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Sealskin duka 2100
Sealskin® autoclose systeem
Het geïntegreerde Sealskin® autoclose systeem
maakt het mogelijk dat de deur het laatste stuk automatisch
sluit.

Grote verticaal geplaatste handgreep
De verticale handgreep is maar liefst 60 cm lang, voorzien van
ergonomische grip.

UV-verlijmde design handdoekhouder
Meer dan 25 mm stelmogelijkheid.
De twee adapters verlijmd aan het glas zorgen voor grote stabiliteit.

Intelligente magneetsluiting over de volle lengte van de deur
Écht spatwaterdicht!

Traploze verstelling
Glasverstelling in plaats van profiel stelmogelijkheid.
Het aanzicht van de profielen blijft altijd een mooi strak geheel.

Vele maatwerk mogelijkheden. Nu ook extra groot mogelijk
Vele cabines zijn naast 6 mm ook in 8 mm glas beschikbaar
voor extra grote opstellingen.

Geen obstakels = onderhoudsgemak
De UV-verlijmde handdoekhouder & scharnieren zorgen ervoor
dat de binnenzijde van de douche volkomen glad is. Gemakkelijk
in onderhoud dus!
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Sealskin duka 2100

Sealskin duka 2100
Swingdeur in nis

Inline L/R

Standaard breedten in 6mm
70 – 75 – 80 – 85 – 90 – 100 cm
Maximale breedte
100 cm

Standaard breedten in 6mm
100 – 110 – 120 – 130 – 140 cm
Maximale breedte
160 cm

Standaard breedten in 8mm
75 – 80 – 85 – 90 – 100 – 110 cm
Maximale breedte
120 cm

Standaard breedten in 8mm
100 – 110 – 120 – 130 – 140 –150 –160 cm
Maximale breedte
225 cm

Standaard hoogte
195 cm
Maximale hoogte in 6mm
205 cm
Maximale hoogte in 8mm
225 cm

Standaard hoogte
195 cm
Maximale hoogte in 6mm
205 cm
Maximale hoogte in 8mm
225 cm

Artikelcode
6PT L/R of 8PT L/R

Artikelcode
6PTX L/R of 8PTX L/R

Swingdeur met zijwand L/R

Hoekinstap

Standaard breedten swingdeur in 6mm
70 – 75 – 80 – 85 – 90 – 100 cm
Maximale breedte
100 cm

Standaard breedten in 6mm
70 – 75 – 80 – 85 – 90 - 100 cm
Maximale breedte
100 cm

Standaard breedten swingdeur in 8mm
75 – 80 – 85 – 90 – 100 – 110 cm
Maximale breedte
120 cm

Standaard breedten in 8mm
75 – 80 – 85 – 90 – 100 - 110 cm
Maximale breedte
120 cm

Standaard breedten zijwand in 6mm
70 – 75 – 80 – 85 – 90 – 100 cm
Maximale breedte
100 cm

Standaard hoogte
195 cm
Maximale hoogte in 6mm
205 cm
Maximale hoogte in 8mm
225 cm

Standaard breedten zijwand in 8mm
75 – 80 – 85 – 90 – 100 – 110 cm
Maximale breedte
140 cm

Artikelcode
6PEK of 8PEK

Standaard hoogte
195 cm
Maximale hoogte in 6mm
205 cm
Maximale hoogte in 8mm
225 cm
Artikelcode
6PTS L/R of 8PTS L/R
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Sealskin duka 2100

Sealskin duka 2100
Vijfhoek
Standaard breedten
90 – 100 cm
Maximale breedten
60 cm per vast deel, 80 cm voor de deur
Standaard hoogte
195 cm
Maximale hoogte
205 cm
Artikelcode
6PF L/R

Inloopdouche, type A3 L/R
Standaard breedten in 6mm
70 – 75 – 80 – 90 cm
Maximale breedten
100 cm
		
Standaard breedten in 8mm
70 – 75 – 80 – 90 – 100 – 110 – 120 cm
Maximale breedte
140 cm
Standaard hoogte
195 cm
Maximale hoogte in 6mm
205 cm
Maximale hoogte in 8mm
225 cm

Kwartrond
Standaard breedten
80 – 90 – 100 – 100x80 – 80x100 cm
Standaard hoogte
195 cm
Radius
55 cm
Artikelcode
6PRST L/R

Maatwerk
Vrijwel alles is mogelijk!
- 6 mm glas of 8 mm glas
- breedte aanpassingen
- hoogte aanpassingen
- schuine zijden
- zijwanden in verstek
- deuren onder 30-60 graden plaatsen
- zijdelings bevestigen
- aan u de keuze: stabilisatiesteun óf handdoekhouder
Laat u inspireren door de maatwerk suggesties
op pagina 11.

Artikelcode
6PS-F L/R of 8PS-F L/R
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Programma 2100
Veiligheidsglas

Programma 2100
PROFIELKLEUREN

Sealskin verwerkt uitsluitend de hoogste kwaliteit genormeerd veiligheidsglas [NEN-EN14428]. Veiligheidsglas is
thermisch gehard glas.
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.
Dit veiligheidsglas is naar de huidige stand van techniek
het meest veilige glas dat voor douchecabines kan worden gebruikt.

In 6 mm en 8 mm leverbaar
6PT L/R of 8PT L/R
Swingdeur in nis

6PTS L/R of 8 PTS L/R
Swingdeur voor combinatie met zijwand

6PS en 8PS
Zijwand voor combinatie
met swingdeur

6PTX L/R of 8PTX L/R
Inline voor nis

6PEK of 8PEK
Hoekinstap

6PS-F L/R of 8PS-F L/R
Inloop douche, type A3
(vrijstaande zijwand)

zilverhoogglans

wit

pergamon

Sealglas
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.
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.

mat zilver

GLASSOORTEN

In 6 mm leverbaar

6PRST L/R
Kwartrond cabine

A10 helder

ST 10 gesatineerd *

TS 10 semi gesatineerd */**

AG10 grijs *
* niet leverbaar bij kwartrond cabine
** leverbaar tot een breedte 125 cm
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Maatwerk suggesties

6PF L/R
Vijfhoek cabine

Uw sanitair leverancier
GJK2100_V02/280408

-Wijzigingen voorbehouden-

www.sealskin.com

