
110 serie
Groot in kleine maten



Groot in kleine 
maten
■	 De	110	serie	staat	voor	een	douche-

programma	 in	 een	 solide	 raamwerk.	
Strak	 design	met	 ranke	 profielen.	 Bij	
alle	 draai,	 vouw	 en	 schuif	 elementen	
zijn	 de	 horizontale	 profielen	 weg-
gelaten.	Dit	 betekent	 voor	 u	 niet	 al-
leen	 schoonmaakgemak,	 het	 geeft	 de	
douche	 ook	 een	 open	 en	 vriendelijk	
karakter.

■	 De	 serie	 heeft	 een	 standaard	 hoogte	
van	190	cm	en	kan	zowel	op	de	vloer	
als	 op	 een	 douchebak	 geplaatst	wor-
den.	Uiteraard	zijn	er	bijpassende	dou-
chebakken	leverbaar.

■	 Juist	voor	de	kleinere	badkamers	zijn	
er	 fraaie	 oplossingen	 binnen	 de	 110	
serie.

swingdeur	in	nis

pendeldeur	in	nis



Nisoplossingen

■	 De	vouw-	en	schuifdeur	vormen	een	ideale	oplossing	voor	de	kleinere	bad-
kamer,	doordat	de	deuren	nauwelijks	of	zelfs	geen	uitzwaai	hebben.	

	 De	 vouwdeur	 kan	 zowel	 naar	 binnen	 als	 naar	 buiten	worden	 geopend.	De	
schuifdeur	is	zowel	links	als	rechts	te	openen.

schuifdeur	in	nis

vouwdeur	in	nis



Douchecabines

■	 Alle	deuren;	 swing,	pendel,	vouw	en	schuif,	kunnen	gecombineerd	
worden	 met	 een	 zijwand	 waardoor	 een	 ruimtelijke	 oplossing							
ontstaat.

■	 De	hoekinstap	van	de	110	serie	heeft	een	ruime	instap.	Optimale	
bewegingsvrijheid	zonder	dat	deuren	de	ruimte	indraaien.

vouwdeur	met	zijwand

kwartrond
swingdeur	met	zijwand



■	 Het	horizontale	profiel	kan	in	hoogte	
gesteld	worden.	Daardoor	geleiden	de	
schuifdeuren	 beter.	 De	 speciaal	 ont-
wikkelde	 rail	 zorgt	 ervoor	 dat	 wrij-
ving	met	de	wieltjes	tot	een	minimum	
beperkt	 is.	 De	 deuren	 zijn	 daarnaast	
voorzien	van	een	stootdemper	zodat	
geen	beschadigingen	ontstaan.

hoekinstap

schuifdeur	met	zijwand



kwartrond	luxe



■		 Het	kwartronde	model	uit	deze	serie	
is	 in	 twee	 varianten	 verkrijgbaar.	 U	
kunt	kiezen	uit	een	twee-	of	vierdelige	
schuifdeur.

■		 Ook	de	vijfhoek	cabine	is	in	twee	va-
rianten	leverbaar;	met	een	swingdeur	
of	 pendeldeuren.	 De	 pendeldeuren	
zijn	 zowel	 naar	 binnen	 als	 buiten	 te	
openen,	 wat	 in-	 en	 uitstappen	 ver-				
gemakkelijkt.

vijfhoek	met	swingdeur



Programma

Acryl- en glassoorten 

swingdeur in nis
70	x	190	cm
75	x	190	cm
80	x	190	cm
85	x	190	cm
90	x	190	cm

vouwdeur in nis
70	x	190	cm
75	x	190	cm
80	x	190	cm
90	x	190	cm

pendeldeur in nis
70	x	190	cm
75	x	190	cm
80	x	190	cm
85	x	190	cm
90	x	190	cm

vijfhoek met swingdeur
90	x	90	x	190	cm
100	x	100	x	190	cm

vijfhoek met pendeldeur
90	x	90	x	190	cm
100	x	100	x	190	cm

Chinchilla	glasHelder	glas

hoekinstap
70	x	70	x	190	cm
75	x	75	x	190	cm
80	x	80	x	190	cm
90	x	90	x	190	cm

Acryl	*

* Niet leverbaar in swingdeur en vijfhoek met swingdeur.



kwartrond luxe
80	x	80	x	190	cm
90	x	90	x	190	cm
100	x	100	x	190	cm

Profielkleuren

schuifdeur in nis
70	x	190	cm
75	x	190	cm
80	x	190	cm
85	x	190	cm

kwartrond met schuifdeur
80	x	80	x	190	cm
90	x	90	x	190	cm
100	x	100	x	190	cm

Mat	zilver Wit Pergamon

zijwand
70	x	190	cm
75	x	190	cm
80	x	190	cm
85	x	190	cm
90	x	190	cm

deze serie is verkrijgbaar in linker- en rechteruitvoering

90	x	190	cm
95	x	190	cm
100	x	190	cm

Voor technische informatie, zie prijslijst



Kwartrond	luxe	
met	‘regenmo-

Op maat gemaakt!

Wanneer	 het	 standaard	 programma	 van	 de	 110	 serie	 in	 uw	 geval	 niet	 de	
juiste	of	meest	geschikte	oplossing	biedt,	kunnen	wij	voor	u	een	maatwerk	
oplossing	verzorgen!	 Inkorten	of	verhogen,	verbreden	of	 juist	smaller	alles	
is	mogelijk.	Ook	een	 schuine	 zijde	of	 een	uitsparing	 zijn	 veel	 voorkomen-
de	situaties.	Kortom	vraag	naar	de	mogelijkheden	of	neem	contact	met	de												
winkelier	op.	Wij	denken	graag	met	u	mee!

maatwerk

maatwerk



Voordelen en mogelijkheden 
in het kort 

■		 Gebruik	van	kwalitatief	hoogwaardige	materialen
	
■		 Alle	handgrepen	zijn	mooi	in	het	profiel	verwerkt

■	 Uitstekende	delen,	randjes	en	hoeken	zijn	tot	een	minimum	beperkt.		 	
De	cabine	is	hierdoor	makkelijk	schoon	te	maken.

■	 De	scharnieren	van	de	draaideuren	zijn	voorzien	van	een	auto-close		 	
systeem.	De	deur	sluit	automatisch.	Het	scharnier	is	tevens	voorzien	een		 			
vernieuwde	techniek	die	een	nauwkeurige	afstelling	mogelijk	maakt	zodat	 	
de	deur	perfect	sluit	in	het	raamwerk.

	
■		 De	deuren	zijn	voorzien	van	een	magneetprofiel.	De	magneetsluiting	
	 zorgt	ervoor	dat	de	deuren	naadloos	en	waterdicht	sluiten.

Eenvoudige montage
De	cabines	zijn	makkelijk	en	snel	te	installeren	dankzij	de	verstelbaarheid	in	de	pro-
fielen	(1	à	2	cm).	Door	middel	van	de	meegeleverde	kunststof	afdichtingstrips	kan	
de	cabine	waterdicht	worden	afgewerkt.

Veiligheidsglas

Veiligheidsglas	 is	 gehard	 glas	met	 een	 grotere	 buigsterkte	 dan	 normaal	 glas.	De	
sterkte	wordt	 verkregen	 door	 het	 glas	 te	 verhitten	 en	 snel	weer	 af	 te	 koelen.	
Maar...	veiligheidsglas	blijft	glas	en	kan	dus	breken.	Door	het	speciale	productiepro-
ces	leidt	glasbreuk	echter	tot	een	beschermend	korreleffect,	waarbij	de	glasplaat	
in	kleine,	afgeronde	stukjes	breekt.	Deze	veroorzaken	minder	snel	verwondingen	
dan	gewone	glasscherven.

Onze	cabines	zijn	voorzien	van	de	beste	kwaliteit	veiligheidsglas	dat	voldoet	aan	de	
vereiste	normeringen	(EN14428).

design

auto-close	systeem

magneetprofiel



www.sealskin.com/getwet


