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Een streling voor lichaam en geest

dat! De badkamer wordt steeds meer een ruimte waarin mensen kunnen ontspannen en genieten van een ongekende luxe. Een
ruimte waar stemmingen en emoties een belangrijke rol spelen. Het douche- en badwandenprogramma van Sphinx is in iedere
badkamer een absolute blikvanger. Dankzij de innovatieve techniek, het tijdloze design en de hoge kwaliteit (TÜV-kwaliteitslabel)
inspireren de douchewanden van Sphinx iedere dag weer! Ontworpen door de beste specialisten, gemaakt van de beste
materialen en professioneel afgewerkt door vakkundige mensen staan de wanden garant voor een jarenlang bad- en doucheplezier!
In deze brochure vindt u het complete assortiment douche- en badwanden van Sphinx. Een assortiment dat u gegarandeerd zal
verrassen door haar schoonheid én functionaliteit! Sphinx heeft ook een pakket kwalitatief hoogwaardige douchebakken die een
perfecte eenheid vormen met Sphinx douchewanden. Natuurlijk passen Sphinx douchewanden ook op nagenoeg alle andere
merken douchebakken. De sanitairspecialist kan u over deze aspecten goed adviseren, zodat u zowel qua design als
functionaliteit de meest geschikte keuze maakt.

Een adembenemende vormgeving, schitterende materialen, ongeëvenaarde functionaliteit en talrijke modellen. Of u nu chique,
markant of juist bescheiden glas wilt... het exclusieve maatprogramma van Sphinx laat droombadkamers werkelijkheid worden
dankzij de doordachte, geïntegreerde technische en functionele opzet en de talrijke details. In deze brochure vindt u de
bouwsteen voor de droombadkamer die bij u past. Optimaal comfort, in ieder opzicht!
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Douche

Vroeger was de badkamer een functionele ruimte waarin men zich kon wassen. Tegenwoordig is de badkamer absoluut méér dan
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Douche- en
badwanden

Vision-A

Uw ideeën krijgen vorm
Douche- en badwanden zijn ontworpen als spatscherm, om het water zoveel
mogelijk binnen de douche te houden. De mate van ‘spatwaterdichtheid’
is afhankelijk van een aantal factoren: het ontwerp van de douchewand
(een onderprofiel geeft bijvoorbeeld een optimalere afdichting aan de
onderzijde ten opzichte van een versie zonder onderprofiel), de bouwkundige
situatie en de combinatie douchewand – douchebak.

Tr a n s p a r a n t e n v e e l z i j d i g

Door de ruime mogelijkheden in verstelbaarheid is deze profielloze douchewand
geschikt voor vele toepassingen.

Verstelbaarheid: Minimaal

Verstelbaarheid: Maximaal

Vision-A

Het karakter van de serie Vision-A wordt in deze twee woorden samengevat.

Glad oppervlak aan de binnenzijde

Bediening handgreep

Bediening handgreep

De kenmerken
• Vision-A douchewanden zijn volledig profielloos.
• De ruime mogelijkheden in verstelbaarheid van Vision-A douchewanden maken de serie breed toepasbaar:
zo is de verstelbaarheid in het scharnier maar liefst 30 mm!
• Door verlijming van alle chromen scharnieren en door de innovatieve greep zijn Vision-A douchewanden
aan de binnenzijde volledig glad, waardoor ze eenvoudig zijn schoon te houden.
Vision-A VKVA kwartrond - douchebak Terra kwartrond

• Vision-A biedt in- en uitstap gemak door de zelfsluitende deuren, waarvan het mechanisme instelbaar is.
• De smalle vaste elementen zorgen daarbij voor een optimale opening.
• Door gebruik van een onderprofiel op de douchebak wordt de aansluiting tussen douchebak en
douchewand Vision-A waterdicht.
• Het Vision-A programma heeft vele standaardmaten en uiteraard is ook maatwerk mogelijk.

Sphinx
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• De serie Vision-A is naast in helder veiligheidsglas ook leverbaar in gesatineerd veiligheidsglas.
7

Fascinerende materialen

Dankzij het profielloze karakter van deze douchewanden wordt optimale
transparantie bereikt. Met als resultaat een open indruk waarbij licht en
schaduw vrij spel hebben!

Facette FEFB 5-hoek met brede vaste elementen - douchebak Plana 5-hoek

Facette

Vision-A

Transparantie en veelzijdigheid. Twee woorden die de serie Facette kenmerken.

Vision-A FTVA draaideur - douchebak Terra

Sphinx
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De kenmerken
• Facette past op vrijwel alle douchebakken dankzij de overlapping van deuren

Facette

en het vaste element, de geïntegreerde breedteverstelling van 15 mm en de
scharnierconstructie.
• De Facette-douchewanden zijn onderhoudsvriendelijk. Afzetting van vuil
en kalk heeft minder kans doordat alle gebruikte montagematerialen zijn
afgedekt in het scharnier.
• Het Facette-programma heeft vele standaardmaten en -kleuren.
Maar natuurlijk behoort ook maatwerk tot de mogelijkheden!

Facette VKFS kwartrond met smalle vaste elementen - douchebak Plana kwartrond

Facette EDFS hoekdouche met smalle vaste elementen

Sphinx
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Gevoelige vormen

Tendra

Facette

Met Tendra doet subtiliteit haar intrede in
de badkamer! De uitnodigende, kaderloze
vleugeldeuren en de functionele,
gemakkelijke instap zorgen ervoor dat u
zich thuis voelt in uw badkamer.
De hoge transparantie onderstreept de
aantrekkelijke vorm van Tendra en geeft
het geheel een exclusieve uitstraling.

Tendra FETR 5-hoek - douchebak Plana 5-hoek

Tendra VKTR kwartrond - douchebak Plana kwartrond

De kenmerken
• Dankzij de doorlopende magneetstrip en
het hefmechanisme staat het sluitwerk borg
voor een optimale afdichting.
• Bij het sluiten wordt het geluid van
de vleugeldeuren gedempt.
• De deuren van de Tendra kunnen ook naar
binnen toe geopend worden.

Facette FTFS draaideur met smal vast element gecombineerd met vaste wand TDF - douchebak Plana

Sphinx
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Progress

De elegante vorm
De Progress-serie laat design in uw badkamer tot leven komen!
Gekenmerkt door innovatieve vormen, elegante eenvoud en een ongekende
luxe creëert deze serie een gevoel van vrijheid in iedere badkamer.

Progress PE hoekmodel - douchebak Progress hoekmodel

Progress PW wandmodel - douchebak Progress wandmodel met paneel

De kenmerken
• De Progress-serie is voorzien van een speciale ophanging en hefmechanisme
zodat u de deur in één beweging naar buiten toe kunt openen.
• De Progress-hoekversie komt optimaal tot zijn recht in de wat kleinere
badkamer.

Sphinx
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Ronding met status

De kenmerken

OrbisPlus en
AquaShower

Een eigenzinnige vorm die voor zich spreekt:

• De karakteristieke profielen zijn in alle

de OrbisPlus. Een absoluut design-object

gangbare sanitairkleuren leverbaar.

dankzij de cilindervorm met veiligheidsglas!

• Er is zowel een wand- als een hoekversie

De karakteristieke profielen ronden het

verkrijgbaar in de serie OrbisPlus.

geheel smaakvol af. De prachtige vorm en

• De OrbisPlus is voorzien van een uniek

harmonie van OrbisPlus komen in iedere

schoonmaaksysteem. U kunt de

badkamer tot uiting!

schuivende deur namelijk gemakkelijk
losmaken zodat u eenvoudig kunt
schoonmaken.

OrbisPlus OPE hoekmodel - douchebak OrbisPlus hoekmodel
met paneel - AquaShower Domani hoekmodel
AquaShower Domani wandmodel

Een complete ervaring
De combinatie van luxe materialen zoals roestvrij staal en prachtig
glas geven de AquaShower een chique uitstraling. Uitgerust met
een hoofddouchekop en 4 douchekoppen aan de voorkant die samen
voor een masserend effect zorgen. Hierdoor is het douchen met
een AquaShower een absolute belevenis!
Sphinx

OrbisPlus OPW wandmodel - douchebak OrbisPlus wandmodel

De kenmerken
• De AquaShower is voorzien van een nauwkeurige thermostaat
die ervoor zorgt dat u altijd kunt genieten van de gewenste
Belle de Jour

temperatuur.
• Eenvoudig te installeren bij de Progress- en OrbisPlus-serie.

Tara
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De kenmerken

• Profielen zijn leverbaar in chroom, roestvrijstaal of metallic.
• Maatwerk behoort tot de mogelijkheden.
• Het glas van de TerraShower is standaard voorzien van GlasPlus.

TerraShower, chroom

TerraShower

• De TerraShower is ontworpen als spatscherm en zorgt voor een zeer grote ruimte waar gedoucht kan worden.

TerraShower, chroom

Alleen de pure vorm
Duidelijke lijnen en een transparante wand geven een nieuwe definitie aan het
begrip ruimte in een badkamer. De TerraShower opent nieuwe wegen naar een
verrassende dimensie in uw badkamer. Een belangrijk kenmerk is de unieke en
subtiele diepte. De TerraShower gaat hiermee in op een design-trend.

Sphinx
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VarioPlus

Een douche die zich aan uw wensen aanpast

Of u nu een douche in een hoek wilt of een heerlijke,
royale wanddouche.... Het assortiment van Sphinx
heeft op iedere vraag een antwoord! Vindt u het
design van een douchewand erg belangrijk of geeft
bij u juist de functionaliteit de doorslag? Ook dát kan
met de verschillende douche- en badwandseries van
Sphinx! Unieke series die aan al uw wensen voldoen
en uw badkamer tot een prachtige ruimte omtoveren.

VarioPlus VPS draaideur gecombineerd met vaste wand TDVPS - douchebak Plana

Innovatief én ruimtebesparend
De VarioPlus-serie wordt gekenmerkt door het zwevende bovenprofiel dat voor
een ruimtelijk effect zorgt en uw badkamer een exclusieve uitstraling geeft.
Een bijzonder ontwerp dat voor u op maat gemaakt kan worden!

Sphinx
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VarioPlus

De kenmerken
• De profielen zijn standaard in vele kleuren
leverbaar en eenvoudig te reinigen.
• De modellen met schuivende deuren zijn voorzien
van een gemakkelijk schoonmaaksysteem.
• Het hoogwaardig gelagerd loopwerk staat garant
voor jarenlang douchecomfort.
• De VarioPlus-draaideur VPS heeft, dankzij de
lange scharnieren, een beperkte uitdraai.
Hierdoor kunt u ook in een kleinere ruimte
de draaideur toepassen!
VarioPlus FTVP draaideur gecombineerd met vaste wand
TDFTVP - douchebak Plana

VarioPlus FEVP 5-hoek - douchebak Plana

VarioPlus VKVP kwartrond met schuifdeuren - douchebak Plana

Sphinx
VarioPlus VKFVP kwartrond met 1-delige draaideur - douchebak Plana

22

23

SupraTop

SupraTop EDPST hoekdouche met draaideuren - douchebak Plana

SupraTop FEPST 5-hoek - douchebak Plana

SupraTop VKPST kwartrond met draaideuren - douchebak Plana

Het neusje van de zalm
Zélfs in de standaarduitvoering biedt de SupraTop u optimaal comfort!
Het prachtige glas en de smalle profielen zorgen voor transparantie en geven
het oogstrelende design volop de ruimte. Met SupraTop geniet u van een
Sphinx
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ongekende luxe in uw badkamer!
25

De kenmerken

SupraTop

• De SupraTop is leverbaar in vrijwel alle gangbare
sanitairkleuren.
• De 1/4-rond en de 5-hoek hebben draaideuren
die zowel naar binnen als naar buiten toe geopend
kunnen worden.
• De SupraTop-versies, voorzien van draaideuren,
hebben een ingebouwd hefmechanisme in de profielen.
• Alle SupraTop-modellen met draai- en pendeldeuren
hebben een klein extra waterkeringsprofiel, dat op de
douchebak aangebracht dient te worden.

SupraTop PTST pendeldeur - douchebak Plana

SupraTop FTWST draaideur - douchebak Plana

SupraTop VKST kwartrond met schuifdeuren - douchebak Plana

SupraTop PTBST badwand 1-delige draaideur

Sphinx
SupraTop FTST draaideur gecombineerd met vaste wand TDST - douchebak Plana
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TwiggyTop

Betaalbare kwaliteit
Deze unieke serie heeft voor ieder ‘doucheprobleem’ een
oplossing! Dankzij de 8 product-items en de keuze uit
helder veiligheidsglas of veiligheidsglas met granité decor
kunt u eindeloos variëren en zelf uw favoriete combinatie
samenstellen.

TwiggyTop DPTT pendeldeur gecombineerd met vaste wand TDTT

TwiggyTop FEPTT 5-hoek met draaideuren

Draaideur TwiggyTop FSTT

TwiggyTop VKPTT kwartrond met draaideuren

De kenmerken
• De serie TwiggyTop wordt uitsluitend geleverd in de

TwiggyTop EDPTT2 hoekdouche 2-delig met draaideuren

kleuren wit en aluminium mat en is op vrijwel alle
gangbare douchebakken te monteren.
• De schuifdeuren zijn voorzien van een magneetafdichting en bewegen zich aan de binnenzijde van de
wand. Hierdoor is de kans op lekkage nihil.
• De pendeldeuren kunnen naar binnen en naar buiten
geopend worden.
• De meeste modellen en maten van de serie TwiggyTop
zijn, behalve in helder veiligheidsglas, ook verkrijgbaar
in veiligheidsglas met granité decor.
• Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.
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Innovatief design

Ontdek de vele gezichten van glas

De kenmerken
• De Avant-wanden kunnen voorzien worden van veiligheids- of kunstglas.
• Bij de badwanden is het profiel 180 graden draaibaar.
• De Avant kan geleverd worden in nagenoeg alle sanitairkleuren.
• De Avant is een uitgebreide serie met verschillende standaardopties,

Het grote voordeel van Sphinx veiligheidsglas is, dat het een veel hogere
belasting kan verdragen dan gewoon glas. Dankzij de eigenschappen van het
materiaal beantwoordt het glas aan de DIN-norm. Veiligheidsglas heeft zich
wereldwijd al op veel gebieden bewezen.
transparant

chinchilla

drop

mastercarée

maar natuurlijk behoort maatwerk ook tot de mogelijkheden!

granité

Glassoorten

een innovatieve uitstraling heeft! Een absoluut sieraad voor iedere badkamer!

Avant

De strakke vormgeving van de Avant-profielen zorgen ervoor dat uw badkamer

gesatineerd

Hoogwaardig Polyrit kunstglas
Deze glassoort heeft Sphinx in eigen productie ontwikkeld. Een uitgebreide
serie kunstglas die gemakkelijk te onderhouden is en met mooie patronen
versierd kan worden. Het hoogwaardige Polyrit kunstglas blinkt uit door
een schitterend oppervlak en een maximale slagvastheid.
mare transparant

aquaperl transparant
Avant DF140 3-delige badvouwwand

Sphinx

splash transparant
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Sphinx

De douchewanden in veiligheidsglas kunnen -als u
wilt- af fabriek behandeld worden met GlasPlus.
Hiermee wordt het glasoppervlak een stuk gladder

voor behandeling

en waterafstotender en kan vuil en kalk zich minder
hechten aan het glas van uw nieuwe douchewand!
Dankzij GlasPlus bent u minder tijd kwijt met het
schoonmaken en houdt u meer tijd over om te
douchen!

na behandeling met GlasPlus

Ontdek een fascinerende collectie douchebakken die op
alle punten voldoet aan uw wensen. Die royale ruimtes
accentueert of het meeste comfort biedt in kleine ruimtes.
Vaak is er de mogelijkheid om het traditionele
inmetselwerk te vervangen door een fraai voorpaneel in
dezelfde kleur en van hetzelfde materiaal. Of u uw
douchebak nu verzinkt of de voorkeur geeft aan een
verhoogde instap, u zult ontdekken dat de grote keuze
aan vormen en kleuren geen grenzen stelt aan uw
ideeën. Uiteraard is het douchebakkenprogramma van
Sphinx perfect afgestemd op de Sphinx-douchewanden.
Wanneer u waarde hecht aan harmonie en perfectie,
kunt u het beste meteen een combinatie van deze twee
inplannen. Sphinx douchebakken zijn gemaakt van
hoogwaardig sanitair-acryl versterkt met glasvezel.

De voordelen van Sanishield

Enkele belangrijke kenmerken van acryl zijn: het voelt
aangenaam aan, is antislip en onderhoudsvriendelijk.

Sanishield Pre-Clean

Sanishield Oppervlakbeschermer

Sanishield Pre-Clean is hét middel om onbehandelde, vervuilde oppervlakken

Het glas van de bad- en douchewanden van Sphinx kan door uzelf voorzien

en sanitair grondig te reinigen. Deze professionele reinigingspasta is ideaal

worden van een beschermende laag, Sanishield Oppervlakbeschermer.

voor het verwijderen van de meest hardnekkige mineraalafzettingen, vlekken,

Hierdoor kunnen kalk en vuil zich minder snel hechten aan de bad- of

kalk, etc. Pre-Clean is erg gemakkelijk te gebruiken met een doek, spons of

douchewand. Dankzij Sanishield is het schoonmaken van uw bad- of

zachte schuurborstel. Na een behandeling met Pre-Clean kan de Sanishield

douchewand aanzienlijk makkelijker en houdt u meer tijd over om te

Oppervlakbeschermer aangebracht worden.

genieten van uw douche! Afhankelijk van de mate waarin u gebruik maakt
van uw douche of bad moet u de behandeling met Sanishield gemiddeld
1 keer per 3 maanden herhalen. Sanishield kan ook gebruikt worden om uw
keramische wastafel, tegels etc. te behandelen.
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Douchebakken

Glasbehandeling

GlasPlus

Ronding met status
Progress

combinatie met de douchewanden
Sphinx OrbisPlus. De zacht
afgevlakte buitenrand omsluit op
elegante wijze de binnenruimte
van geringe diepte. Met als
resultaat een afgerond geheel,
zelfs in de hoek!
Beide douchebakken zijn met of
zonder aangehecht voorpaneel
leverbaar.

Progress

speciaal ontwikkeld voor de

OrbisPlus

De OrbisPlus-douchebakken zijn

De elegante vorm

Voor beide Progressdouchewanden hoek- en
wandmodel zijn er Progressdouchebakken ontwikkeld die
de zachte vormen van de
wanden perfect volgen.
Beide douchebakken zijn
leverbaar met aangehecht
voorpaneel of zonder voor
een verzonken douchebak.

OrbisPlus
34
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90 x 90
100 x 100

90 x 80
100 x 90
120 x 90

90 x 90
100 x 100

Terra

90 x 90

90 x 90
100 x 100
Het hoogtepunt van perfectie
Kenmerkend voor de Terra douchebak is het strakke en rechte design. Hierdoor bieden
Terra douchebakken veel ruimte voor optimaal doucheplezier. Door de geringe diepte van
de douchebak is de instap eenvoudig. De Terra douchebak is de favoriete partner van het
Terra bad.

90 x 90
100 x 100

Te r r a

36
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Een bijzonder standpunt
90 x 90
100 x 100

Plana

De Plana-serie heeft voor iedereen iets te bieden. Opvallend aan de Plana-serie is de geringe diepte voor een
eenvoudige instap. Een aantal Plana douchebakken zijn ook nog eens ruimtebesparend. Goede voorbeelden daarvan
zijn de Plana-5 hoek en de Plana 1/4 rond. Deze douchebakken zijn dankzij hun specifieke vormgeving zelfs toe te
passen in een beperkte ruimte waarbij er nog voldoende bewegingsruimte over blijft.

De rechthoekige douchebak Plana 120 x 90 geeft een ruimtelijke beleving. De tijdloze lijnen van de buitencontour
creëren een harmonieuze spanning ten opzichte van het zachte ovaal van de binnenbak. De elegante en vlakke vorm
maakt het verzinken van de douchebak mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een solide standpunt in de badkamer,
zelfs bij doucheplezier voor twee!

90 x 80
120 x 90

80 x 80
90 x 90
100 x 100

90 x 90
100 x 100

Ook de vierkante Plana douchebak
beschikt over een schitterende vorm.
De varianten 1/4 rond en 5-hoek,
zonder of met afneembaar
voorpaneel, kunnen ook zonder tegels
worden ingebouwd wat aanzienlijke
tijdsbesparing oplevert.

80 x 80
90 x 90
100 x 100

Plana

38

Plana - dát zijn ideeën waarmee u
naar hartelust kunt plannen!

90 x 90
100 x 100

Bekroond design
Onderscheiden door Industrie Forum
Design Hannover.
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90 x 90
100 x 100

80 x 80
90 x 90

90 x 90
100 x 100

Normaline

80 x 80
90 x 90

Onderscheid door eenvoud
80 x 80
90 x 90

Normaline douchebakken onderscheiden zich door de eenvoud van het design: alle
voordelen van een moderne vormgeving en technische perfectie gecombineerd met een
veilig en praktisch ontwerp. De serie Normaline is leverbaar in de gangbare vijfhoekige,
kwartronde, vierkante en rechthoekige modellen en is optioneel voorzien van afneembare
voorpanelen. Daardoor zijn ze eenvoudig te installeren, zelfs op een wat ongelijke vloer.
De bodem van de douchebak is zodanig vlak dat een optimale veiligheid bij het douchen
wordt geboden.

90 x 75

Normaline
40
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Tw e e l i j n e n , é é n o p l o s s i n g
Modern design heeft eindelijk een oplossing gevonden: de kwadratuur van de cirkel.

Sphinx 340 en Sphinx 360.

80 x 80
90 x 90

Sphinx 340/360

Dit schitterende sierstuk past perfect bij de badkamerserie Sphinx Mycene. Met stijlvol geaccentueerde binnencontour,
afgeschuinde hoeken en omzoomd met een dubbel reliëf: dát is ware, tijdloze vormperfectie!

90 x 90

Sierlijke lijnen
De sierlijke lijnen in de rand zorgen voor een optimale optische accentuering.
Met als resultaat, comfort over de hele lijn!

Mycene

Ti j d l o o s , m a a r m e t s t i j l

80 x 100

Universeel

Zo presenteert deze vlakke douchebak zich als ideaal onderdeel van de badkamerconcepten

340/360

De Sphinx 340/360 is volkomen rond in de beste kwadratische vorm.

Mycene
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mooie en heldere kleur. Het acryl waarvan douchebakken worden gemaakt is door en door gekleurd. Hierdoor komt
elke kleur optimaal tot zijn recht.

Normering
De Sphinx douchebakken voldoen aan de Europese normen EN 249, EN 251 en EN 263.

Progress

Progress

113 / 112

100 / 120

Terra

90 x 80
100 x 90
120 x 90

Terra

90 x 90

Overige kleuren
op aanvraag
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

edelweiss

klassiek wit

Tegelijkertijd is dit materiaal relatief ongevoelig, uiterst duurzaam en behoudt het bij juist onderhoud jarenlang zijn

96 / 100

sunrise

De uitstekende warmteterugstraling en de gladde, huidvriendelijke oppervlakken worden ervaren als zeer aangenaam.

OrbisPlus

96 / 96

Modellen
(met of zonder paneel)

Productoverzicht
Douchebakken

Acryl is een grondstof waarvan de positieve eigenschappen met name naar voren komen bij direct huidcontact.

Informatie

Voor douchebakken van Sphinx geldt dat ze uitsluitend van hoogwaardig sanitairacryl versterkt met glasvezel zijn gemaakt.

OrbisPlus

Afmeting

pergamon

Serie

wit

Een huidvriendelijke grondstof: Acryl

(met of zonder paneel)

(met of zonder paneel)

(met of zonder paneel)

*

*

(* met of zonder paneel)

Terra

100 x 100
(met of zonder paneel)

Plana

80 x 80

Wellness

(met of zonder paneel)

Plana

90 x 90
100 x 100

*

*

(* met of zonder paneel)

Wilt u meer informatie

Plana

90 x 80

over Sphinx Wellness
multifunctionele cabines,

Plana

120 x 90

vraag dan de brochure
aan bij onze showroom,

Normaline

80 x 80
90 x 90

*

tel: 043 - 3502333 of kijk op
(* met of zonder paneel)

internet www.sphinx.nl

Normaline

90 x 90
100 x 100

Douchebakpoten

(met of zonder paneel)

Normaline

Bij de Sphinx douchebakken

90 x 75
●

Sphinx
340/360

80 x 80
90 x 90

Mycene

90 x 90

●

met voorpaneel worden de
douchebakpoten standaard

●

●

●

●

Universeel

●

bijgeleverd.

●

80 x 100
●

●

●

●

Voor de exacte maten van de douchebakken: raadpleeg de vakhandel!
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Overzicht modellen per serie met bijbehorende verstelbaarheidsmaten (van - tot in mm.)
Serie

Vision-A

Facette

Tendra

VarioPlus

Draaideur

780-810, 880-910, 980-1010 *

720-735, 770-785,870-885, 970-985,1070-1085, 1170-1185 *

-

665-700, 715-750, 765-800, 815-850, 865-900, 965-1000 *

Pendeldeur

-

-

-

-

Schuifdeur 3-delig

-

-

-

-

Vouwdeur 2-delig

-

-

-

-

Vaste wand

765-775, 865-875, 965-975

698-713, 748-763,848-863, 948-963

-

656-700, 706-750, 756-800, 856-900, 956-1000

5-Hoek **

870-900, 970-1000

870-885, 970-985

855-870, 955-970

875-890, 975-990

Hoekdouche 2-delig met draaideuren

770-800, 870-900, 970-1000

670-685, 720-735,770-785, 870-885

-

-

Hoekdouche 2-delig met schuifdeuren

-

-

-

725-740, 775-790, 875-890, 975-990
Ongelijkzijdige modellen: 875/725-890/740, 875/775-890/790,
975/775-990/790, 725/875, 740/890, 775/875-790/890,
775/975-790/990

Hoekdouche 3-delig met schuifdeuren

-

-

-

-

Kwartrond met draaideur(en) **

870-900, 970-1000

770-785, 870-885, 970-985

755-770, 855-870, 955-970

775-790, 875-890, 975-990

Kwartrond met schuifdeuren **

-

-

-

775-790, 875-890, 975-990

Badwand draaideur 1-delig

-

-

-

-

Badvouwwand 2-delig

-

-

-

-

Badvouwwand 3-delig

-

-

-

-

Badvouwwand 3-delig hoekversie

-

-

-

-

Vaste wand met badvouwwand

-

-

-

-

SupraTop

TwiggyTop

Avant

665-700, 715-750, 765-800, 815-850, 865-900, 965-1000 *

720-760, 760-800, 860-900 *

-

Pendeldeur

664-700, 714-750, 764-800, 814-850, 864-900, 964-1000 *

710-750, 760-800, 860-900 *

-

Schuifdeur 3-delig

710-750, 760-800, 860-900, 960-1000, 1060-1100, 1160-1200 *

710-750, 760-800, 860-900 *

-

Vouwdeur 2-delig

660-700, 710-750, 760-800, 860-900 *

-

-

Productoverzicht
Douche- en badwanden

Model

*** Dit is de

Model

Serie

Draaideur

Vaste wand

656-700, 706-750, 756-800, 856-900, 956-1000 *

710-730, 760-780, 860-880

-

5-Hoek **

875-890, 975-990

860-880, 960-980

-

770-785, 870-885

760-780, 860-880

-

Ongelijkzijdige modellen: 770/720-785/735, 870/720-885/735, 870/770-885/785, 970/770-985/785

Ongelijkzijdige modellen: 710/860-730/880, 860/710-880/730

Hoekdouche 2-delig met draaideuren
Hoekdouche 2-delig met schuifdeuren

775-790, 875-890

760-780, 860-880

Ongelijkzijdige modellen: 775/725-790/740, 875/725-890/740, 875/775-890/790, 975/775-990/790,

Ongelijkzijdige modellen: 710/860-730/880, 860/710-880/730

-

** Let op de radius /

725/775-740/790, 725/875-740/890, 775/875-790/890, 775/975-790/990
Hoekdouche 3-delig met schuifdeuren

775-790, 875-890

-

-

770-785, 870-885, 970-985

760-780, 860-880

-

Kwartrond met schuifdeuren **

765-785, 865-885

760-780, 860-880

-

Badwand draaideur 1-delig

735-750, 785-800

-

-

Badvouwwand 2-delig

-

-

933-943

Badvouwwand 3-delig

-

-

1390-1400

Badvouwwand 3-delig hoekversie

-

-

675-685x904, 725-735x904

Vaste wand met badvouwwand

-

-

655-695x1423, 705-745x1423,755-795x1423

Ongelijkzijdige modellen: 775/725-790/740, 875/725-890/740, 875/775-890/790, 975/775-990/790,
725/775-740/790, 725/875-740/890, 775/875-790/890, 775/975-790-990
Kwartrond met draaideur(en) **

verstelbaarheid
als de wand in een
nis of in
combinatie met
een verkorte vaste
wand geplaatst
wordt. Voor
plaatsing van de
wand in
combinatie met
een vaste wand
met dezelfde
hoogte geldt een
andere
verstelbaarheid.

maatvoering van
de douchebak. Bij
de 5-hoekige en
kwartronde
douchewanden
moet rekening
worden gehouden
met de radius /
maatvoering van
de douchebak
waarmee de
douchewand
gecombineerd
wordt. Raadpleeg
hiervoor altijd de
vakhandel!

Raadpleeg voor preciese verstelbaarheid altijd de vakhandel!

46

47

