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SEALSKIN DUKA 1700

SEALSKIN DUKA 1700
Voordelen op een rij

1. Duurzaamheid
•A
 lle gebruikte materialen zijn van de beste kwaliteit en allerhoogste
normering.
•D
 e scharnieren zijn bestand tegen duurzame en hoge belasting en
verzakken of verbuigen niet.
•U
 ontvangt 5 jaar garantie op alle cabines en 10 jaar op de service
onderdelen, die eenvoudig te vervangen zijn.
•D
 e cabines voldoen alle aan de CE normeringen en zijn TÜV gekeurd.
2. Veiligheid
•D
 e cabines en wanden zijn standaard uitgevoerd met het hoogst
gerenommeerde veiligheidsglas (NEN-EN14428).

Verticaal geplaatst

3. Waterdicht
•E
 en transparant afdichtprofiel en een aluminium dorpel sluiten de deur
waterdicht af.
4. Verstelbaarheid en montage gemak
•Z
 owel scharnieren, profielen en sluitingen zijn secuur te verstellen, tot in
de kleinste millimeter. Oneffenheden zijn hierdoor snel te compenseren
met behoud van esthetiek en een waterdichte afsluiting.
•V
 oorgemonteerde onderdelen (scharnieren en profielen) maken montage
simpel en snel.

Horizontaal geplaatst

5. Maatwerk
•S
 chuine zijden, hoogte- en breedtevariaties, wanden in verstek: alles is
mogelijk.
6. Onderhoudsvriendelijk
•B
 erperkt profiel is ondehoudsgemak.
7. Opties/diversen
•M
 et Sealglas kiest u voor glas met een duurzaam spiegelgladde
beschermlaag die water en vuil afstoot. Sealglas is een transparante
glasconditioner die de poriën van het glas afsluit (optie).

Perfect afstemming

1700 Hoekinstap




SEALSKIN DUKA 1700
Swingdeur in nis L/R

SEALSKIN DUKA 1700
Vijfhoek L/R

Standaard breedten
75 – 80 – 90 – 100 – 110 – 120 cm
Maximale breedte
150 cm

Standaard breedten
90 – 100 cm
Maximale breedte
60 cm per zijwand, 90 cm voor de deur

Standaard hoogte
195 cm
Maximale hoogte
205 cm

Standaard hoogte
195 cm
Maximale hoogte
205 cm

Artikelcode
GTN2 L/R

Artikelcode
GF2S L/R

Swingdeur + zijwand L/R

Hoekinstap

Standaard breedten swingdeur
75 – 80 – 90 – 100 – 110 – 120 cm
Maximale breedte swingdeur
150 cm

Standaard breedten
75 – 80 – 90 – 100 – 110 – 120 cm
Maximale breedte
deur 90 cm, vast wandje 60 cm

Standaard breedten zijwand
75 – 80 – 90– 100 cm
Maximale breedte zijwand
120 cm

Standaard hoogte
195 cm
Maximale hoogte
205 cm

Standaard hoogte
195 cm
Maximale hoogte
205 cm

Artikelcode
GT2EK

Artikelcode
swingdeur tbv zijwand: GTW2 L/R
zijwand tbv swingdeur: GW2





SEALSKIN DUKA 1700

SEALSKIN DUKA 1700

Kwartrond luxe L/R
Standaard breedten
80 – 90 – 100 – 100x80 – 80x100 cm
Maximale breedte
80 cm per vaste wand
Standaard hoogte
195 cm
radius: 55 cm
Artikelcode
GR2M L/R

Kwartrond voorzien van pendeldeuren
Standaard breedten
80 – 90 – 100 – 100x80 – 80x100 cm
Maximale breedte
80 cm per vaste wand
Standaard hoogte
195 cm
radius: 55 cm
Artikelcode
GR2P

1700 Vijfhoek




SEALSKIN DUKA 1700
Veiligheidsglas

SEALSKIN DUKA 1700
Profielkleuren

Programma Sealskin duka 1700

Sealskin verwerkt uitsluitend de hoogste kwaliteit genormeerd veiligheidsglas [NEN-EN14428]. Veiligheidsglas is thermisch gehard glas.

Alle cabines zijn op een fraaie, bijpassende Sealskin douchebak leverbaar.

Veiligheidsglas blijft glas, het is dus niet onbreekbaar. In geval van
breuk komen alle spanningen in het glas plotseling vrij. De glasplaat
verbrokkelt daarbij in duizenden kleine afgeronde stukjes van ongeveer
een halve centimeter. Mochten deze stukjes toch aan elkaar blijven
kleven, dan zijn ze zo dooraderd dat ze meteen uit elkaar vallen als ze
met iets in aanraking komen. Hierdoor is de kans op letsel minimaal.

chroom/zilverhoogglans

Dit veiligheidsglas is naar de huidige stand van techniek het meest
veilige glas dat voor douchecabines kan worden gebruikt.

Sealglas

Reinigen en drogen van de glasplaat blijft noodzakelijk. Sealskin adviseert de speciaal ontwikkelde Sealskin douchereiniger. Deze douchereiniger tast de Sealglas coating niet aan en u heeft jarenlang helder
doucheplezier.

GTW2 L/R
Swingdeur,
voor combinatie met
GW2

GW2 L/R
Zijwand, uitvoering
voor combinatie met
GTW2 R

GT2 EK
Hoekinstap

GR2P
Kwartrond

GR2M L/R
Kwartrond luxe

mat zilver

Glassoorten
GF2S L/R
Vijfhoek

De Sealglas coating is een duurzame oplossing ter
voorkoming van vuil- en kalkafzetting in en op het glas.
Door deze behandeling zal kalk en vuil langdurig worden afgestoten en
zich niet direct hechten aan het glas. Sneller en gemakkelijker reinigen
is hierdoor mogelijk met als resultaat jarenlang helder doucheplezier.
Sealglas kan op verzoek fabrieksmatig aangebracht worden.

GTN L/R
Swingdeur voor
nis

A10 helder

ST 10 gesatineerd *

TH 10 linnenstructuur

Maatwerk suggesties

* Niet leverbaar kwartrondcabine GR2P en GR2M L/R
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Uw sanitair leverancier

-Wijzigingen voorbehouden-

www.sealskin.com

