205 serie
Subtiel Solide

Subtiel solide
■

De 205 serie staat voor een profielarm doucheprogramma met een strak
design. Het geeft de douche niet alleen
een open en vriendelijk karakter, het
vergemakkelijkt ook het onderhoud.

■

Ook ná de installatie is de cabine nog
af te stellen. Zo ben je zeker van een
douche oplossing die staat als een huis.

■

Alle deuren zijn uitgevoerd met een
autoclose systeem. De deuren sluiten
hierdoor gemakkelijk.

■

Met een standaardhoogte van 195 cm
ook ideaal voor plaatsing op de vloer.

Inloop

swingdeur met zijwand
swingdeur zijwand

■

De 205 serie is ook beschikbaar als
ruimtelijk ogende divider. Staandaard
met een hoogte van 200 cm en een
lengte van 80 cm tot maar liefst 120
cm.

■

Ook beschikbaar als divider of met
een extra draaideel tot wel 160 cm
lengte.

inloop A1

swingdeur in nis

Nisoplossingen
■

De swingdeur in een nis is een fraaie waterdichte oplossing in de
moderne badkamer.

■

De swingdeur incl. vast deel is ideaal in een grotere nis en als er bijvoorbeeld
een design radiator of wastafel naast de douchecabine staat. De deur draait er
dan mooi omheen.

■

De pendeldeur vormt een ideale oplossing voor de kleinere badkamer,
door dat de deuren nauwelijks een uitzwaai hebben. De pendeldeur kan zowel
naar binnen als naar buiten worden geopend.

pendeldeur in nis

Douchecabines
■

De 205 serie kent voor iedere badkamer een oplossing. Zo kan de vijfhoek cabine
naast de standaard maten van 90 en 100 cm ook geleverd worden in vrijwel ieder
andere gewenste maat.

■

Zoals hiernaast is afgebeeld kan deze vijfhoek ook worden geleverd met een
zijwand minder.

vijfhoek met pendeldeuren

vijfhoek met swingdeur
vijfhoek met pendeldeuren

■

De kwartrond cabine is voorzien van
pendeldeuren. Zo ontstaat een ruime
instap, terwijl de uitslag minimaal is.

■

Ook een hoekinstap kan geleverd
worden met twee pendeldeuren.

kwartrond met pendeldeuren

hoekinstap met vaste wanden

hoekinstap

■

Als een bijzonder grote instapruimte
je voorkeur heeft, is de tweedelige
hoekinstap dè oplossing. Deze is tevens ideaal voor minder validen. Alle
Get Wet cabines kunnen ook op de
vloer gemonteerd worden.

■

Er zijn vele hoekopstellingen mogelijk.
Je kunt een zijwand combineren met
een swingdeur direct scharnierend aan
de muur, een swingdeur incl. vast deel
of een pendeldeur.

eendelige badwand

Badwanden
■

Verkrijgbaar met één draaideel scharnierend aan de muur. Voor méér schoonmaakgemak en een makkelijkere instap.

■

Ook leverbaar met een vast deel. Zo ontstaat een bredere doucheafscheiding.

tweedelige badwand

maatwerk

Maatwerk
■

Er is voor iedere badkamer een
oplossing; een 205 cabine kan
geheel op maat worden gemaakt.

■

Inkorten of verhogen, verbreden
of juist smaller, alles is mogelijk.
Ook een schuine zijde of een uitsparing zijn veel voorkomende
situaties. Kortom vraag naar de
mogelijkheden of neem contact
op met de winkelier. Wij denken
graag met je mee!

maatwerk

Programma

swingdeur
in nis
75 x 195 cm
80 x 195 cm
90 x 195 cm
100 x 195 cm

swingdeur
in nis
75 x 195 cm
80 x 195 cm
90 x 195 cm
100 x 195 cm
120 x 195 cm

vijfhoek
kwartrond
90 x 90 x 195 cm
80 x 80 x 195 cm
100 x 100 x 195 cm 90 x 90 x 195 cm
100 x 100 x 195 cm
Radius: 55

pendeldeur
in nis
75 x 195 cm
80 x 195 cm
90 x 195 cm
100 x 195 cm

zijwand
in combinatie
75 x 195 cm
80 x 195 cm
90 x 195 cm
100 x 195 cm

Inloop A1
120 x 200 cm
130 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm

Inloop A3
80 x 200 cm
90 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm

hoekinstap
4-delig
75 x 75 x 195 cm
80 x 80 x 195 cm
90 x 90 x 195 cm
100 x 100 x 195 cm

hoekinstap
2-delig
75 x 75 x 195 cm
80 x 80 x 195 cm
90 x 90 x 195 cm
100 x 100 x 195 cm

badwand
1-delig
75 x 150 cm

badwand
2-delig
100 x 150 cm
120 x 150 cm

deze serie is verkrijgbaar in een linker- en rechteruitvoering

Glassoorten

Helder glas, 6 mm

Chinchilla glas, 6 mm*

* Niet leverbaar in kwartrond luxe.

Profielkleuren

Gesatineerde band, 6 mm*

Mat zilver

Wit

Voor technische informatie, zie prijslijst

Voordelen en mogelijkheden
in het kort
■

Design:
- Gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen
- Alle handgrepen zijn mooi in het profiel verwerkt

■

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

■

Waterdicht:
- De scharnieren van de draaideuren zijn voorzien van een auto-close 		
systeem. De deur sluit automatisch. Het scharnier is tevens voorzien van
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.

auto-close systeem

Eenvoudige montage
■

De cabines zijn makkelijk en snel te installeren dankzij de verstelbaarheid in de
profielen (tot 2,5 cm). Door middel van de meegeleverde kunststof
afdichtingstrips kan de cabine spatwaterdicht worden afgewerkt.

■

Ook ná installatie is een cabine uit de 205 serie nog af te stellen.
Je bent verzekerd van een solide en waterdichte cabine.
magneetprofiel

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 productieproces 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).

stabiliteitssteun

www.sealskin.nl/getwet

