde waterkeerstrip.

Rechts: Sobere en elegante
uitstraling door de geminimaliseerde douchewandprofielen en de gebogen
glasvlakken.
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PICCOLO City

De Piccolo serie wordt verder uitgebouwd.
Nog meer vormen en nog meer combinatie
mogelijkheden. Daarbij is alles doordacht; de
nieuwe douchewand Piccolo City vormt met
de eveneens nieuwe douchebak Piccolo City
een fraaie en functionele eenheid. Er
bestaan natuurlijk ook combinatiemogelijkheden met andere producten uit de Piccolo
range. Hierdoor ontstaan 56 basisvariaties –
grenzeloze individualiteit.
Door de uitbreiding van de Piccolo serie met
Piccolo City producten kan ook de kleinste
badkamer op een verrassend elegante wijze
worden ingevuld. De douchewand heeft
gebogen glasdelen en een pendeldeur die
zowel naar binnen als naar buiten open kan.
Het deurscharnier is voorzien van een liftfunctie en de deurmagneetsluiting zorgt voor
een perfecte afdichting. De douchebak
Piccolo City bezit dezelfde aansprekende elegance. Om bij alle inbouwsituaties te passen
is ze zowel symmetrisch als asymmetrisch
leverbaar, beide zowel in een linkse als een
rechtse versie.

Combinatiemogelijkheden die
nieuwe deuren openen: de douche
in combinatie met de badkuip in drie
verschillende aanbouwvarianten:
asymmetrisch rechts aan het
hoofduiteinde, symmetrisch aan het
voetenuiteinde en aan de zijkant.
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PICCOLO
COLLECTION 2
Meer dan gewoon maar een
douchewand.

Een duidelijk herkenbare signatuur – de
profielloze douchewand uit Collection 2.
Exclusief design. Deze douchewand valt op
door zijn doorzichtigheid, zijn elegantie en
zijn breedte.
Maar Piccolo Collection 2 is meer dan
slechts een douchewand. Het is een
compleet concept vol ideeën. Want juist in
kleine badkamers komt het op uitgekiende
details aan. Dankzij het gebruik van hoogwaardige pendelscharnieren kunnen de
deuren zowel naar binnen als naar buiten
worden geopend. Een flexibiliteit die in
kleine ruimten in een doorslaggevend voordeel kan worden omgevormd. Gelijktijdig
biedt de brede openingshoek een comfortabele instapbreedte.
Piccolo Collection 2 – het transparante
concept voor kleine badkamers.

Links:
Aan de deurelementen doorlopende,
gemakkelijk uitwisselbare dichtingsprofielen zorgen
voor de grootst
mogelijke dichtheid.

Links: Wanneer de
douchewand naast
de badkuip wordt
ingebouwd, valt het
vrij hangende zijdeel
van de douchewand
door zijn reinigingsvriendelijkheid op.
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PICCOLO
COLLECTION 2
Meer dan slechts een
douchewand.

Uiterst links en links: Piccolo Collection 2
introduceert een elegante lichtheid in de
kleinste badkamer.
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PICCOLO Plus
De ruimtewinner in een
modern design.

PICCOLO Plus - de terugkeer van een klassieker. Met een actuele en harmonische
optiek presenteert zich de vernieuwde versie van de succesvolle serie douchewanden
voor kleine badkamers. Licht gewelfde buitencontouren bij de Acryl douchebakken en
de slanke profielen van de douchewanden
volgen de huidige
design trend. De baden nodigen uit tot ontspanning door zachte binnenrondingen en
ergonomisch gevormde rugzijden.
Met 128cm biedt het bad een ruim ligvlak
en een verhoogd gebruikscomfort.
De buitenmaten zijn onveranderd gebleven
zodat PICCOLO Plus prima te combineren is
met de modellen uit de PICCOLO basisserie.
De op het bad afgestemde douchebak is
verlaagd (80mm) en biedt daardoor een
gemakkelijke instap.
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Boven:
Piccolo 163,
1.600 x 750 mm.
Midden:
Piccolo 167,
1.650 x 750 mm
Onder:
Piccolo 173,
1.750 x 750 mm
Van deze drie badkuipen is ook een
"rechter” versie verkrijgbaar met de
nrs.: 164, 168 en 174 .
Past bij alle Piccolo
douchebakken en
douchewanden.
Voor talrijke combinatiemogelijkheden.

Drie verschillende lengten voor een optimale
benutting van de beschikbare ruimte.
Ergonomisch gevormde, verrassend grote
ligvlakken. Dat is het concept dat achter de
Piccolo badkuipen schuilgaat. Daarbij wordt
vooral erg veel aandacht besteed aan het
grote aantal combinatiemogelijkheden. Alle
badkuipen passen bij de afzonderlijke
Piccolo en Piccolo City douchebakken.

82

Met een binnendiepte van 60 mm en een
inbouwhoogte van 170 mm is de instap in
de Piccolo City douchebakken kinderspel.
Bijzonder opvallend daarbij is het pittige
design. Op verzoek kunnen de douchebakken
ook met aangevormde voorpanelen worden
geleverd.

BADEN EN
DOUCHEBAKKEN
PICCOLO

Sober en stijlvol rond. Zo ziet de voorste
buitenkant van de douchebak eruit. Hierdoor
zien de Piccolo douchebakken er licht en
zacht uit. Deze indruk wordt nog versterkt
door de geringe binnendiepte.

Uiterst links:
Piccolo 667.
Links:
Piccolo 668.
Onder links:
Piccolo 669.
Onder rechts:
Piccolo 670.

Afbeeldingen boven:
Links:
Piccolo City 651.
Midden:
Piccolo City 652.
Rechts:
Piccolo City 653.
Buitenmaat telkens:
850 x 800 mm.
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PICCOLO Twin

Verrassend hoeveel
douchecomfort de
ruim bemeten Piccolo
Twin douche biedt.
Dankzij de naar
binnen en buiten
draaibare pendeldeur
kan men gemakkelijk
instappen. Bovendien
krijgt men extra ruimte wanneer de deur
ingeklapt is.

Met de Piccolo Twin lijkt niets nog
onmogelijk. Optimalisering in de krapste
ruimte. Het concept kan zelfs in de aller
kleinste badkamers worden toegepast. En
dat in een heel korte tijd. Hierbij kan een
compleet bad zonder al te veel moeite
worden gemonteerd. Zo volstaat voor de
douche en de badkuip door de open opstelling van de douche-afscheiding één armatuur.
Door de heldere doorzichtigheid van het
veiligheidsglas van de douchewand ziet het
geheel er bovendien extra ruim uit. Dit effect
wordt nog versterkt door de slanke profielen
in platinumzilver. Minstens even zinvol:
de voorpanelen voor zowel de douchebak als
de badkuip.
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PICCOLO Corner

Zo weinig mogelijk plaats innemen en de
beschikbare ruimte optimaliseren. Dat is
het idee dat achter Piccolo Corner schuilt.
Ondanks de geringe buitenafmetingen biedt
de Piccolo Corner badkuip een ongelooflijk
royale binnenruimte. Comfortabel baden
en douchen. Want de hoogwaardige acryl
badkuip beschikt niet alleen over een
comfortabel ligvlak, maar ook een ronde
douchezone. Op die manier vormen het bad
en de douche één geheel.

Links en boven: het ruime Piccolo Corner
bad (als optie met trede beschikbaar), met
en zonder douchewand.
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PICCOLO Duo

Links: Piccolo Duo
douchewand zonder zijdeel. Op verzoek verkrijgbaar:
Piccolo Duo met
hoogwaardig
aluminiumdecor
voorpaneel in de
douchezone.

PICCOLO Duo is een volgende speelse variant in het uitgebreide PICCOLO programma.
Het bijzondere bij de PICCOLO Duo is: douchewand en bad vormen als het ware één
geheel. Met een 180° draaibaar paneel
biedt de douchewand groot instapgemak.
Dit paneel, dat tot in het bad reikt biedt een
optimale spatbescherming bij het douchen
en biedt u een ongekend doucheplezier.
Bij de PICCOLO Duo wandversie scharniert
het scherm direct aan de muur. Het is ook
mogelijk het draaibare scherm te combineren met een vaststaand zijpaneel op het
voeteneinde van het bad.

Links: Piccolo Duo
douchewand met
extra zijdeel.
Hiermee beschikt u
over nog meer
inbouwmogelijkheden

Boven: Duidelijk voordeel bij het onderhoud:
de draaideur die over 180° kan draaien.
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Deurloze instapmodellen
zijn bijzonder exclusieve oplossingen. Creëer uw eigen deurloze
instap met de vrijstaande, rechte of gebogen Urban douchepanelen.

Pendeldeuren
bieden een royale instap en kunnen met het oog op een optimaal comfort
zowel naar binnen als naar buiten open gaan. Verkrijgbaar met en zonder
muuraansluitingsprofiel en met een vaststaand zijdeel.

Vleugeldeuren

worden rechts of links aan een scharnierprofiel
dat met de muur is verbonden of aan een vast
smal segment bevestigd en gaan naar buiten open..

Draaideuren
zorgen voor een gemakkelijke instapbreedte en draaien rond een verschoven draaipunt naar buiten.
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Deur- en instapvarianten
Schuifdeuren
hebben geen plaats nodig om open te gaan en zijn daardoor ook voor kleine badkamers een ideale
oplossing. Dankzij het Duscholux LSO-systeem kunnen ze gemakkelijk worden schoongemaakt.

Draaivouwdeuren/ glijvouwdeuren
besparen plaats en bieden gelijktijdig een comfortabele instap.

Speciale oplossingen voor kleine badkamers
Bij Duscholux vindt u de ideale oplossing, ook wanneer u slechts heel weinig plaats tot uw beschikking
hebt. Het originele Piccolo programma voor kleine badkamers biedt u pendeldeuren met één vleugel en
twee vleugels voor verschillende basisvormen van de douchebak en intelligente aansluitmogelijkheden
op de badkuip.
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ESG veiligheids-hardglas

551
751
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ESG helder
ESG helder met
CLEARtec

581
CRISTAL
781 CRISTAL met CLEARtec

583
Edelsatin 586
783 Edelsatin met CLEARtec 786

DUSCHOperl
DUSCHOperl met
CLEARtec

591
791

Parsol groen
Parsol groen met
CLEARtec

● ● ● ●

070

● ● ●

Kleuren

062 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

1)
● = Uitvoering
= niet voor Rounds
❍ = Speciale uitvoering 2) = enkel voor achterwanden

●

070 METALUX zilver, edelmat

● ● ● ● ● ●

079

❍ ❍

001

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

062 Platinum® zilver
079 mat chroom

● ● ● ●

061

Glassoorten

●

Verschillende speciale kleuren zijn op aanvraag met een
meerprijs en een langere levertijd verkrijgbaar.
(enkel COLLECTION 3D; MAGIC Top; HOLYdoor Plus;
PICCOLO Plus, Duo)

PICCOLO Duo

BellaVITA
Carat
DUSCHOsmart
DUSCHOspot Round
DUSCHOspot Five
HOLYDOOR® Plus
MAGIC® Swing
PICCOLO Plus
PICCOLO City
PICCOLO Twin

MAGIC® Top
MAGIC® Top Round
DUSCHOStar
DUSCHOStar Round

Urban
COLLECTION Pure
COLLECTION 2

Kleuren en glassoorten

● ● ● ●

●

001 wit

●

061 pergamon

551 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

551 helder

751 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

751 CLEARtec®

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

581

❍ ❍ ❍ ❍

❍ ❍

781

❍ ❍ ❍ ❍

❍ ❍

583

❍ ❍ ❍

❍

❍ ❍1) ❍

783

❍ ❍ ❍

❍

❍

581 CRISTAL (niet voor alle Rounds)
781 CRISTAL (niet voor alle Rounds) met CLEARtec®

❍2) ❍ ❍

583 Satijn mat 1) (niet voor Round)
783 Satijn mat (niet voor alle Rounds) met CLEARtec® 1)

❍

586

❍ ❍

❍

586 DUSCHOperl®

786

786 DUSCHOperl® met CLEARtec®

591

❍ ❍

591 Parsol groen

791

❍ ❍

791 Parsol groen met CLEARtec® 1)
●

124

124 CONTURE®

● ●

130

130 D 30

Tip voor de kleuren: ondanks een juiste kleurweergave kunnen er kleurafwijkingen optreden op verschillende materialen.

551

581

583

586

591

751

781

783

786

791

124

Veiligheids-hardglas

130

BELATON®
veiligheids-kunststofglas
93

Toebehoren
Links: Duschoboy is een nuttige en aantrekkelijke accessoire voor uw bad- of
douchehoek. Ideaal voor het bewaren van
de dagelijks gebruikte douche- en badaccessoires.
Duschoboy, het praktische, tegen het
water beschermde ronde kastje. In twee
verschillende hoogten verkrijgbaar.

Handig douchekrukje.
Dit krukje wordt standaard geleverd bij de
Collection Pure stoomcabine, maar het is
ook los leverbaar als douchekrukje of
handig bijzetkrukje in bad- of slaapkamer.
Het is leverbaar in de kleuren: antraciet,
bruin, blauw en robijnrood

De comfortabele douchezit van de Duscho-live
stoomdouches kan als afzonderlijke zit voor iedere
douche worden besteld. Leverbaar in het wit en in
het antraciet.

94

Shower-Star
Handdouche

Shower-Star, de nieuwe Duscholux handsproeier valt in de smaak door zijn sobere en
rechtlijnige design. Uitgerust met drie basisstraalsoorten en drie tussenstappen.

Naaldstraal

Massagestraal

Soft-straal
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Tijd om te dromen
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Onze competentie op het vlak
van acrylbaden.

Acryl is een materiaal dat veel voordelen
biedt. Dat weten wij al jarenlang en dat is
ook de reden waarom wij dat materiaal al
heel lang voorschrijven. En zoals we nu
kunnen vaststellen, was dit ook de juiste
beslissing. Want door onze jarenlange ervaring met dit materiaal zijn wij uitgegroeid
tot één van de toonaangevende aanbieders
van acrylbaden.
• Wij ontwikkelen en produceren al 20 jaar
lang acrylbaden.
• Acryl is een aangenaam aanvoelend
materiaal.
• Krassen en kleine beschadigingen kunnen
zonder enig probleem worden gerepareerd.
• Acryl is warmte isolerend waardoor het
water langer z’n temperatuuur vasthoudt.
• Acryl is geluiddempend.
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Afloop- en overloopgarnituur. Afvoerklep
gesloten.

TREND
Markant. Indrukwekkend. Design, dat op een
duidelijke en sterke manier wordt omschreven. Zo zou u Trend kunnen omschrijven, de
bad- en douchebakreeks van de hoogste
kwaliteit.
Ook de attributen van de baden overtuigen:
krachtige buitenvormen in combinatie met
zachte, harmonische binnenlijnen. Zo ziet
eigentijdse badarchitectuur eruit. Maar ook
het comfort speelt hierbij een centrale rol.
De royale binnendiepten en ligvlakken en de
mogelijkheid om alle baden uit het Trendassortiment met zijn tweeën te gebruiken,
vormen troeven. Hetzelfde geldt voor de lage
bouwhoogte, waardoor men op een comfortabele en gemakkelijke manier in het bad
kan stappen.
Het vul-, afloop- en overloopgarnituur biedt
nog meer comfort. Alle functies zijn hierbij in
één garnituur samengebracht. Doordat deze
op de zijdelingse badrand is opgesteld, kan
het bad nog 60 mm meer worden gevuld.
Trend – niet alleen vorm, maar ook functie.
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Boven: Ancona Trend 225.
Afloop- en overloopgarnituur. Afvoerklep
open.

Afloop- en overloopgarnituur met
geïntegreerde toeloop.

Productseries
TREND EN VARIO

VARIO
Voor baden uit de Vario-reeks is slechts
één beschrijving van toepassing: absoluut
ligcomfort. De speciale ergonomische contouren met geïntegreerde lendensteun en
aangenaam vlakke helling in de rugzone
nodigt uit tot een ontspannen houding en
optimaal badgenot. En alle modellen zijn
met handgrepen uitgerust. Voor nog meer
comfort.
De uitrustingsreeks Vario is als rechthoekig
of zeshoekig bad en als hoekbad verkrijgbaar. Zo past de Vario zich niet alleen perfect
aan uw lichaam aan, maar ook aan de
architectonische omstandigheden.

Links: Cordoba Vario 528
in whirlpool-uitvoering.

Boven: De ergonomisch gevormde badgreep is standaard bij alle Vario-modellen.

Boven: Malaga Vario 425
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Hoog ligcomfort dankzij de gemakkelijke
ergonomische contouren. De zachte binnenvormen strelen het lichaam.

Boven: Portofino Free-line 116.
Als men dat wenst, kan het bad met een
nekkussen worden uitgerust.

FREE-line
De Free-line badenreeks is een volwaardig
assortiment met hoekbaden, rechthoekige
baden, zeshoekige baden en ovale baden.
Met een hele reeks details, waar men
alleen maar enthousiast over kan worden.
Zo denken we aan de geïntegreerde
armleuningen. Of de speciaal ontwikkelde
ergonomische contouren, de comfortabele
binnenafmetingen en de uitnodigende
ligvlakken. Voor nog meer gemak.

De Duo-Form met verschillende rughellingen bij het hoekbad, het zeshoekige bad
en het ovale bad en een geïntegreerde
douchezone met afloop in het midden
completeren het functionele plaatje.
Voor een nog weldadiger gevoel is de Freeline reeks in de courante CPL3 en WP4+
Whirlpool-systemen verkrijgbaar.

Comfort bieden ook de als optie verkrijgbare badgrepen (op verzoek 180° draaibaar).

Links: Ancona 118
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Productseries
FREE-LINE
SMART-LINE
De standaard baden van Smart-line bieden
dankzij hun verschillende afmetingen voor
iedere badkamer een geschikt model.
Veel Smart-line modellen zijn ook in
verschillende Whirlpool-uitvoeringen
verkrijgbaar.

SMART-line
Tijdloos, klassiek. Dat zijn de belangrijkste
eigenschappen van de deze series. Het grote
voordeel zit hem in de ruime keuze standaard
afmetingen. Blue-line en Smart-line hebben
op die manier een groot potentieel voor talrijke inbouwvarianten. Andere voordelen zijn
de stevige verwerking en het gebruik van het
kwaliteitsmateriaal acryl. En dat kwaliteit
niet altijd duur moet zijn, merkt u nu ook aan
de prijskaartjes.

Rechts boven:
Smart-line 30
Comfortabel hoekbad
Rechts onder:
Smart-line 33
Badplezier voor twee

De klassieke rechthoekige
badkuip met de aantrekkelijke
prijs/ kwaliteitsverhouding.
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MALAGA
Hoekbaden
De royale definitie van de
ruimte.

Afb. boven: Free-line 408, veel bewegingsvrijheid, geïntegreerde armleuningen
Afb. links: Malaga Free-line 409 met voorpaneel

De Malaga-reeks biedt hoekbadvariaties
voor het hoogste badcomfort bij een
optimale ruimtebenutting – intelligente
oplossingen, waarmee een normale badkamer tot een oase van welbehagen wordt
omgevormd.
De hoekoplossingen van Duscholux overtuigen door hun optimale aanbod van
gemak en esthetiek. Doordat er heel wat
aantrekkelijke modellen beschikbaar zijn,
beschikt men over heel wat speelruimte op
het vlak van de opstelling. Zo kunt u ook in
een beperkte ruimte uw droombad
realiseren.

Afb. links: Malaga Free-line 413 met voorpaneel
Voor een nog weldadiger gevoel is de Freeline reeks in de courante CPL3 en WP4+
Whirlpool-systemen verkrijgbaar.

De als optie verkrijgbare badgreep biedt
extra veiligheid en gebruiksgemak.

Als u dat wenst, kan het bad ook met een
afzonderlijk nekkussen worden uitgerust.
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Malaga Bella Vita Spa 416, Whirlpooluitvoering – Comfort tot in de kleinste details.
Bella Vita Spa, de speciaal voor het
ontspannen en revitaliseren ontworpen
relaxbadkuip is niet alleen als whirlpool
verkrijgbaar. De op basis van ergonomische
en fysiologische principes gevormde binnencontour staat garant voor een indringend whirlpool-genot. Bovendien kan het

Malaga Trend 440/441, 442/443, 444/445
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bad bij dezelfde montagehoogte 100 mm
hoger worden gevuld. Bovendien beschikt
men dankzij de zituitsparing in de bodem en
de geïntegreerde armleuningen over een
optimale grip.

MALAGA
Hoekbaden

Veel uitrustingsvarianten, gemakkelijke
liglengten en grote binnendiepten.
Badcomfort waar u recht op hebt.

Boven: Malaga 450. Voor het snel en eenvoudig inbouwen, verkrijgbaar met een afzonderlijk en erg designgericht voorpaneel.
Ook in spiegelbeeld leverbaar.

Boven: Malaga 470 met gemakkelijke ligzone en geïntegreerde zit- en ligvlakken.
Ook in spiegelbeeld leverbaar.

Boven: Malaga 425.

Boven: Malaga 461. Maximum gemak door een grote binnendiepte en liglengte.
Asymmetrisch; verkrijgbaar in linker- en rechteruitvoering.

Boven: Smart-line 30
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CORDOBA
Zeshoekige
baden
Veelzijdigheid als concept

De aantrekkelijke zeshoekige baden van
de Cordoba-reeks blijken in de praktijk
architectonische multitalenten.
Ongeacht of ze nu in een hoek, diagonaal
of parallel met de muur zijn ingebouwd.
Zelfs badkamers met "lastige” inbouwmogelijkheden krijgen op die manier een
individuele charme.

Cordoba Trend 565/566 incl. geïntegreerde
vul-, afvoer- en overloopgarnituur en verchroomde reling. Zowel praktisch als mooi.
Een aanwinst voor iedere badkamer.

Links: Cordoba Free-line 533/534.
De speciaal ontwikkelde ergonomische contouren, de
comfortabele binnenmaten en de royale ligvlakken
verwennen de gebruiker. De geïntegreerde armleuningen
zorgen voor nog meer welbehagen
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CORDOBA
Zeshoekige
baden

De zeshoekige baden van de Cordoba-reeks zijn veelzijdig. In ieder
opzicht. Met name op architectonisch vlak beschikken ze over een
groot potentieel. Met Cordoba kunt u de vlakken van uw bad
optimaal benutten en kunt u op al uw wensen inspelen.
Cordoba baden bieden een soeverein design, optische en functionele
perfectie. Krachtige en moderne vormentaal in combinatie met een
groot aantal inbouwvarianten.

Boven: Smart-line 32

Uiterst links en rechts: Cordoba Vario,
leverbaar in drie grootten. De gemakkelijke
ergonomische contouren ter hoogte van de
rug en de nek zorgen voor een ontspannend gevoel van hoofd tot tenen. Een ander
voordeel van de Vario-uitrusting zijn de
standaard grepen. Op de afbeelding: de
whirlpool-versie voor nog intensiever
relaxen.
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PORTOFINO
Ovale baden
De esthetiek van de perfectie

Portofino ovale baden zijn meer dan gewoon
een optisch genot. Ze zijn de perfecte synthese van functioneel design en natuurlijke
ergonomie. De ovale baden hebben dan ook
een comfortabele binnenvorm, terwijl de
buitenvorm bij ieder bad een nieuw geslaagd
design vormt. Individualiteit staat hier in het
middelpunt.

Boven: Portofino 113 /114 /115.
Diepe, gelijkmatige vorm. Afloop in
het midden. In drie verschillende
grootten verkrijgbaar.
Links: Portofino Free-line 116,
optioneel met nekkussen en handgreep verkrijgbaar.

Rechts: Portofino Trend 315.
Ovale baden van de hoogste
kwaliteit. Met de Trend afvoeren overloopgarnituur biedt de
Portofino Trend 315 een tot 60 mm
hoger waterpeil in vergelijking met
baden met standaard garnituur.
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Links: Portofino 320.
Optimaal badcomfort: geïntegreerde
armleuningen en een ergonomisch
gevormde rugpartij. De in het midden
gepositioneerde afloop zorgt voor
nog meer gebruiksgemak

Rechts: Portofino 523.
de uitsparing op de zijkant
van de badrand is ideaal
voor de montage van
armaturen. Ergonomisch
gevormde rugpartij en
geïntegreerde armleuningen.

Links: Smart-line 33
Comfortabel duobad met
het opvallende Smart-line
design.
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PORTOFINO
Ovale baden

Fantastic Portofino 340
vrijstaand ovaal bad

Fantastic Portofino 345
wandversie ovaal bad

Hoogwaardige materialen die op een
efficiënte manier worden gebruikt. In de
praktijk komt dit neer op: top-design en
aantrekkelijke uitrustingsvarianten, in combinatie met de hoogste materialenkwaliteit.
Dat is de basis van de Portofino ovale
badenreeks. En de basis voor jarenlange
vreugde en tevredenheid.

Portofino Trend
Duo 335, als
whirlpool voor uitgebreid relaxen –
ook met zijn
tweeën. Bekroond
met de "reddot”
designaward voor
het bijzonder
goede design.
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ANCONA
Rechthoekige
baden
Badplezier in de klassieke stijl

Rechthoekige baden overtuigen door hun
klassieke vormgeving. De Ancona-reeks
bewijst op welke veelzijdige en actuele
manier dit thema kan worden geïnterpreteerd.

Links: Smart-line 38 rechthoekig bad. Het
comfortabele bad voor twee overtuigt
door de heldere lijnen. De in het midden
opgestelde afloop zorgt voor erg veel gemak
bij het liggen en zitten.

Linker pagina: Ancona Bella Vita Spa 502
in whirlpool-uitvoering. Elegante lijnen,
meest hoogwaardige materialen. Een
badkuip die een vleugje van het
bijzondere biedt.

Rechts: Ancona Trend 225/226
rechthoekig bad. Whirlpooluitvoering.
Rechte, hoekige buitenvormen en zachte,
gebruiksvriendelijke binnenlijnen. Het
markante design van het nieuwe topbad
Ancona Trend ligt helemaal in de lijn van de
moderne badruimtearchitectuur. Bekroond
met de "reddot” design award.
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ANCONA
Rechthoekige baden

Links: Ancona Free-line 117/118.
Rechthoekig bad met geïntegreerde douchezone.
Bad- en doucheplezier in één.
Comfortabele binnenmaten en uitnodigende ligvlakken bieden een
modern comfort.

Boven: Ancona Vario 242/243. De speciaal ontwikkelde ergonomische contouren van de Vario uitrustingsreeks
biedt ook bij dit Ancona bad een groot ligcomfort..

Innovatie: Het bad voor alle generaties.
Ancona Step-In. Dit eenvoudig
toegankelijke bad biedt met zijn
afmetingen van 1800 x 800 x 460mm
een comfortabele badruimte voor
jong en oud. De ergonomisch gevormde
zitting biedt steun en vergemakkelijkt
het zitten en opstaan. De meegeleverde
greep biedt steun en veiligheid.
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GriP® AntiSlip
De nieuwe
antisliplaag voor
douchebakken en
baden.
GriP® AntiSlip wordt in vloeibare vorm
opgebracht in bestaande douchebakken of
baden. Het heeft een zeer grote oppervlaktedichtheid waardoor vuil en algen zich niet
kunnen hechten en waardoor het uitstekend
te reinigen is.
Dit in tegenstelling tot conventionele antislip door opruwen van het oppervlak.
Hierdoor wordt de oppervlaktestructuur
beschadigd, krijgen vuil en algen kans om
zich te hechten en na verloop van tijd is het
antislip oppervlak gladder dan het geweest
zou zijn zonder opruwing.

GriP® AntiSlip heeft bacterieremmende
eigenschappen waardoor het toegepast kan
worden in situaties waar hygiëne van groot
belang is.
GriP® AntiSlip kan indien gewenst ook
weer verwijderd worden zonder sporen achter te laten in bad of douchebak.
GriP® AntiSlip is TÜV gecertificeerd en het
heeft een DIN-51097, klasse B normering.
De stichting Consument en Veiligheid en
het Kenniscentrum voor Revalidatie en
Handicap bevelen het aanbrengen van deze
veiligheidscoating aan.

Malaga Round Vario 791/795.
De duidelijke geometrische vorm en het
supervlakke design zijn de overtuigende
kenmerken van deze douchebak. Met
begaanbaar afvoerdeksel.

Malaga Round 731/735.
Helder, supervlak design met groot,
gemakkelijk stavlak.
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MALAGA
Ronde douchebakken
Een ronde zaak

Malaga Round Trend 771/775.
Puristisch heldere basisvormen zonder franje.
Zo legt u accenten in uw
badkamer.

Round douchebakken overtuigen door hun
harmonische uiterlijk. De halfronde vorm
bespaart plaats, zonder dat dat ten kost
gaat van het comfort.
Met een Malaga douchebak maakt u altijd
de juiste keuze.

Malaga Round Trend 772/773/778.
Asymmetrische douchebakkenreeks in drie
grootten, zowel in linkse als rechtse uitvoering. Trend, dat is een expressief designkarakter. Sterke vormen die accenten leggen,
zonder dat ze zich opdringen. Trend past
eenvoudigweg bij iedere badkamerinrichting.

Smart-line 60/61/62.
Opvallend is de circelvormige douchezone
die deze douchebak zijn opvallende uiterlijk
verleent.

121

Cordoba Five Vario 861/865 douchebak.
Supervlak en gemakkelijk te begaan. Extra
voordelen van dit model: het erg actuele
design en de grote douchezone met de
afgedekte afvoer.

Cordoba Five Trend 871/875 douchebak.
De Trend-modellen overtuigen door hun
sobere, moderne design. Door de brede
rand kan deze bak met een hele reeks actuele douchewandmodellen worden gecombineerd.

Smart-line 67/68 douchebak
Hoekig van buiten en rond van binnen. Een
speelse combinatie van vormen die past bij
ieder design.
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CORDOBA
Vijfhoekige
douchebakken
Zo veelzijdig kan douchen zijn.

De Five douchebakken van de Cordoba-reeks
stralen dynamiek uit en vormen ook een
perfecte synthese van esthetiek en functionaliteit. De grote, gemakkelijke douchezones
bieden veel bewegingsvrijheid en plaats.
Dankzij de aantrekkelijke designvarianten
kunt u gemakkelijk individuele realisaties
uitvoeren.

Magic Top Five douchewand met
Cordoba Five douchebak.
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De rechthoekige vorm is de klassieker bij de douchebakken. Ancona
houdt rekening met deze hoge appreciatie en biedt dan ook een veelvoud van grootten en vormen, die bij zo ongeveer alle inbouwsituaties
kunnen worden toegepast. Ongeacht of het gaat om een opstelling van
de douche in een nis, in een hoek of eenvoudigweg voor de muur.
Individualiteit kan men ook bereiken met een klassieker.

Ancona Vario 611P/ 615P.
Rechthoekige douchebak. Rechthoek en
cirkel. Deze extravlakke douchebak biedt
een interessant vormenspel. Bijzonder is
ook de begaanbare afloopgarnituur met de
afgedekte afvoer.

Ancona Trend 641/645
rechthoekige douchebak. De Trend
douchebakken: markante vormen en grote,
gemakkelijke stavlakken. Om ongehinderd
van het doucheplezier te genieten.

Ancona Trend 642/646 /649
rechthoekige douchebak.Voor nog meer
individuele vormgevingsmogelijkheden.
Asymmetrische rechthoekige modellen
completeren het assortiment douchebakken.
Meer vormen, meer individualiteit.

Ancona Trend 647/648/650
rechthoekige douchebak. Met deze Trend
douchebak kent de bewegingsvrijheid zo
goed als geen grenzen meer. Deze 1.200 mm
lange en 800, 900 of 1.000 mm brede bak
biedt veel ruimte voor een onbeperkt
doucheplezier.
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ANCONA
Rechthoekige
douchebakken
Individualiteit heeft vier zijden.

Smart-line 63/64/65/66/68
Vierkante en rechthoekige douchebakken.
Het opvallende Smart-line design combineert
strakke buitenvormen met een elegant ronde
douchezone.

Life Quadro 915LSLOB (1450mm x 900mm).
Rechthoekige douchebak met een extravagant design. Kan tot 200 mm ingekort worden voor inbouw in een nis.

Douchebak vlak in tegelvloer.
Ancona Bella VITA is door haar drempelloze
instap het toppunt van gebruiksgemak. De
douchebak is vervaardigd van hard kunststeen en is bestand tegen zware belasting
door bijv. een rolstoel. De bak is voorzien
van een geïntegreerde afvoer en langs de
rand is een extra lekwaterafvoer aangebracht voor een veilige aansluiting aan de
tegelvloer. De stelpoten zijn van bovenaf te
bedienen zodat de bak na het plaatsen in de
vloer nog waterpas gesteld kan worden.
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Smart®-line
Baden
Whirlpools

Smart-line 30
hoekbaden
(hoekmaat 1400 x 1400 mm)

Smart-line 31
hoekbaden
(hoekmaat 1400 x 1400 mm)

De combinatie van de brede rechte badrand
en de zachte ageronde binnenvormen maken
deze baden optisch en functioneel erg aantrekkelijk.
De complete badenreeks met 5 rechthoekige
baden, 1 hoekbad, 2 ruimtebesparende baden,
een zeshoekig bad en bovendien ook een
ovaal bad maken de combinatie met de
Smart-line douchebakken (met hetzelfde
design) perfect mogelijk.
Overtuigend is ook de prijs. Deze modellenlijn
werd bewust als instapreeks ontworpen, maar
geniet wel van alle kwaliteitsvoordelen van
een product van het Duscholux merk. Zo zijn
ook in dit instapprogramma whirlpooluitrustingen mogelijk.
Voordelen: grote binnendiepte 500 mm, goed
ligcomfort en in het midden van het bad
geplaatste afvoer.

Links: Smart-line 40 ruimtebesparend bad.
Het juiste concept voor de kleine badkamer.
De diagonaal verlopende badzijde helpt
mee waardevolle plaats te besparen. Door
de aansluitmaat van 750mm kan dit model
optimaal met de Smart-line douchebakken
Smart-line 63 of Smart-line 65 worden
gecombineerd.

Smart-line 40
(1600 x 750 mm)

Smart-line 33 ovaal bad
(1800 x 800 mm)
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Rechthoekig bad
Smart-line 34 (1600 x 700 mm)
Smart-line 35 (1600 x 750 mm)
Smart-line 36 (1700 x 700 mm)
Smart-line 37 (1700 x 750 mm)

Rechthoekig bad
Smart-line 38 Duoform
(1800 x 800 mm)

Veel van de Smart-linebaden zijn
ook als whirlpool verkrijgbaar.

Zeshoekigbad
Smart-line 32 (1900 x 850 mm)
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Smart®-line
Douchebakken

1)

4)

2)

5)

3)

1) Smart-line 63 rechthoekige douchebak
(800 x 750 mm)
2) Smart-line 64/66/69 rechthoekige douchebak
Smart-line 64: 800 x 800 mm
Smart-line 66: 900 x 900 mm
Smart-line 69: 1000 x 1000 mm
3) Smart-line 65 rechthoekige douchebak
(900 x 750 mm)
4) Smart-line 67/68 vijfhoekige douchebak
Smart-line 67: 900 x 900 mm
Smart-line 68: 1000 x 1000 mm
5) Smart-line 60/61/62 ronde douchebak
Smart-line 60: 800 x 800 mm
Smart-line 61: 900 x 900 mm
Smart-line 62: 1000 x 1000 mm
129

Genieten van het mooie

132

Onze competentie
op het vlak van
wellness

Wellness is meer dan een trend. Wellness
belichaamt het nieuwe levensgevoel om
zichzelf eens te verwennen. Zichzelf iets te
gunnen. Prestaties en levenslust zijn geen
tegenstellingen meer. Integendeel. Men
schept immers kracht en energie uit de
wellness-toepassingen, waarmee men zijn
eigen prestaties kan verhogen. Wellness is
het unieke samenspel van lichaam, geest
en ziel. Duscholux beseft dit. Alle nieuwe
ontwikkelingen worden dan ook op een
consequente manier in deze filosofie
ingepast.
• Wij bieden een ruime keuze aan
wellness-producten, en het aanbod wordt
nog steeds groter.
• Bij de ontwikkeling van nieuwe producten
baseert men zich op de nieuwste kennis op
het vlak van de hydro- en de fysiotherapie.
• Zelfs de kleinste details worden op het
vlak van de gezondheidsbevorderende en –
behoudende effecten geoptimaliseerd.
• Onze wellness-producten overtuigen door
het grote spectrum aan functies met
veelvoudige gebruiksmogelijkheden.
• Wellness-producten van Duscholux
maken van iedere badkamer een relax- en
vitaliseringscentrum.
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Nieuwe Whirlpoolsystemen

Links: volgens fysiologische en therapeutische richtlijnen opgestelde jets maken de
spieren los en verjagen de kramp.

Duscholux heeft het whirlpoolprogramma
verder uitgebreid en verbeterd. In totaal
biedt Duscholux nu 6 verschillende
systemen aan. Naast de bekende systemen
WP4+, WP6 en WP7 zijn nu toegevoegd de
systemen CPL1, CPL2 en CPL3. De CPL
systemen bevatten meer luchtjets, ze
hebben een geïntegreerde temperatuuraanduiding en ze zijn voorzien van een moderne
elektronische besturing.
Het resultaat: een verbeterde massagewerking en een aangenaam bedieningscomfort.
Bijzonder aan de CPL systemen is dat ze
kunnen worden uitgebreid met een
wellnesspakket met extra jets. Zie voor
specificaties de tabel. De CPL systemen
kunnen in vrijwel alle Duscholux baden
geleverd worden.

Links: de massagejets zijn aan de voetenzijde zo gepositioneerd dat ze als voetreflexmassage fungeren.

Links: Malaga Bella VITA Spa 416.
Hoekbad van 1500 x 1500mm
Standaard: ergonomisch gevormde handgreep.

Instelbare
jetsproeier voor
WP6

Gecombineerde
bodemsproeier
jet/ lucht

Mini-jet

Jet

Roterende
massagejet

Mini-jetsproeier

Luchtsproeier

Jetsproeier
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CPL1

CPL2

CPL3

CPL1 is een luchtsysteem waarbij het water
intensief wordt verplaatst door de ingeblazen lucht zodat de huid zacht wordt gemasseerd. Wellness van haar zachte kant.
De luchtsproeiers in de bodem en aan de
rug- en voetzijde zijn traploos instelbaar.
Bovendien beschikt het luchtblaassysteem
over een intervalfunctie. Het systeem wordt
bediend door sensortoetsen op de rand van
het bad. Twee automatische programma's
zijn voorgeprogrammeerd. Als optie bestaat
de mogelijk tot het inbouwen van een
onderwaterspot, indien gewenst ook voorzien
van een kleurenwisselaar. Het systeem kan
worden uitgebreid met het CPL1 wellness
pakket. Dit pakket omvat extra luchtsproeiers
in de bodem, aan het voeteneinde en in de
rugzijde en het bevat eveneens een ingebouwde luchtverwarming.

CPL2 is een watermassagesysteem.
Krachtige waterstralen masseren het
lichaam, maken de spieren los en zorgen
voor een heerlijke ontspanning. De jets zijn
geplaatst in de zijwanden van het bad en in
de rug- en voetzijde. Zo worden doelgericht
de reflexzones geprikkeld. In het optionele
wellness pakket worden in de rugzijde extra
4 roterende massagejets aangebracht.
Standaard is het jetsysteem uitgerust met
een intervalfunctie Het systeem wordt
bediend via sensortoetsen in de badrand en
het beschikt over een ingebouwde temperatuurmelding en twee automatische programma's. Voor een extra massage-effect
kan lucht worden toegevoegd aan de
waterstralen. Naar wens kan CPL2 worden
uitgebreid met een zeer milieuvriendelijk
UV desinfectiesysteem, dat werkt zonder
toevoeging van chemicaliën. Dit systeem
wordt automatisch geactiveerd bij het
inschakelen van de jets en biedt een veilige
en afdoende hygiëne.

CPL3 is een combinatie van CPL1 en CPL2.
Het luchtsysteem activeert het volledige
lichaam en het jetsysteem biedt een diepgaande ontspanning. Wellness in de puurste
vorm. Traploos instelbare, zacht stimulerende
luchtjets in de bodem en krachtig masserende waterjets in de zijwanden: dat is
CPL3. Bovendien is dit systeem voorzien
van luchtjets en mini-jets aan rug- en voetzijde. De intervalfunctie van het CPL3
systeem biedt een nog effectievere massage.
CPL3 wordt bediend via sensortoetsen in de
badrand die het ook mogelijk maken te
kiezen voor één van de vijf voorgeprogrammeerde automatische programma's. Door
via een draaiventiel lucht bij te mengen bij
de waterstralen ontstaat een extra massageeffect. Het optionele CPL3 wellness
pakket biedt alle extra's van de wellness
pakketten CPL1 en CPL2. Extra sproeiers en
roterende massagejets alsmede een
ingebouwde luchtverwarming.
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Nieuwe Whirlpoolsystemen

WP4+

WP7

WP4+ is een whirlpoolsysteem met luchtjets in de bodem van het bad en met
gecombineerde lucht/waterjets in de
zijwanden. Met behulp van deze combi-jets
kan er traploos lucht worden bijgemengd.
De extra lucht die zo wordt aangevoerd via
een aparte blower met luchtverwarming
versterkt zo het massage-effect. De werking wordt nog geoptimaliseerd door een
extra pulsator. De WP4+ wordt bediend via
een terminal die in de badrand kan verzinken. Het systeem is standaard uitgerust
met het automatische ULTRApur UV desinfectiesysteem.

Het bijzondere aan het WP7 systeem zijn de
speciale, rondom ingebouwde, roterende
massagesproeiers. Vooral in de nek-,
schouder- en rugzone zijn de sproeiers zo
gepositioneerd dat ze de meridiaanpunten
stimuleren. De luchtjets in de bodem zorgen
voor een ontspannende luchtmassage en
brengen het lichaam in een aangenaam
lichte "zweeftoestand". Het WP7 systeem
wordt bediend via een terminal die in de
badrand kan verzinken.
Wellness functies van het WP7 systeem:
• Shiatsu-massage door de jets in de
rugzone. Hiermee kunnen stijve spieren en
rugpijn worden behandeld.
• Activering van de meridiaanpunten door
de jets in de zijwanden. Daarmee wordt
o.a. de doorbloeding gestimuleerd en wordt
pijn aan de gewrichten verzacht.
• Voetreflexzonemassage door de jets in de
voetzijde. Die stimuleren de inwendige
organen.
• Ontspanning en welbevinden door de
luchtjets in de bodem. De aangename
luchtmassage is als een zachte streling op
het lichaam.

Doordacht comfort is een kenmerk van
alle Duscholux-whirlpoolsysytemen
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Whirlpoolsystemen
Overzicht
CPL 1

Luchtsysteem

Luchtjets in de bodem
Luchtjets ter hoogte van de rug
Luchtjets ter hoogte van de voeten
Supervlakke luchtjets
Combinatie lucht- en waterjets
Luchtjets met intervalfunctie
Traploos regelbare luchtjets
Supplementaire verwarming 300 W

Massagesysteem

Whirlpoolsysteem / Uitvoering

Massagejets in de zijwand
Mini massagejets ter hoogte van de rug en op de
bodem (niet combineerbaar met het “Wellness-pakket”)
Mini-hydrojets ter hoogte van de voeten
Roterende massagejets ter hoogte van de rug
Roterende massagejets ter hoogte van de voeten
Massagejets ter hoogte van de rug
Regelbare massagejets in de zijwand
Combinatie lucht- en massagejets in de bodem
Massagejets met intervalfunctie
Traploos regelbare massagejets
Supplementaire verwarming (water) 1,5 kW
Supplementaire verwarming (water) 3,0 kW

Opties

Bediening

Hygiëne

Technisch

Warmluchtpomp

standaard

wellnesspakket

10
2
2

14
4
4

●
●

CPL 3

CPL 2
standaard

wellnesspakket

●
●
●
6
2
2

6

2
4

standaard

wellnesspakket

10
2
2

14
2
2

●
●
●

●
●
●

6

6

6-12

2
2

Multiplex Trio met geïntregreerde watertoevoer
Onderwaterschijnwerper 12V/20W
Onderwaterschijnwerper 12V/50W
Kleurwisselaar
● = Uitvoeringen

❍ = Speciale uitvoering

wellnesspakket

2-4
2-4
12-20

●
●

2
4

WP 7

11-12
●
●
●

●
●
10

9

13
2

4
●

●

●

●

❍

❍

❍

❍

800W

800W

●
●

●
●

●
●

❍
800W

Bijkomende warmluchtpomp 200W voor luchttoevoer bij massagejet

Pneumatische bediening
Bediening met sensortoetsen
Interval-functie
Bediening die in de badboord verzinkt
Temperatuuraanduiding
Bedieningsprogramma
Pulsator
Luchtbijmenging via een seperate draaiknop
Luchtbijmenging via sensortoetsen

standaard

2-4

800W

Pomp
Bijkomende pomp voor massage op de bodem
Waterstandsensor
Veiligheid wateraanzuiging via afloopventiel
Microprocessorbediening
Restwaterafvoer van de leidingen
Programma voor droogblazen van leidingen
Desinfectie d.m.v. vloeistof
UV-desinfectiesysteem

WP 4+

●

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
2

❍
❍
❍

●
●
●
2

❍
❍
❍

650W

1100W

650W

1100W

●
●
●
●

●
●
●
●

●
❍

●
❍

●
●
●
●
●
●
❍

●
●
●
●
●
●
❍

●
●

●
●

●
●

●
●

●
2

●
2

●
5

●
5

●

●

●

●

❍
❍
❍

❍
❍
❍

❍
❍
❍

❍
❍
❍

Betekenis van de blauwe kaders in bovenstaande tabel:
opties van het Wellness-pakket

800W
200W
1000W

800W
200W
1000W

800W
200W
1000W

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

●

●

●
●
●
2
●

●
●
●
2
●

●
●
2
●

●

●

●

❍

❍

❍

❍
❍

❍
❍

❍
❍
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DUSCHO-live Pure
Stoomdouche

Aangenaam warme stoom op de huid
voelen. Voor een diepgaande ontspanning.
Prikkelende activering door zacht masserend water beleven. Voor ogenblikken
volle energie. Al deze wellness-functies
worden nu in de multifunctionele stoomdouches van Duscholux samengebracht. Die
douches zijn nu de relax- en vitaliseringscentra voor binnenshuis. Ze verwennen het
lichaam, de geest en de ziel. De gezondheidsbevorderende effecten van stoombaden en watermassages zijn immers legio.
De weldoende warmte doorstroomt het
ganse lichaam en maakt de spieren los.
De bloedsomloop wordt geactiveerd en de
bloedcirculatie verbeterd. Stresshormonen
worden afgebouwd. Bovendien wordt de
stofwisseling op een positieve manier beïnvloed, gaan de huidporiën open en
worden ze gereinigd. Het resultaat is een
frisse, stralende teint.
Door zijn zachte en aangename warmte
heeft een stoombad meestal een vitaliserend effect. Duscho-live Pure, het topmodel
van de stoomdouches bij Duscholux, is het
ideale wellness-centrum, waar u kunt
ontspannen en genieten. Maar ook visueel
kunt u genieten: het sobere en het elegante
design is een lust voor het oog.
Hoogwaardige materialen; exclusief design
van de armaturen; gebogen, frameloze
vleugeldeuren; een verlichte doorschijnende
achterwand en een elegante, vrijstaande
look door het gebruik van terugspringende
muuraansluitingen. Dat zijn de meest
opvallende kenmerken van de Duscho-live
Pure stoomdouche. Ruimheid in zijn
puurste vorm.
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DUSCHO-live Pure
Stoomdouche

Boven: exclusieve armaturen onderstrepen
het luxueuze en stijlvolle karakter van de
Duscho-live Pure stoomdouche.

Boven: in de achterwand geïntegreerde rugsproeiers, evenals de optionele neksproeier
zorgen voor een aangenaam massageplezier.

• De douchekrukken zijn in het antraciet,
bruin, robijnrood of blauw verkrijgbaar.
• De poten van de krukken zijn in het
matzilver uitgevoerd.
• Alle acryl-onderdelen zijn in het wit of het
pergamon.
• De kolomprofielen uit aluminium zijn in
het matzilver of antraciet verkrijgbaar, in
combinatie met een decorprofiel in
platinumzilver.
• Als optie kan men twee achter de
achterste wand geïntegreerde kleurlichtwisselaar en twee luidsprekers verkrijgen..
• Een speciale ionenwisselaar beschermt
de stoomgenerator tegen verkalking.
• Na ieder stoombad zorgt de restwaterafvoer van de stoomgenerator voor extra
hygiënische omstandigheden.
• De stoomdouche kan via een "Touch
Screen Panel” gemakkelijk worden bediend.

Een design uit duizenden: de edele, profielloze douchewand met aan de binnenkant
aangebrachte scharnieren en gebogen
vleugeldeuren. En een tot het essentiële
gereduceerde acrylgedeelte. Dat zijn de
centrale punten die de Duscho-live Pure
stoomdouche zijn elegantie verschaffen.
Een verrijking van iedere badkamer.
Ook de uitrusting is op dezelfde leest
geschoeid: schotelhoofddouche met
Tropical Rain-effect; elegante, instelbare
zijsproeiers; rug- en nekmassagesproeiers
(optie) en een Duscholux douchekop met
drie straaltypes. En daar bovenop de
stoombadfunctie. Duscho-live Pure – het
summum van wellness.

Verkrijgbaar in 2 afmetingen: voor 1 persoon met een hoekmaat van 1050 mm (stoomdouche Pure 1000) en voor 2 personen met
een hoekmaat van 1250 mm (stoomdouche
Pure 1250). Telkens met een hoogte van
2300 mm

Links:
De uitrusting bestaat verder nog uit één
(model 1000) of twee (model 1250) elegante
krukken, die ook in de badkamer kunnen
worden gebruikt.
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DUSCHO-live Top
Stoomdouche

Stoom voelen, genieten van rug- en nekmassage, prikkelend water uit alle richtingen op je lichaam voelen terechtkomen.
Well-ness in de Duscho-live Top stoomdouche. Met een hoogwaardige armatuurset:
supervlakke hoofdsproeier met Tropical
Rain-effect, smalle en elegante zijsproeiers
en een handsproeier in het aparte
Duscholux-Design met drie afzonderlijk
instelbare sproeitypes. Over de nekmassagedouches werd minstens even diep nagedacht. Deze zijn voorzien van een zacht en
breed straal- en massagebereik en kunnen
op een heel nauwkeurige en eenvoudige
manier worden ingesteld.

Touch Screen bedieningspaneel.

Hoofdsproeier met Tropical Rain-effect

• Hoogwaardig kraanwerk.
• Kleine, discrete zijdelingse sproeiers.
• Instelbare handsproeier met drie
straaltypes.
• Schotelhoofddouche met Tropical
Rain-effect.
• Restwaterafvoer van de generator.
• De ionenwisselaar zorgt er op een doel
treffende manier voor dat de stoomgenerator
niet kan verkalken.

Eenvoudig en overzichtelijk – zo zou u de
bediening van de Duscho-live Top met het
"Touch Screen”-bedieningspaneel kunnen
omschrijven. Een aangename troef qua
bedieningsgemak: het touch screen licht
aanraken volstaat om bijvoorbeeld de
zijdelingse sproeiers uit te schakelen, de
rug- en de nekmassagesproeiers afzonderlijk te selecteren of de geheugenfunctie voor
individuele wellness-programma’s in
te voeren.
Praktisch: de nieuwe stoomdouche met
geïntegreerd vakje voor geurstoffen.
Links: Duscho-live stoomdouche Top 1250.
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DUSCHO-live
Medium
Stoomdouche

De Duscho-live Medium stoomdouche past
harmonisch in iedere badkamer. De muurtegels en de stoomdouche vormen immers
een stijlvolle en functionele eenheid. De
kwaliteit van de tegels blijft zichtbaar
behouden. En net als het zustermodel Top is
ook de Medium op verzoek met een lengte
van 1.020 of 1.250 mm en een hoogte van
2.130 of 2.360 mm verkrijgbaar. D.w.z.: voor
een Duscho-live multifunctionele douche
hebt u niet meer plaats nodig dan voor een
ruim bemeten douche. Voor omvangrijke
wellness-toepassingen – in iedere badkamer, op ieder moment.

Een extra dimensie krijgt uw stoomdouche
door in de handel verkrijgbare individuele
geuressenties die speciaal voor gebruik in
het stoombad werden ontwikkeld: eucalyptus, groene limoenen, kamille, lavendel,
mandorange, mango, mauritius, passiebloem-passiebloed.

Links: Duscho-live Medium 1000.
Stoomdouche met kolom en hoekpaneel in
staaloppervlak.

De uitrustingsdetails van de Duscho-live
overtuigen: nieuwe neksproeier (boven),
elegante, slanke zijsproeiers (midden) en de
nieuwe, designgerichte handsproeier (onder).
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DUSCHO-live
Smart

Aangenaam ontspannende stoom vult de
kamer. Weldoend masserend water op het
ganse lichaam. Duscho-live Smart, de
nieuwe stoomdouche, biedt talrijke
wellness-functies en is de ideale instap in
het segment van de wellness-douches.
Lever-baar in twee grootten, met een lengte
van 1.000 mm en 900 mm. Dit model heeft
niet meer plaats nodig dan een normale
douche, maar stelt daar wel heel wat meer
functies tegenover: aangenaam ontspannende stoombaden, weldoend masserend
water uit rug- en neksproeiers, een elegante handsproeier met drie straaltypes en een
krachtige hoofdsproeier. Duscho-live Smart
biedt veelvoudige wellness-toepassingen
en is het gedroomde wellness-center voor
iedere badkamer. En dat tegen een betaalbare prijs.
Gunt u zich Duscho-live Smart, het
relaxatie- en vitaliseringscentrum voor uw
badkamer.
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DUSCHO-live
Smart

Boven: kraanwerk met eenvoudige
en comfortabele bediening.

Duscho-live Smart – wellness van een
bijzonder type. De omvangrijke uitrusting
staat voor veelzijdigheid: een hand- en een
hoofdsproeier voor het dagelijkse douchecomfort. Met verschillende straaltypes –
de ene keer krachtig, de andere keer zacht.
Volledig naar wens. Voor gerichte watermassages zijn in het achterste paneel
nek- en rugsproeiers ingebouwd. Hiermee
kunnen verkrampte spieren weer worden
losgemaakt. De 2 stoomsproeiers zorgen
voor een gelijkmatig stoombadplezier. Op
verzoek kan de stoomdouche met een
speciale ionen-uitwisselaar worden uitgerust, die verhindert dat de stoomgenerator
verkalkt.

Links: handsproeier met drie verschillende
straaltypes – van massage tot soft.
Links: het elegante frame. Hoogwaardige
materialen die stevig werden verwerkt.
Links: gemakkelijk te bedienen sturing van
de stoomgenerator.

Uiterst links: de douchewand – beproefde
Optima Plus-kwaliteit. Met geïntegreerde,
stabiele hoekverbindingen.
Links:
in het dak geïntegreerde hoofdsproeier en
verlichting.
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LIFE Evolution
Fitnessdouche

Life Evolution is een expressieve hoekdouche
met een brede labyrintingang. Zonder deuren;
een-voudigweg geniaal. Het design overtuigt
al van bij de eerste oogopslag. De eenvoudige vormentaal gaat snel open vanuit een cirkel en een boog. Zo ziet hoge designkwaliteit
eruit. Life Evolution betekent gemaximaliseerde binnenruimte door een ruime ingangsen douchezone, functiekolommen in Bicolorlook in matzilver en met verchroomde inlegstukken. De geoptimaliseerde wellnessuitrusting maakt het beeld compleet –
hoofdsproeier, zijsproeiers en de met drie
straaltypes instelbare Duscholux Shower Star
handsproeier.
Technische gegevens:
Muuraansluiting 1.590 x 1.080 mm.
Instapbereik 535 mm.
Hoogte van de functionele kolom: 2.150 mm.
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De slak diende als inspiratie voor de
basisvorm. De cirkel en de boog
bepalen de krachtige vormentaal.
Op verzoek leverbaar:
houten plank voor in de douchezone.
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LIFE Round
Fitnessdouche

Zo ziet een moderne
wellness-uitrusting eruit:
• Schotelhoofddouche met Tropical
Rain-effect
• Exclusief kraanwerk
• Vier zijdelingse sproeiers
• Shower Star handsproeier met drie straaltypes

De nieuwe Life Round fitnessdouche is een
designgerichte douche, ook voor een
standaard badkamer-oplossing.
Deze douche neemt niet meer plaats in dan
een gewone douchewand maar biedt toch
een grote binnenruimte met veel bewegingsvrijheid. De centrale functiezuil is
uitgerust met dezelfde wellness-uitvoering
als de Life Evolution: een hoofdsproeier,
zijsproeiers en een handdouche
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AQUAdrive
De huid voelt ze.
Het ganse lichaam ervaart ze.
Frisheid.

Watercascades. Van boven: zoals een
zomerse regenbui. Van de zijkant: weldoend
masserend. Uit de hand: doelgericht. Water
uit alle richtingen – u hebt de keuze. Dit is
allemaal mogelijk dankzij de hoofd- en
regensproeier, de vier instelbare zijdelingse
sproeiers en de handsproeier.
En ook aan de look werd heel wat aandacht
besteed. Een heldere en royale vormentaal
die overtuigt door haar klassieke lijn. Het
driedimensionaal gebogen, gematteerde
glas straalt een weldoende lichtheid uit. Zo
zal Aquadrive snel tot een cultusobject in
uw badkamer uitgroeien. Dit design werd
dan ook niet toevallig met de reddot award
bekroond.
Glaspaneel uit mat glas met achtergrondopdruk. De behuizing van de armatuur is in
edelmat 070 uitgevoerd. De oppervlakken
van de armaturen zijn verchroomd.
Aquadrive is in twee varianten verkrijgbaar:
muur- of hoekversie.
Tip: voor een goede werking is een druk van
minimaal 2,5 bar noodzakelijk.

Aquadrive kan zonder enig probleem in
bestaande badkamerconcepten worden
ingebouwd. Dat is te danken aan de eenvoudige en variabele installatie. Zo presenteert dit designgeoriënteerde douchepaneel zich ook voor renovatieprojecten
als de ideale oplossing.

Shower Star handsproeier met tot de
essentie herleid, rechtlijnig design.
Uitgerust met drie basisstraaltypes en drie
tussenstappen.
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DUSCHOfit Comfort
Douchepaneel
Sproeiende levensvreugde.
Verfrist de zinnen.

Links: praktisch en in de hoogte instelbaar
rekje. Het douchepaneel wordt rechtstreeks
op de bestaande muuraansluiting van uw
douche aangesloten. Eenvoudig, schoon en
gemakkelijk.
Duschofit Comfort is als muur- en hoekversie
verkrijgbaar.

Krachtig masserend water verwent de huid.
Drie opwekkende sproeiers, een instelbare
hoofdsproeier met drie standen en een
mooi gevormde handsproeier met driestraaltypes. Dat is de comfortabele uitrusting van het Duschofit Comfort wellness
douchepaneel.
De compacte, designgerichte vorm bezorgt
uw badkamer een bijzondere "touch”. En
intelligente detailoplossingen bezorgen u
het comfort dat u van een product van dit
merk mag verwachten: de praktische verborgen slang van de handsproeier; de
hoogwaardige Easy-Flex aansluitslang; de
licht bedienbare combinatiekraan voor het
regelen van de hoeveelheden en voor de
keuze van de douchefunctie en het handige,
gemakkelijk instelbare rekje.

Boven: de hoofdsproeier kan in drie
verschillende standen worden ingesteld.
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DUSCHOfit Eco
douchepaneel

Duschofit Eco wordt rechtstreeks op de
bestaande douche-armatuur aangesloten.
Mobiliteit is hierdoor geen probleem. Zelfs
bij een verhuizing. En dankzij de instelbare
ophangrails kan de muurbevestiging op een
eenvoudige manier in het voegenraster van
de tegels worden gemonteerd.
De uitrusting is identiek als bij de Duschofit
Comfort: drie vitaliserende zijdelingse
sproeiers, een hoofdsproeier met drie
straaltypes en een instelbare handsproeier
met drie standen.

Boven: de zijdelingse sproeiers kunnen
afzonderlijk worden gericht.
De minimumdruk voor de Duschofit Comfort
en Duschofit Eco bedraagt ongeveer 2,5 bar.
Duschofit Eco is eveneens als muur- en
hoekversie verkrijgbaar.
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Reiniging en
onderhoud

Voor het juiste onderhoud en reiniging van
acryl baden adviseren wij het gebruik van
gangbare huishoudreinigingsmiddelen.
Gebruik nooit schurende middelen op acryl
producten. Krassen en lichte beschadigingen kunnen met de DUSCHOLUX onderhouds- en polijstset moeiteloos worden
verwijderd.

De beslissing voor de aankoop van een
nieuw bad moet goed worden overwogen.
Uiteindelijk moet u jarenlang plezier beleven
aan deze aankoop. Het is dan ook uw volste
recht om de hoogste eisen te stellen op het
vlak van het design, de kwaliteit en de
service. De merkkwaliteit van Duscholux
biedt alles wat u van een perfect bad mag
verwachten.

Als u al eens een onderdeel nodig zou
moeten hebben, kunt u rekenen op alle
voordelen van een groot merk.

Voor de betrouwbaarheid en de veiligheid
van ons productenassortiment zorgen niet
alleen onze eigen interne producttests,
maar ook onafhankelijke tests. Zo is bijvoorbeeld ons complete douchewandprogramma TÜV/GS-getest.

Wanneer u lang plezier aan uw bad wilt
beleven, kunt u niet buiten een goede planning, een hoge materiaalkwaliteit en een
top-design. Maar Duscholux biedt u nog
meer: innovatieve ideeën en concepten voor
het perfecte bad.

TÜV
Rheinland
Product Safety

geprüfte
Sicherheit

Maar ook de productkwaliteit voldoet aan
een erg hoge standaard. Daar staan onze
omvangrijke kwaliteitscontroles garant
voor. Dat blijkt ook uit onze certificering
volgens DIN/ISO 9001.
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JAAR GARANTIE
BESCHIKBAARHEID
VAN ONDERDELEN

Toebehoren

DUSCHOfill
Een geheel nieuw wellness concept van Duscholux. Een hoofdsteun waardoor gelijk het bad wordt gevuld. Het water stroomt door de spleten in het
kussen en geeft zo gelijk nek en schouders een weldadige zachte massage.
Het DUSCHOfill kussen wordt op een staafvormige douchekop op de badrand geplaatst en wordt bediend via een thermostaat of badmengkraan.
Het kussen kan eenvoudig verwijderd worden om te worden gereinigd.

De nieuwe Shower Star handsproeier van
Duscholux
• handsproeier met eenvoudig en
rechtlijnig design
• uitgerust met drie basisstraaltypes en
drie tussenstappen
• eenvoudige bediening
• gemakkelijke reiniging
naaldstraal

massagestraal

softstraal

Comfort-Plus:
dat belooft het nieuwe overloopgarnituur van Duscholux. Dit garnituur,
zonder zichtbare overloopopening, is gebaseerd op het principe van de
communicerende vaten. Hierdoor is een waterstand mogelijk die wel 40
tot 60mm hoger is dan gebruikelijk. Deze afvoer kan alleen besteld worden in combinatie met een bad.
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Acryl kleurenpalet

Basiskleuren

001

061

wit

pergamon

030

089

manhattan

egeïsch

Speciale kleuren

002

Jasmijn

005

bahama-beige

023

starwhite

033

edelweiss

038

natura

058

alba

084

greenwich

088

calypso

Nog meer kleuren op verzoek.
Alle kleurstalen zijn op de originele stalen van
de keramische industrie afgestemd. Ondanks
de correcte kleuringave kan een kleurverschil
tussen verschillende materialen optreden. In
principe wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor kleurverschillen. Om druktechnische
redenen zijn kleurafwijkingen mogelijk.
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Belatec is een speciale drielaags coating
in sandwichproductie, die Duscholux in
samenwerking met Bayer heeft ontwikkeld.
Deze behandeling versterkt en stabiliseert
het bad. Het resultaat is een hogere
belastbaarheid en betere warmte- en
geluidsisolering. Ook aan de recycling
werd gedacht: de componenten kunnen
thermisch gemakkelijk worden gescheiden
en zijn 100% recyclebaar.

Duscholux badkuipen, douchebakken en
whirlpools voldoen aan de eisen van de
RAL-keuringsinstantie. De keurmerken
wijzen op de bijzondere kwaliteit van de
toonaangevende fabrikanten van, gegoten
sanitair acryl.

