Inleiding

Een badkamer is tegenwoordig meer dan alleen een plaats om je te wassen. In ons jachtige bestaan
is het een plek waar je je even kunt terugtrekken om de stress van alledag van je af te spoelen. Even
wegdromen in een heerlijk bad of in een ontspannende stoomdouche heeft een verkwikkend effect op
lichaam en geest.

In de Ucosan collectie zijn er talloze producten te vinden die deze belangrijke functie in de badkamer
vervullen: whirlpoolbaden met stimulerende massagestralen of met een tintelend champagne-effect,
multifunctionele douchecabines of stoomdouches met aromatherapie. Voor elk wat wils!

Een badkamer moet daarbij ook praktisch zijn en comfort bieden, en het oog wil immers ook wat.
Daarom bieden we diverse modellen en maatvoeringen in baden, douchebakken en douchewanden.
Zo kun je je badkamer op talrijke manieren inrichten. Voor iedere wens wordt een oplossing geboden.
Aan alles is gedacht. En aan iedere smaak wordt tegemoetgekomen.

Steeds meer mensen kiezen voor een bad en een aparte douche. Er is een douchebakkenfamilie
ontwikkeld met een overweldigend aanbod van modellen en maten. Natuurlijk is er voor iedere
douchebak een passende douchewand leverbaar.

Douchen is tegenwoordig meer dan je even snel wassen. Het is een moderne levensstijl geworden
om onder de douche uitgebreid te ontspannen en te genieten. Vandaar dat we volledige douchesystemen ontwikkeld hebben die voorzien zijn van zij-, rug- en nekjets. Ze hebben een prachtig design
en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

De Ucosan stoomcabines zijn een weldaad voor het lichaam. Wegdromen in het comfort van je eigen
welzijnscentrum is een genot. De stoomdouches kunnen uitgevoerd worden met nekjets, rugjets,
neveljets en aromatherapie. Elk model en iedere uitvoering heeft weer zijn eigen opties.

Sla deze brochure open en ervaar zelf hoe gevarieerd en uitgebreid het aanbod is. Er zit vast iets bij
dat helemaal bij je past en volledig bij je wensen aansluit.
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BADEN

Cassandra

De Cassandra badenfamilie heeft een strakke, perfect uitgebalanceerde vorm en een eigentijdse
uitstraling. Topkwaliteit zonder franje. Dit design sluit perfect aan bij een minimalistische vormgeving.
Ruim bemeten, zowel in de lengte als in de breedte. Door de steile zijwanden ontstaat een uitzonderlijke diepte. De schouders kunnen daardoor ook helemaal onder water. Voor bijna iedere persoon
en badkamersituatie is er een passend bad. Van klein tot groot.

Cassandra rechthoek solo

Cassandra rechthoek solo Dit bad is door zijn pure eenvoud een schitterende verschijning. De binnenruimte is
enorm, ook bij compacte buitenmaten. Aan het voeteneinde is ruimte gemaakt voor het plaatsen van een kraan
op de badrand.
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BADEN

Cassandra

Cassandra rechthoek duo

Cassandra rechthoek duo De twee maatvoeringen 180 en 190 nodigen uit tot dubbel genieten, want het
biedt volop plaats voor twee. De uitzonderlijke diepte (50 cm) van dit bad maakt het mogelijk lekker helemaal
onder water te liggen.

Cassandra offset

Rechter versie

Linker versie

Cassandra offset met paneel

Cassandra offset Het afgeronde zusje van de Cassandra familie. Al naar gelang de badkameropstelling is dit
bad ook in een gespiegelde uitvoering verkrijgbaar. Gekozen kan worden voor een perfect aansluitend paneel.
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BADEN

Artic

Het Artic bad springt in het oog door haar modern kubistisch design. Het bad leent zich dan ook
uitstekend voor badkamers met puristische vormgeving. Bovendien kan het gecombineerd worden
met de keramische lijn Artic van Gustavsberg. De strakke lijnen van deze producten passen bij elke
jonge, eigentijdse en moderne levenstijl.

Artic rechthoek duo

Artic rechthoek duo Dankzij de smalle badrand aan de lange zijden heeft dit bad een zeer comfortabele binnenruimte. Aan het voeteneinde is er voldoende plaats voor het plaatsen van een kraan op de badrand. De centrale
positie van afvoer en overloop maakt het mogelijk om met z'n tweeën te baden.
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BADEN

Nayobe

De Nayobe badenfamilie bestaat uit een reeks grotere modellen waarbij de glooiende opstaande rand
dienst doet als hoofdsteun. Deze rand accentueert de sierlijke vorm van het bad. Bij alle baden bevindt
de overloop zich daar waar men er geen last van heeft, namelijk aan de zijkant of in het midden. Dit
betekent dubbel genieten, want ze bieden riant plaats aan twee volwassenen. De Nayobe familie telt
drie rechthoekige en twee zeshoekige baden.

Nayobe rechthoek 170 en 180

Nayobe rechthoek 170 en 180 Rechthoekig bad met een vloeiend design in twee maten. Deze baden bieden
een hoog zitcomfort aan beide zijden. Aan de actieve zijde kun je comfortabel rechtop zitten, aan de passieve zijde
heerlijk onderuit liggen.
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Nayobe

Nayobe rechthoek 189

Nayobe rechthoek 189 Dit bad kenmerkt zich door de elegante symmetrie. De luxueuze breedte, diepte en
zachthellende rugzijden maken van dit bad een genot om in te liggen. De brede badrand vraagt wel om een verlengde
kraanuitloop.

Nayobe zeshoek 195

Nayobe zeshoek 195 Dit veelzijdige duobad heeft ruime binnenafmetingen. Door de speciale zeshoekige vorm
zijn er talloze opstellingen mogelijk. Het bad heeft een actieve en passieve zijde, de één om comfortabel te zitten,
de ander om lui te liggen.

Nayobe zeshoek 205
Nayobe zeshoek 205 Dit royale bad biedt plezier voor twee. De hoog doorlopende hoofdsteunen aan beide
zijden zorgen voor extra comfort.
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BADEN

Larisso

De Larisso baden hebben een mooie ronding aan de voorzijde in de vorm van een halve maan. Het
bad heeft geïntegreerde armleuningen die extra comfort en ontspanning bieden. De overloop bevindt
zich daar waar hij niet stoort: in het midden. Beide Larisso baden zijn verkrijgbaar met een sierlijk
paneel voor een perfecte afwerking. Het bad leent zich uitstekend voor kleinere badkamers.

840

850

Larisso

700
700

Larisso met paneel
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BADEN

Andromeda

De Andromeda badenserie biedt extra comfort, doordat ze zijn uitgerust met één of twee verchroomde
handgrepen. De functionele handgrepen zorgen voor meer houvast bij het in- en uitstappen. Ook is
het mogelijk om een comfortabel hoofdkussen bij te bestellen. Je ligt daarmee zo lekker dat je gerust
helemaal kunt wegdromen in je eigen badkamer. De badenrange bestaat uit twee rechthoekbaden,
een luxe ovaal bad, een zeshoekbad en drie hoekbaden in verschillende afmetingen.

Andromeda rechthoek

Andromeda rechthoek Dit bad kenmerkt zich door een klassieke vorm, maar met een eigentijds accent. De
functionele handgrepen zijn perfect geïntegreerd in de achtvorm.
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Andromeda

Andromeda ovaal

Andromeda ovaal met paneel

Andromeda ovaal Comfortabel, ovaal duobad, dat met een bijbehorend sierlijk voorpaneel in de badkamer kan
worden ingebouwd. Elegante rondingen maken dit bad tot een lust voor het oog.

Andromeda zeshoek

Andromeda zeshoek De gebogen binnenlijnen van dit bad contrasteren mooi met de zeshoekige buitenvorm.
De overloop in het midden maakt het mogelijk om met z’n tweeën te baden.
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BADEN

Andromeda

Andromeda hoek 150 met paneel

Andromeda hoek 150

Andromeda hoek 150 Dit model heeft een geïntegreerd zitje in het bad. In de twee opbergvakken met afdekelementen kunnen spons en andere badbenodigdheden worden opgeborgen.

Andromeda hoek 145 en 165

Andromeda hoek 145 en 165 met paneel

Andromeda hoek 145 en 165 Zeer ruim en extra diep hoekbad dat voldoende plaats biedt aan de hele familie.
Dankzij de unieke vorm kun je, afhankelijk van je lichaamslengte, zelf de ideale zitpositie bepalen.
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BADEN

Dodona

Hét kenmerk van de badenserie Dodona is de ruime douchemogelijkheid die is gecreëerd in het bad.
Deze uitgekiende oplossing verenigt comfort met functionaliteit. De rechthoekige baden zijn in maar
liefst vijf maatvoeringen verkrijgbaar. Aan iedere maat is gedacht. Geschikt voor de kleinere en grotere
badkamers. De baden kunnen allemaal voorzien worden van een Vitoria badwand.

Dodona rechthoek

Dodona rechthoek Dit bad biedt aan het voeteneinde een ruim sta-oppervlak om een verfrissende douche te
nemen. De lichthellende ruggensteun aan de tegenoverliggende zijde staat garant voor optimale ontspanning.
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BAD/DOUCHECOMBINATIES

Dodona
De Dodona rechthoek in een hoekopstelling geeft de Dodona hoek. De vorm van dit hoekbad is uniek.
De ronde binnenvorm lijkt op een klaverblad en contrasteert mooi met de hoekige buitenvorm.
Het bad kan door de hoekige buitenkanten gemakkelijk betegeld worden, maar is naar wens ook
verkrijgbaar met een paneel. Voor deze twee baden is een speciale Vitoria badwand ontwikkeld.

Dodona hoek 120 en 135

Dodona hoek 120 en 135 Door de unieke vorm zijn er niet twee, maar drie zitzijden ontstaan. Dit zeer ruime
bad is bij uitstek geschikt om in te douchen. Naar wens leverbaar met paneel en Vitoria badwand.

Dodona bad/douchecombinatie
In de Dodona badenrange zijn er drie modellen die uitermate geschikt zijn om heerlijk in te baden, maar
ook geleverd kunnen worden als complete bad/douchecombinatie inclusief voorpaneel, glazen badwand
met serigrafie, verchroomd kraanwerk met thermostaat, handdouche en afvoer/overloopcombinatie.

Dodona hoek 145

Dodona hoek 145 De inspringende lijnvoering van dit Dodona bad bespaart ruimte in kleinere badkamers. Het
plateau in de hoek biedt ruimte voor het plaatsen van een kraan of het neerzetten van badbenodigdheden. Dit bad
is ook verkrijgbaar als complete bad/douchecombinatie.
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BAD/DOUCHECOMBINATIES

Dodona

Linker versie

Dodona offset 150

Dodona offset 150 Dankzij de compacte buitenmaten past dit Dodona bad perfect in kleinere badkamers. De
afgeronde zijde bespaart tevens ruimte. Leverbaar in een linker of rechter uitvoering. Het bad is ook verkrijgbaar
als complete bad/douchecombinatie.

Dodona offset 170

Linker versie

Dodona offset 170 Doordat de zijde aan het voeteneinde uitsteekt is er ruimte in het bad ontstaan om een
comfortabele douche te nemen. Afhankelijk van de indeling van de badkamer kan gekozen worden voor een linker
of rechter versie. Dit bad is ook verkrijgbaar als complete bad/douchecombinatie.
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Accessoires

Handgreep type A
Deze handgreep past op het rechthoekbad van de Andromeda badenserie (2 stuks). Type B
met hetzelfde design past op het Andromeda zeshoekbad (2 stuks) en op de Andromeda hoek
150 (1 stuks).

Handgreep type C
De Andromeda hoekbaden met de maten 145 x 145 en 165 x 165 cm en het ovale Andromeda
bad worden met één handgreep type C geleverd.

Hoofdkussen
Het comfortabele, zachte hoofdkussen past op alle Cassandra, Andromeda en Dodona baden en
is in hoogte verstelbaar.
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ACCESSOIRES BADEN

Accessoires

Panelen hoekbad
Naar wens kan het hoekbad elegant worden afgewerkt met een voorpaneel.

Panelen rechthoekbad
De rechthoekbaden kunnen worden geleverd met een voor- en zijpaneel in geval van een hoekopstelling,
of met alleen een voorpaneel in geval van een nisopstelling.

D. m. v. de voorgemonteerde blokjes in de rand van de Ucosan baden, kunnen de panelen eenvoudig gemonteerd
worden met behulp van bijgeleverde clips en ondersteuningsset.
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Whirlpoolsystemen

Pure verwennerij… Wat is er heerlijker dan een ontspannend of verkwikkend bubbelbad. Het ontspant
de spieren, stimuleert de bloedsomloop en voelt heerlijk aan op de huid. Geniet van een massage en
relaxeer. Met één van de Ucosan whirlpoolsystemen voelt u zich zo weer herboren. In vier eenvoudige
stappen kan u zelf uw ideale Aqua & Air whirlpoolsysteem samenstellen!

Stap 1.
Kies uw favoriet bad uit het uitgebreide Ucosan gamma. Zie pag.. 6-23.

Stap 2.
Kies één van de Aqua & Air systemen.

Stap 3.
Vul aan met opties of optiepakketten.

Stap 4.
Bepaal de kleur van de zichtdelen. Standaard zijn deze verchroomd, op aanvraag zijn ook verguld,
edelmessing en edelmat mogelijk.

Aqua & Air systemen: Whisper of Fitness
De Ucosan Whisper systemen zijn bijzonder geruisloos en bestaan in 3 varianten. Het luchtsysteem
Whisper airpool biedt pure ontspanning: ontelbare kleine luchtbelletjes prikkelen vanuit de badbodem
op de huid. Het watersysteem Whisper Whirlpool stuwt zachte waterstralen vanuit de zijkant van het
bad het water in en zorgt voor een effectieve onderwatermassage. De Whisper combipool is een
combinatie van beide systemen.
Onder de krachtige Fitness systemen kan u kiezen uit een ontspannend luchtsysteem (Fitness
Clairpool) of uit het lucht/watersysteem Fitness combipool, waarin bruisende bodemjets met
stimulerende waterstromen worden gecombineerd. Ieder systeem heeft haar specifieke voordelen
en standaarduitrusting (zie pag. 30).
Voor elk systeem bepaalt u zelf de bedieningsvorm: pneumatisch of electronisch.
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Standaarduitrusting

30

WHISPER AIRPOOLTM PNEUMATIC
• Zeer stil luchtinjectiesysteem
• 8 gepatenteerde whisper air bodemjets (chroom, midden
van de jet grijs)
• Pneumatische bedieningsknop
• Droogblaasfunctie
• Afvoer-/overloopcombinatie

WHISPER AIRPOOLTM ELECTRONIC
• Elektronische tiptoets funktiebediening op de badrand
• 8 gepatenteerde whisper air bodemjets
(chroom, midden van de jet grijs)
• Traploos regelbare lucht-toevoer bodemjets
(chroom, midden van de jet grijs)
• Droogloop beveiliging middels niveau sensor
• Volautomatisch reinigingssysteem (bodem-jets)
• Afvoer/overloop-combinatie
• Aluminium trillingdempend frame

WHISPER WHIRLPOOLTM PNEUMATIC
• Zeer stil watermassagesysteem met extra luchttoevoer
• 8 venturi zij-jets (chroom)
• Venturi-lucht is traploos regelbaar
• Optimale hygiène door afvoer van restwater (zij-jets)
• Wateraanzuiging vanuit de afvoer met haarvangbeveiliging
• Afvoer-/overloopcombinatie
• Pneumatische bedieningsknop met geïntegreerde
luchtregelaar

WHISPER WHIRLPOOLTM ELECTRONIC
• Elektronische tiptoets funktiebediening op de badrand
• 8 verstelbare whisper venturi zij-jets
• Droogloop beveiliging middels niveau sensor
• Optimale hygiène door afvoer van restwater
• Wateraanzuiging vanuit de afvoer met haarvangbeveiliging
• Afvoer/overloop-combinatie
• Aluminium trillingdempend frame

WHISPER COMBIPOOLTM PNEUMATIC
• Zeer stil luchtinjectiesysteem (bodemjets) plus
watermassagesysteem (zij-jets)
• 8 whisper bodemjets + 8 whisper venturi zij-jets
• Venturi-lucht is traploos regelbaar
• Optimale hygiène door afvoer van restwater (zij-jets)
• Wateraanzuiging vanuit de afvoer met haarvangbeveiliging
• Afvoer-/overloopcombinatie
• Twee pneumatische bedieningsknoppen
• Droogblaasfunctie (bodemjets)

WHISPER COMBIPOOLTM ELECTRONIC
• Elektronische tiptoets funktiebediening op de badrand
• 8 gepatenteerde whisper air bodemjets
• Traploos regelbare lucht-toevoer bodemjets
• 8 verstelbare whisper venturi zij-jets
• Droogloop beveiliging middels niveau sensor
• Optimale hygiène door afvoer van restwater
• Volautomatisch reinigingssysteem (bodem-jets)
• Wateraanzuiging vanuit de afvoer met haarvangbeveiliging
• Afvoer/overloop-combinatie
• Aluminium trillingdempend frame

FITNESS CLAIRPOOL® PNEUMATIC
• Pneumatische funktiebediening op de badrand (aan/uit)
• Luchtinjectiesysteem met 12 bodemjets (chroom)
• Gepatenteerde zelfsluitende bodemjets
• Afvoer/overloop-combinatie

FITNESS CLAIRPOOLTM ELECTRONIC
• Elektronische tiptoetsfunktie bediening op de badrand
• Traploos regelbare lucht-toevoer bodemjets
• Luchtinjectiesysteem met 12 bodemjets
• Droogloop beveiliging middels niveau sensor
• Gepatenteerde zelfsluitende bodemjets*
• Afvoer/overloop-combinatie
• Aluminium trillingdempend frame
• In combinatie met de optie 'Hot Bubbles' wordt het
volautomatische reinigingssysteem (bodemjets) geleverd

FITNESS COMBIPOOLTM PNEUMATIC
• Pneumatische funktiebediening op de badrand (aan/uit)
• Traploos regelbare lucht-toevoer venturi zij-jets
• 8 duo bodemjets met water en/of luchtmassage +
8 regelbare venturi zij-jets met extra massagekracht
• Optimale hygiène door afvoer van restwater (zij-jets)
• Droogblaasfunctie (zij- en bodemjets)
• Wateraanzuiging vanuit de afvoer met haarvangbeveiliging
• Afvoer/overloop-combinatie

FITNESS COMBIPOOLTM ELECTRONIC
• Elektronische tiptoets funktiebediening op de badrand
• Traploos regelbare lucht-toevoer bodemjets
• 8 duo bodemjets met water en/of luchtmassage +
8 regelbare venturi zij-jets met extra massagekracht
• Droogloop beveiliging middels niveau sensor
• Optimale hygiène door afvoer van restwater
• Volautomatisch reiningingssysteem (zij- en bodemjets)
• Wateraanzuiging vanuit de afvoer met haarvangbeveiliging
• Afvoer/overloop-combinatie
• Aluminium trillingdempend frame

WHIRLPOOLSYSTEMEN

Standaarduitrusting

Bediening: pneumatisch of electronisch
Bij de pneumatische bediening zijn de Whisper Airpool en de Fitness Clairpool uitgevoerd met een drukknop om
het systeem aan of uit te zetten. De Whisper Whirlpool beschikt over een druk/draaiknop om het systeem aan/uit
te schakelen en eventueel lucht bij te draaien. De Whisper en Fitness Combipool hebben twee bedieningsknoppen,
één voor de bodemjets en één voor de zij-jets. Alle Whisper en Fitness systemen zijn ook verkrijgbaar met de
electronische tiptoets functiebediening op de badrand. Daarnaast kan als optie ook gekozen worden voor de luxe
afstandsbediening Comfort Control (zie opties).

Pneumatische bediening

Electronische bediening

Bodemjet Whisper

Zij-jet

Bodemjet Fitness Combipool

De bodemjets van de stille Whisper

De zij-jets van de Whisper Whirl- en

De lucht-/waterjets in de bodem van

Airpool en Whisper Combipool

Whisper Combipool en van de

Fitness Combipool zorgen voor een

zorgen voor een tintelende bubbel-

Fitness Combipool zorgen voor een

bruisende ervaring.

beleving.

verkwikkende massage.

Bodemjet Fitness clairpool

Haarvangdeksel

De bodemjets van de Fitness

Als veiligheid hebben de Whisper

Clairpool bieden met een zachte tot

Whirlpools en Whisper Combipools

krachtige luchtwerveling pure

en de Fitness Combipools een haar-

ontspanning.

vangdeksel dat ervoor zorgt dat het
aanzuigen van het water stopt
zodra de afvoer geblokkeerd raakt.
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Opties

U kan uw favoriete A&A systeem nu ook nog uitrusten met extra opties. Deze accessoires zijn als losse opties
verkrijgbaar maar worden ook in pakketvorm aangeboden. Als u kiest voor de pakketvorm is het daarbij ook nog
mogelijk extra losse opties te kiezen.
Massageprogramma’s
Er is een ruime keuze aan optionele massageprogramma’s. Bij de Whisper systemen kan u kiezen voor zone- en
intervalmassage waarbij 3 instellingen mogelijk zijn: jetpulsatie, massage
per segment en golfbewegingen. De Fitness systemen kunnen worden uitgevoerd met intervalmassageprogramma’s die op 3 snelheden instelbaar zijn:
ontspannend, actief of intensief.
Wanneer men kiest voor de optie rug- & voetenjets, bieden deze massageprogramma’s “extra pulsatie”. Dit unieke systeem zorgt door een zeer snelle
vibratie van de jets (tot 300 keer per minuut) voor een intensieve massage.

Hot Bubble Systeem
Het ‘Hot Bubble’-systeem behandelt de lucht-bubbels zodat de bubbels niet
koud aanvoelen voordat ze het bad instromen. Het zorgt er bovendien voor
dat het badwater langer op temperatuur blijft. Bij deze optie worden 2 extra
rugjets en 2 extra bodemjets geleverd. Het Hot Bubble systeem is een
speciale optie voor de Fitness Clairpool.

Rug- & voetenjets incl. dubbele massagekracht van de zij-jets
Een nieuwe generatie stimulerende massages. Tien met de hand te
activeren ‘soft touch’ vlakke massagejets (zes in het ruggedeelte en vier
in het voetengedeelte) zijn in de badwanden geïntegreerd en geven een
massage die u gegarandeerd goed doet. Kies één sterke massagestraal
per jet of vijf zachte massagestralen. Elke jet kan handmatig afzonderlijk
worden uitgeschakeld.

4 ‘soft touch’ massagejets in het
voetengedeelte

6 ‘soft touch’ massagejets in het
ruggedeelte

Comfort Control
Met de luxe afstandsbediening Comfort Control selecteert u uw favoriete
massageprogramma’s zonder een vin te veroeren. Deze optie is verkrijgbaar bij alle elektronische systemen.
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WHIRLPOOLSYSTEMEN

Opties

Dubbele kracht van de waterjets + droogblaassysteem
voor de waterjets
Bij de whirl- en combisystemen kunt u kiezen voor een droogblaasfunctie
die de jets automatisch reinigt na gebruik van het systeem. Een extra
luchtpomp zorgt voor een verdubbeling van de massagekracht van de
zij-jets. Bovendien is de intensiteit van de massagestralen traploos te
verstellen. Deze optie is standaard inbegrepen indien u kiest voor de
optie 10 rug- & voetenjets.
Verlichting
Naar keuze kunnen een of twee halogeenspots worden ingebouwd die
voor een aangename, luxueuze sfeer zorgen in het bubbelende water.

Trio
Als optie kan gekozen worden voor een Trio. Deze alleskunner vervult drie
functies in één: als inlaat, afvoer en overloop van het badwater.

Multibox
De Multibox is een zelfdragende constructie die de inbouw van (whirlpool-)
baden vergemakkelijkt en eenvoudig te betegelen is.

* Een uitgebreid overzicht van alle opties per systeem en van de optiepakketten
vindt u in de prijslijst.

Veiligheid
Alle Ucosan whirlpools zijn voorzien van de keurmerken TÜV, KEMA en
CEBEC. Dat betekent dat het systeem uitvoerig is getest op werking en
veiligheid. Uiteraard zijn alle systemen voorzien van het CE-logo. Voor alle
mogelijkheden van de whirlpoolsystemen verwijzen wij u naar de sanitairspecialist.
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DOUCHEBAKKEN

Denia

De Denia douchebakkenfamilie is beschikbaar in een verrassend groot gamma. De keuze uit dertien
verschillende modellen en vijf verschillende vormen (vierkant, rechthoek, kwartrond, offset en vijfhoek)
biedt een oplossing voor elke ruimte. De brede rand van de douchebak maakt vele douchewandcombinaties mogelijk. Het hedendaagse, strakke design sluit perfect aan bij vrijwel elke badkamerinrichting.

Denia rechthoek

Denia rechthoek Vier afmetingen met dezelfde pure look in rechthoekvorm. Verkrijgbaar met polystyreen
ondersteuning (zie pag. 39).

Denia vierkant
Denia vierkant Vierkante buitenvorm met daarin een afgerond vierkant. In drie afmetingen. Verkrijgbaar met
polystyreen ondersteuning (zie pag. 39).
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Denia

Denia kwartrond
Denia kwartrond Een perfecte rechte hoek, gesloten door een gebogen lijn. In twee afmetingen. Verkrijgbaar
met metalen frame en voorpaneel.

Linker versie

Rechter versie
Denia offset

Denia offset Origineel douchen vanuit een offset vorm met ongelijke zijdes. Leverbaar in linker en rechter
uitvoering. Verkrijgbaar met metalen frame en voorpaneel.

Denia vijfhoek

Denia vijfhoek Vijf hoeken voor een eigen, zeer persoonlijk ogende douchehoek in de badkamer. Verkrijgbaar
met metalen frame en voorpaneel.
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DOUCHEBAKKEN

Sensis

De Sensis douchebakken zijn relatief diepe douchebakken en kenmerken zich door een pure
vormgeving met afgeronde hoeken. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en vormen:

800

750

als vierkante of rechthoekige douchebak, als kwartronde en vijfhoekige douchebak.

90 x 75 x 15
90 x 80 x 15
Sensis rechthoek

800

900

Sensis rechthoek Rechthoekvorm in 2 afmetingen. Verkrijgbaar met polystyreen ondersteuning.

800

Sensis vierkant

Sensis vierkant Vierkante vorm, beschikbaar in 3 afmetingen. Bij de 90x90 afmeting heeft u de keuze tussen
2 dieptes: 10 of 15 cm. Verkrijgbaar met polystyreen ondersteuning.
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900

Sensis

Sensis kwartrond

Sensis kwartrond Kwartronde vorm met afmeting 90x90x10 cm. Ook verkrijgbaar met elegant voorpaneel en

900

frame.

Sensis vijfhoek

Sensis vijfhoek Vijfhoek vorm met afmeting 90x90x10 cm. Ook verkrijgbaar met elegant voorpaneel en frame.
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Inbouwmethodes

Met frame en voorpaneel: De kwartronde, offset en vijfhoekmodellen van de Denia en Sensis reeks kunnen
met paneel en frame worden geleverd. Het frame bestaat uit een metalen onderstel voorzien van vijf verstelbare
pootjes zodat de douchebak vlot en perfect waterpas geïnstalleerd kan worden. Het frame is heel eenvoudig op
de douchebak te monteren met behulp van de bijgeleverde schroefjes. Het paneel wordt met magneten aan het
frame vastgeklikt en kan ook heel eenvoudig weer worden verwijderd zodat de afvoer bereikbaar blijft.

Met polystyreen ondersteuning: Bij de vierkant en rechthoek modellen uit de Denia en Sensis reeks kan
optioneel een polystyreen ondersteuning besteld worden. Deze douchebakondersteuning is de ideale oplossing
voor het plaatsen van een douchebak. Het tijdrovend bouwen van muurtjes behoort voorgoed tot het verleden.
De polystyreen ondersteuning is bijzonder snel en makkelijk te plaatsen en ondersteunt de douchebakrand
volledig. Eventuele bekleding kan rechtstreeks op de ondersteuning geplakt worden. Het installatiepakket is
inclusief montageschuim en een instructie.
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DOUCHEWANDEN

Voltera
Schuifdeuren

Een verkwikkende douche is een weldaad voor lichaam en geest. Een frisse douche 's morgens geeft
extra energie om de dag fit en monter door te brengen. 's Avonds brengt een heerlijke douche extra
rust en ontspanning. Om dit dagelijkse ritueel zo aangenaam mogelijk te maken moet een douchecabine voldoen aan verschillende criteria voor wat betreft comfort, functionaliteit en design. De Voltera
en Vitoria douchewanden voldoen hier in alle opzichten aan.

De Voltera schuifdeurserie kenmerkt zich door een degelijke en sierlijke constructie, waarbij de
modellen passen op alle Denia (behalve Denia offset) en Sensis douchebakken. Groot voordeel van
de schuifdeurconstructie is het ruimtebesparende concept alsmede het feit dat het water altijd binnen
de cabine blijft. Ook op een betegelde douchevloer komen de Voltera schuifwanden uitstekend tot
hun recht. Alle modellen zijn zowel boven als onder voorzien van degelijke profielen waarbinnen de
wanden via een ingenieuze wielconstructie soepel heen en weer bewegen.

Voltera Rond

A
B
900 x 900
1000 x 1000
C = 1900

Kwartrond Schuifdeurcombinatie voor kwartronde douchebak in een hoekopstelling met twee vaste delen en twee
soepel openschuivende deuren.

links: Voltera rond met profielen in geanodiseerd aluminium
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DOUCHEWANDEN

Voltera
Schuifdeuren

Voltera Recht (hoekopstelling)
Douchewanden voor rechthoekige en vierkante douchebakken. Binnen de Voltera serie kan er worden
gekozen uit twee soorten hoekopstellingen: een combinatie van een schuifdeur (2- of 3-delig) met vaste
wand, of een opstelling met 2 x 2 schuifdeuren (hoekinstap). De schuifdeuren voor rechthoekige
douchebakken hebben een linker- en rechteruitvoering.
Vierkant

Rechthoek

A
B
800 x 800

B
A
750 x 900
800 x 900
800 x 1000

C = 1900

C = 1900

Hoekopstelling met vaste wand en driedelige schuifwand Voor alle combinaties geldt: wanneer het
schuifgedeelte kleiner dan 90 cm is, wordt er een 3-delige schuifwand aangeboden. Voor alle wanden met
een schuifgedeelte van 90 cm en meer, wordt een 2-delige schuifwand aangeboden.

Vierkant
B
A
900 x 900
1000 x 1000
C = 1900

Rechthoek
A
900
900
900
1000
1200

x
x
x
x
x

B
750
800
1200
800
900

C = 1900

Hoekopstelling met vaste wand en tweedelige schuifwand

Vierkant
A
B
800 x 800
900 x 900
1000 x 1000

Rechthoek
A
900
900
1000
1200

x
x
x
x

B
750
800
800
900

C = 1900
C = 1900

Hoekopstelling met 2 x 2 schuifdeuren (hoekinstap)

links: Voltera recht met witte profielen
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Voltera
Schuifdeuren

Voltera Recht (nisopstelling)
Deze uitvoering is speciaal ontwikkeld voor rechthoekige en vierkante douchebakken in een
nisopstelling (tussen twee wanden) en is leverbaar in twee uitvoeringen: een nisuitvoering met een
3-delige schuifdeur en tevens een nis uitvoering met een 2-delige schuifdeur. Deze deuren voor
nisopstelling hebben tevens een linker- en rechteruitvoering.

A = 750
800

C = 1900

Nisuitvoering met driedelige schuifdeur Voor alle combinaties geldt: wanneer het schuifgedeelte kleiner
dan 90 cm is, wordt er een 3-delige schuifwand aangeboden. Voor alle wanden met een schuifgedeelte van
90 cm en meer wordt een 2-delige schuifwand aangeboden.

A = 900
1000
1200
C = 1900

Nisuitvoering met tweedelige schuifdeur Bij deze schuifcombinatie geldt dezelfde opmerking als bij de
3-delige schuifdeur.

links: Voltera recht met profielen in chroom
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Voltera
Schuifdeuren

Voltera

A
B
900 x 900
1000 x 1000
C = 1900

Vijfhoeksuitvoering met twee vaste wanden en tweedelige schuifdeur Schuifdeurcombinatie voor een
vijfhoek in een hoekopstelling met twee vaste delen en 2-delige schuifdeur.

links: Voltera vijfhoek met profielen in chroom
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Vitoria
Draaideuren

De Vitoria draaideurserie is geschikt voor vijf verschillende vormen van douchebakken, en is bovendien
in een hele reeks afmetingen en combinaties leverbaar. Het design is eigentijds en strak, met een
minimaal gebruik van profielen. Alle Vitoria douchewanden zijn perfect combineerbaar met alle Denia
en Sensis douchebakken uit het Ucosan programma. Ook op een betegelde douchevloer komen de
Vitoria douchewanden uitstekend tot hun recht.

Vitoria rond
A
B
900 x 900
1000 x 1000
C = 1900

Vitoria kwartrond Douchewand voor kwartronde douchebak in hoekopstelling. Beschikbaar in twee afmetingen.
De twee draaideuren hebben direct aansluiting met beide muren en vormen één mooi transparant geheel. De combinatie
van het haast profielloze, gebogen glas en de grote transparantie maken deze douchecombinatie tot een fraaie
en originele oplossing in de badkamer.

A
B
1000 x 800
800 x 1000
C = 1900

Vitoria offset Douchewand voor een asymmetrische kwartronde douchebak (80 x 100 cm) in hoekopstelling.
Beschikbaar in linker en rechter uitvoering. De twee draaideuren vormen één mooi geheel en sluiten net zoals bij
de wanden voor kwartronde douchebakken perfect aan met beide muren.

links: Vitoria rond met profielen in chroom
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DOUCHEWANDEN

Vitoria
Draaideuren

Vitoria recht (hoekopstelling)
Douchewanden voor rechthoekige en vierkante douchebakken. Binnen de Vitoria serie kan er worden
gekozen uit drie soorten hoekopstellingen: een combinatie van een draaideur met een vaste wand of
badwand, of een opstelling met twee draaideuren.
Rechthoek

Vierkant
A
B
800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
C = 1900

A
750
900
800
900
800
1000
900
1200

x
x
x
x
x
x
x
x

B
900
750
900
800
1000
800
1200
900

C = 1900
Hoekopstelling met draaideur en vaste wand Vierkant: leverbaar in drie afmetingen. Rechthoek: beschikbaar
in acht combinaties. De breedste maat van 120 cm wordt gevormd door een deur van 90 cm en een vaste wand
van 30 cm. De vaste wanden kunnen ook apart besteld worden, handig indien gekozen wordt voor een inloopdouche. Beschikbaar in vijf afmetingen: 75, 80, 90, 100 en 120 cm.
Vierkant
A
B
800 x 800
900 x 900
1000 x 1000
C = 1900
D = 1430

Rechthoek
A
750
900
800
900
800
1000
900
1200

x
x
x
x
x
x
x
x

B
900
750
900
800
1000
800
1200
900

C = 1900
D = 1430
Hoekopstelling met draaideur en badwand Voor verschillende afmetingen is de vaste wand ook verkrijgbaar
in verkorte vorm als badwand. Dit is een ideale oplossing in het geval u een douchebak naast een bad plaatst.
De verkorte douchewand wordt dan gebruikt als afscheiding tussen douche en bad.
Vierkant

Rechthoek

A
B
800 x 800
900 x 900
1000 x 1000

A
B
900 x 750
900 x 800
1000 x 800

C = 1900

C = 1900

Hoekopstelling met twee draaideuren Vierkant en rechthoek: beide leverbaar in drie afmetingen. De breedste
maat van 120 cm wordt gevormd door een combinatie van een deur van 90 cm en een vaste wand van 30 cm.
links: Vitoria recht (hoekopstelling) met witte profielen
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Vitoria
Draaideuren

Vitoria recht (nisopstelling)
Deze douchewandenserie is speciaal geschikt voor rechthoekige en vierkante douchebakken in een
nisopstelling (tussen twee wanden) en is leverbaar in twee uitvoeringen: een tweedelige draaideur
die zowel naar binnen als naar buiten geopend kan worden en een variant met een enkele draaideur.

A = 750
800
900
C = 1900

Nisopstelling met 2-delige draaideur Leverbaar voor drie afmetingen. De deur kan zowel naar binnen als naar
buiten worden geopend.

A = 750
800
900
1000
1200
C = 1900

Nisopstelling met enkele draaideur Leverbaar voor vijf afmetingen. De breedste maat van 120 cm wordt
gevormd door een combinatie van een deur van 90 cm en een vaste wand van 30 cm.

links: Vitoria recht met witte profielen
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DOUCHEWANDEN

Vitoria
Draaideuren

Vitoria vijfhoek

A
B
900 x 900
1000 x 1000
C = 1900

Douchewand voor een vijfhoek douchebak in een hoekopstelling Leverbaar in twee afmetingen. De twee
draaideuren hebben direct aansluiting met beide muren en vormen één mooi geheel. De gebogen glazen deuren
uit één stuk in combinatie met de speciale vijfhoekige vorm creëren een fraaie doucheruimte in uw badkamer.

links: Vitoria vijfhoek met profielen in geanodiseerd aluminium
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Vitoria
Draaideuren

Vitoria badklapwand
Wanneer het bad eveneens als doucheruimte wordt gebruikt, wordt het doorgaans uitgerust met een
badklapwand. De Vitoria range beschikt over 1-delige of 2-delige badwanden die in diverse maten
leverbaar zijn.

A = 700
750
800
C = 1400

Vitoria 1-delige badklapwand Universele en praktische badwand met een standaardhoogte van 140 cm.
Leverbaar in drie breedtes: 70, 75 en 80 cm. Makkelijk monteerbaar op elk rechthoekig bad. Ideaal voor de kleine
badkamer.

A
B
520 x 450
590 x 510
C = 1400

Vitoria 2-delige badklapwand Deze 2-delige badklapwand bestaat uit een vast paneel en een deur. Verkrijgbaar
in twee breedtes: 97 cm (52+45) en 110 cm (59+51). Ook zeer geschikt voor de Dodona hoekbaden 120 en 135.
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Specificaties Voltera en Vitoria

Hoogte Alle wanden en deuren hebben een standaardhoogte van 190 cm. De Vitoria verkorte badwanden hebben
een vaste hoogte van 143 cm. De Vitoria badklapwanden zijn 140 cm hoog. Zowel voor de Voltera als voor de
Vitoria wanden is geen maatwerk mogelijk.

Glas Alle wanden en deuren zijn vervaardigd uit hoogwaardig veiligheidsglas. De Voltera serie heeft een dikte van
3 mm, bij de Vitoria reeks is dit 6 mm.

Profiel en kleur De Voltera wanden zijn voorzien van degelijke horizontale en verticale profielen. De Vitoria wanden
hebben een minimum aan verticale profielen. Voor beide series hebben de deuren een hoog waterkerend vermogen
en sluiten deze met behulp van aluminium magneetprofielen. De profielen zijn leverbaar in wit, pergamon, chroom
en geanodiseerd aluminium. Voor beide series bedraagt de verstelbaarheid +/- 1 cm (bij de nisversie is dat twee
keer +/- 1 cm).

Voltera

Vitoria

Hoekprofiel

Profiel

Aluminium magneetprofielen De verticale
aluminium magneetprofielen zorgen voor een
perfecte waterdichte sluiting van de deuren.

Deurknoppen Voor Vitoria zijn de deurknoppen
verkrijgbaar in de kleur van het gekozen profiel.

Reinigingssysteem Dankzij het handige reinigingssysteem kan het glas onderaan uit het profiel
worden gehaald en naar je toe worden getrokken,
terwijl het in de bovenste profielen blijft vasthangen. Hierdoor kan je de profielen en het glas
onderaan in een handomdraai reinigen.

Stabilisatiestang Bij de Vitoria serie heeft de
hoekopstelling met vaste wand of badwand altijd
een stabilisatiestang. Deze heeft dezelfde kleur
als de profielen.
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MULTIFUNCTIONELE DOUCHE- EN STOOMCABINES

Muse

Multifunctionele douche- en stoomcabines
Douchen, masseren, revitaliseren, stomen…dit alles kan in een Muse cabine. De Muse cabines zijn
een familie multifunctionele douchecabines met hydromassage en stoombad als optie. Deze zijn
bijzonder fraai vormgegeven en zeer functioneel.

Alle Muse cabines zijn vervaardigd uit hoogwaardig acryl en hebben schuifdeuren van veiligheidsglas.
Ze bestaan zowel in rechthoekige vorm, als in kwartronde of ronde vorm. Al naar gelang het model
zijn er verschillende uitvoeringen beschikbaar. De basissystemen zijn: Standard (douche), Extra (douche
met hydromassage), Plus (douche met stoom) en Pro (douche met hydromassage en stoom). Bij de
ronde cabines zijn deze systemen met nog extra functies uitgerust. Aromatherapie is mogelijk bij alle
modellen.

Muse 120S rond Dankzij haar vele functies biedt deze cabine een onvergelijkbaar comfort. De ruime afmetingen en de twee comfortabele zitjes maken het
mogelijk met z’n tweeën te douchen of te stomen. De centraal regelbare hoofddouche heeft drie soorten stralen en zorgt voor een verfrissende en krachtige
douche. De topuitvoering heeft extra functies zoals radio en luchtcirculatie.
Linker versie

Verkrijgbaar in linker en rechter uitvoering.

SYSTEMEN:
Centrale regelbare hoofddouche met traditionele,

EXTRA

PLUS

PRO

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geventileerde en masserende stralen
Regelbare handdouche (hoogte en straal) aan glijstang
Thermostaat
2 x 6 rugjets
2 x 2 nekjets
Verlichting

Rechter versie

Digitaal bedieningspaneel
Temperatuuraanduiding en timer
Stoomfunctie
Veiligheidsalarm
Luchtcirculatie met 3 verschillende omgevingstemperaturen
Uuraanduiding
Radio FM

•
•
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Muse

Muse 110S rond Ruime cabine die verkrijgbaar is in een linker en rechter
uitvoering. Deze eigentijdse cabine met originele ovale vormgeving is een ideale
ontspanningsruimte. Ze is ontworpen voor twee personen en heeft een dubbel
zitje. De topuitvoering heeft extra functies zoals radio en luchtcirculatie.
Linker versie

SYSTEMEN:
Regelbare handdouche (hoogte en straal) aan glijstang
Thermostaat
6 rugjets
2 nekjets

EXTRA

PLUS

PRO

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlichting
Digitaal bedieningspaneel
Temperatuuraanduiding en timer

Rechter versie

•
•

Stoomfunctie
Veiligheidsalarm
Luchtcirculatie met 3 verschillende omgevingstemperaturen
Uuraanduiding
Radio FM

Muse 90S kwartrond Kwartronde cabine, ideaal om ruimte te besparen in de
badkamer, maar toch ruim genoeg om comfortabel te douchen of te stomen. Deze
cabine is bovendien uitgerust met handige opbergnissen, een spiegel en een zitje.

SYSTEMEN:

STANDARD EXTRA

Regelbare handdouche (hoogte en straal) aan glijstang
Thermostaat
6 rugjets
2 nekjets
Verlichting
Elektronische bediening
Stoomfunctie
Veiligheidsalarm
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•
•

•
•
•
•

PLUS

PRO

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

MULTIFUNCTIONELE DOUCHE- EN STOOMCABINES

Muse

Muse 90S en Muse 100S rechthoek Rechthoekige cabine met hoekinstap,
zowel in linker als rechter versie verkrijgbaar. Deze cabine heeft 2-delige schuifdeuren en is uitgerust met praktische opbergnissen, spiegel en zitje.

Linker versie

SYSTEMEN:

STANDARD EXTRA

Regelbare handdouche (hoogte en straal) aan glijstang
Thermostaat
6 rugjets

Rechter versie

2 nekjets
Verlichting
Elektronische bediening
Stoomfunctie aan/uit
Veiligheidsalarm

•
•

•
•
•
•

PLUS

PRO

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Linker versie

Rechter versie
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Artica

Water en lucht vormen de basiselementen van stoom- en hydromassagetherapieën. Ook licht en
geluid hebben een ontspannende invloed op lichaam en geest. Daarom heeft Ucosan haar Artica
cabines uitgerust met chromotherapie, lichttherapie op basis van zes verschillende kleuren. Tijdens
elke lichtbehandeling kunt u ook genieten van uw lievelingsmuziek, zodat u echt totaal kunt ontspannen.
Dankzij dit unieke concept en de technologische snufjes waarmee je eenvoudig je eigen relaxprogramma
kunt samenstellen, kun je met een Artica cabine je ideale ruimte creëren waarin je kunt ontspannen
en extra energie opdoen.

Artica opbouwcabines
Een Artica opbouwcabine kun je gemakkelijk in elke hoek van de badkamer plaatsen, en dit zonder ingewikkelde
of dure montage. Het eenvoudige elegante design past vrijwel in elke badkamer. De Artica opbouwcabines bieden
een variatie aan mogelijkheden: verticale hydromassage, rug- en nekmassage, stoombad, chromotherapie, aromatherapie, muziek en nog veel meer… De Artica opbouwcabines zijn te verkrijgen in verschillende afmetingen en
modellen en met 6 verschillende multifunctionele systemen.

Artica 90 P/S vierkant
Deze cabine is opgebouwd op een vierkante douchebodem met zijden van 90 cm, zodat de ruimte optimaal benut
wordt. De cabine kan uitgerust worden met schuifdeuren of met een draaideur. De draaideur is verkrijgbaar
in een linker- en rechteruitvoering. Terwijl u comfortabel zit kunt u met de digitale display allerlei functies bedienen,
zoals radio, extern alarmsysteem, tijdsduur van het stomen e.d., dit afhankelijk van het multifunctioneel systeem
waarmee de cabine is uitgerust. U hebt hierbij de keuze uit 6 verschillende versies. (Basic, Basic Plus, Standard,

230

230

Extra, Plus en Pro).

2330

250

250

900

273

1850

1850

2330

900
273

900

900
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Artica

Opbouwcabines Artica 92 P/S kwartrond
De Artica kwartrond 92 heeft een compacte kwartronde douchebodem en evenwichtige proporties, waardoor
ze elegant en gemakkelijk geplaatst kan worden in elke ruimte, zonder al te veel plaats in te nemen. De cabine
kan worden uitgerust met een twee-delige schuifdeur of met draaideuren. Het voorpaneel aan de douchebak is
afneembaar zodat de douchebodem makkelijk te inspecteren is bij onderhoud. Ook deze cabine kan uitgerust
worden met talrijke functies, afhankelijk van het multifunctioneel systeem waarmee het wordt uitgevoerd. U heeft
hierbij de keuze uit 6 versies (Basic, Basic Plus, Standard, Extra, Plus en Pro). Indien u kiest voor een versie
met radio is de cabine zelfs uitgerust met een extra ingang voor een externe audio-bron: zo kunt u uw cabine

10
0

290

0
10

1167

92
0

2360

0
92

1850

220

aansluiten op uw stereo-installatie of cd-speler in de woonkamer.
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Artica

Opbouwcabines Artica 106 P/S hoekversie
Deze cabine met ronde vormgeving wordt in de hoek geplaatst. Het lichte transparante design geeft een extra
dimensie aan uw badkamer. De cabine is voorzien van transparante schuifdeuren of draaideuren en heeft een douchebodem met waterdichte rand die elk gebruik van siliconenkit overbodig maakt. Dit model is ook verkrijgbaar als
wandversie en kan worden uitgevoerd met verticale massage, rug- en nekmassage, stoomfunctie … van dit alles
kunt u rustig genieten terwijl u uitrust op het comfortabele zitje. Deze hoekcabine is in 4 verschillende versies verkrijgbaar. (Standard, Extra, Plus en Pro). Afhankelijk van het multifunctioneel systeem waarmee het wordt uitgerust kunt
u zichzelf verwennen met chromotherapie, aromatherapie, Schotse douche, pulserende massageprogramma’s…
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Artica

Opbouwcabines Artica 106 P/S wandversie
Deze cabine met ronde vormgeving kan vrijstaand tegen een wand geplaatst worden. Het lichte transparante design
geeft een apart accent aan uw badkamer. De twee zijwanden van de cabine kunnen worden gebruikt voor het
ophangen van badjassen en handdoeken. Dit model is zowel met draaideuren als met schuifdeuren verkrijgbaar,
steeds in transparant veiligheidsglas. De douchebodem heeft een perfect waterdichte rand waardoor gebruik van
siliconenkit overbodig wordt. Met deze Artica cabine krijgt u een schoonheidssalon in uw eigen badkamer: de
ontspannende werking van een stoombad, de herstellende functie van verticale massage, rug- en nekmassage,
het weldadige effect van aromatherapie en chromotherapie… dit alles verenigd in een modern eigentijds design.
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Opbouwcabines Artica 115 P/S kwartrond
Deze ruime cabine biedt een maximum aan comfort. Door het aantrekkelijke zitje met comfortabele ruggesteun
is er genoeg plaats voor twee. Zelfs met deze ruime afmetingen behoudt deze cabine een elegant design en
evenwichtige proporties, zodat ze gemakkelijk in elke ruimte te plaatsen is. De cabine is uitgevoerd met
transparante schuif- of draaideuren. Door verwijderen van het voorpaneel kan de douchebodem bij onderhoud
gemakkelijk gecontroleerd worden. Hij is verkrijgbaar met vier verschillende multifunctionele systemen.
(Standard, Extra, Plus en Pro). Afhankelijk van de versie krijgt u een hele reeks functies zoals stoombad,
aromatherapie, chromotherapie… Met de Artica 115 wordt uw badkamer omgetoverd in een heerlijke oase van
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Artica inbouwcabines
De Artica inbouwcabines geven vorm en concept aan elke badkamer. Deze cabines zijn ontworpen om gemakkelijk
in de badkamer geïntegreerd te worden. Aangezien ze in een nis of een hoek kunnen worden geïnstalleerd, kan elke
beschikbare plaats optimaal worden benut. De buitenkant van de stoomcabine kan naar eigen smaak worden
aangekleed met keramische tegels, natuursteen zoals marmer, hout of andere decoratieve materialen. Deze Artica
cabines zijn speciaal ontworpen om het lichamelijk welzijn te verhogen. De helende kracht van water, lucht, licht
en muziek wordt hier volop benut via verticale hydromassage, rug- en nekmassage, stoombad, aromatherapie,
radio e.d. … De Artica inbouwcabines zijn niet alleen een streling voor het oog, maar ook een echte welzijnsoase
voor lichaam en geest.

Artica 90 P vierkant
Deze vierkante inbouwcabine werd ontworpen om zelfs in de kleinste badkamer te passen. Ze kan in een nis of
in een hoek geplaatst worden. Gebruiksvriendelijkheid, comfort, stijl en efficiënt plaatsgebruik worden gecombineerd
in één enkele stoomcabine. Dit model is uitgevoerd met een transparante draaideur (verkrijgbaar in linker- en
rechteruitvoering). De cabine kan worden uitgerust met 3 verschillende multifunctionele systemen (Standard,
Extra en Plus). Al naar gelang het systeem dat u kiest, is de cabine uitgevoerd met verticale massage, rug- en
nekmassage, stoombad, aromatherapie... Zo creëert u uw eigen mini-welzijnscentrum.
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Inbouwcabines Artica 121 P/S rechthoek
Deze cabine werd ingenieus ontworpen om in iedere badkamer te passen, en dit in verschillende posities, of
het nu in een hoek of een nis is. Deze cabine biedt meer dan genoeg ruimte voor twee, aangezien hij voorzien
is van 2 ergonomische zitjes. Wanneer de cabine in een hoek geplaatst wordt, blijft er voldoende ruimte over
voor bijpassend badmeubilair. Zo biedt zelfs een kleine badkamer verrassend veel designmogelijkheden.
Dit model kan worden uitgevoerd met 3 verschillende multifunctionele systemen (Standard, Extra en Plus).
In deze ruime cabine kunt u heerlijk genieten van een ontspannend stoombad of verkwikkende hydromassage.
Dit model is zowel met draai- als schuifdeuren verkrijgbaar, uit transparant veiligheidsglas.
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Inbouwcabines Artica 200 P/S rechthoek
Dit model is werkelijk het paradepaardje van de Artica inbouwreeks, bestemd voor wie het maximum aan comfort,
ontspanning en welzijn voor de hele familie wenst. Dankzij zijn doordacht concept kan hij in een hoek of in een
nis geïnstalleerd worden. Een echte familiecabine, ruim genoeg voor twee volwassenen en/of een paar kinderen.
Dit model is zowel met draai- als schuifdeuren verkrijgbaar en kan worden uitgevoerd met drie verschillende
multifunctionele systemen. (Standard, extra en plus). Al naar gelang de gekozen versie kan u met de hele familie
genieten van hydromassage, stoombad en aromatherapie, met ontspannende muziek op de achtergrond…
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Artica

Artica, kies het welzijnssysteem dat het best bij u past.
Multifunctionele systemen
Regelbare handdouche (hoogte en straal)
Verticale massage

BASIC
•
•

Rugmassage
Nekmassage

BASIC
PLUS
•
•
•
•

STANDARD

EXTRA

PLUS

PRO

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BASIC
PLUS
•
•

STANDARD

EXTRA

PLUS

PRO

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Waterverneveling
Hoofddouche met tropische regenstraal
Dak
Stoomfunctie
Extern veiligheidsalarm
Aromatherapie
Verlichting
Elektronische bediening met LCD scherm
Stoomtimer
Radio/stereo
Ingang voor externe audio-bron
Uur- en datumaanduiding
Temperatuuraanduiding
Pulserende massage (4 programma’s)
Schotse douche
Chromotherapie

Artica: de complete serie.
Opbouwcabines
Artica 90
Artica 92
Artica 106 hoekversie
Artica 106 wandversie
Artica 115

BASIC
•
•

Inbouwcabines
Artica 90
Artica 121
Artica 200
Digitale bediening

•
•
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Artica elektronische bediening
De vele functies van de Artica cabines met Extra, Plus of Pro systemen zijn gemakkelijk te bedienen dankzij een
elektronische bediening. De cabines met Plus of Pro systemen hebben tevens een high-tech LCD scherm. Bij de
versies met radio is bovendien een extra ingang voorzien voor aansluiting aan een externe audio-bron in een andere
ruimte zoals een CD speler of stereosysteem... voor een maximaal gevoel van comfort.

Stoomfunctie aan

Verlichting

Veiligheidsalarm

Digitale bediening (Extra systemen)

Stoomfunctie uit

Functiebalk
Info-zone
Zone huidige functie
Balk functietoets
Scrolltoets
Bevestigingstoets
Alarmtoets

Elektronische bediening met LCD
scherm (Plus en Pro systeem)

Aan/uit toets
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Massageprogramma’s en aromatherpie
In de rustgevende omgeving van uw Artica cabine wordt de genezende en ontspannende kracht van water en
geuren volop benut. Verschillende waterstraalsystemen en massageprogramma’s zorgen voor sensaties die uw
gezondheid op langere termijn positief beïnvloeden. Zo zijn er vier vooraf ingestelde programma’s met pulserende
massage. U kiest het programma dat het best bij u past. Waterstraaltjes komen afwisselend uit verschillende jets
(zij-jets, rug- of nekjets), waardoor de huid grondig wordt gereinigd en de spieren worden ontspannen. Tijdens de
Schotse douche voelt u afwisselend warme en koude waterstraaltjes op uw huid waardoor de bloedsomloop wordt
gestimuleerd en de spieren versterkt. Totale ontspanning krijgt u met aromatherapie, een techniek die toegepast
wordt in de fytotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van de
genezende kracht van substanties uit bloemen en vruchten.
Ucosan heeft, in samenwerking met wetenschappers en
gespecialiseerde laboratoria, de uitwerking en de eigenschappen van deze substanties bestudeerd en zo een ‘aromatherapie- kit’ samengesteld: dit zijn essentiële oliën en aromatische elementen die in de Artica cabines door middel van een
speciaal hiervoor bestemde dispenser kunnen worden gebruikt.
Aromatherapie-kit
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Thermostatische mengkraan en
omsteller

Handdouche

Hoofddouche met tropische regen

Dispenser

Nekjets

Waterverneveling

Zij-jet

Rugjets

MULTIFUNCTIONELE DOUCHE- EN STOOMCABINES
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Chromotherapie
De symbolische waarde en de therapeutische effecten van kleuren zijn sinds oudsher gekend. Reeds in het
antieke Egypte werden patiënten blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht. Dankzij de nieuwe ontwikkelingen van
de fysica van de laatste jaren werd bevestigd dat ziektes veranderingen van vibraties van materie zijn, die
hersteld kunnen worden door gebruik te maken van kleuren met de juiste golflengte. Het evenwicht tussen
lichaam en geest ontwikkelt zich harmonisch door het combineren van kleur met geluid. Daarom heeft Ucosan
een systeem ontwikkeld dat de effecten van chromotherapie met die van muziektherapie combineert. Met
behulp van een controlepaneel wordt het licht, alleen of in combinatie met muziek, geprojecteerd door een
lamp binnen in de cabine. In een bad van kleuren wordt het hele lichaam door witte of gekleurde lichtbronnen
bestraald die een herstellende uitwerking uitoefenen op het evenwicht van de stofwisseling.

Chromotherapie is verkrijgbaar op alle Artica cabines met Pro systeem.

Naar gelang de kleur hebben de lichtstralen speciale eigenschappen.
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Andromeda

Andromeda

Andromeda

rechthoek

zeshoek

ovaal

170 x 80
180 x 80

Pag. 16/17

190 x 90

Pag. 18

Pag. 18

Cassandra

Cassandra

Cassandra

Dodona

rechthoek solo

rechthoek duo

offset

rechthoek

160 x 70 Pag. 6/7
170 x 70
170 x 75

Dodona

180 x 80
190 x 90

Pag. 9

180 x 80 links Pag. 8/9
180 x 80 rechts

Larisso

offset 170
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195 x 95

170 x 70 links Pag. 25
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160 x 75
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Nayobe
rechthoek 170 en 180

160 x 70
170 x 70

Pag. 15

170 x 75
180 x 80
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hoek 150
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165 x 165
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Artic

180 x 80
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hoek 120 en 135

hoek 145

offset 150
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Nayobe

Nayobe
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Dodona

Dodona

Dodona

offset 150

offset 170

hoek 145
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Pag. 25
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Vitoria
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recht (hoekopstelling)
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Voltera

Voltera

Voltera

kwartrond
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Vitoria badklapwand

Vitoria badklapwand

Vitoria badklapwand

1-delig

2-delig
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Sensis

vierkant

rechthoek

80 x 80 x 15
90 x 90 x 15
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vierkant
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80 x 80
90 x 90
100 x 100

Denia

Denia

kwartrond

offset
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100 x 100
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90 x 90 x 10

90 x 75 x 15
90 x 80 x 15
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kwartrond

Kleurentabel baden en douchebakken

Wit

Starwhite

Pergamon
90 x 90 x 10

Pag. 38
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Denia

Kleurentabel douchewanden

rechthoek

Wit

Pergamon

Geanodiseerd aluminium

Chroom
90 x 75
90 x 80
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Pag. 35
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vijfhoek
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Muse

90S/100S rechthoek

90S kwartrond
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90 P/S vierkant
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92 x 92

92 P/S kwartrond
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Artica
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