
Douchevloeren



Douchebak inbouw Quadra

Douchebak opbouw Ronda P

Douchevloeren

Je douche is natuurlijk pas compleet met 
de perfecte douchevloer. De douchebak-
ken en dorpels van Get Wet by Sealskin 
zijn gemaakt van kwalitatieve materialen, 
kennen een perfecte afwatering en bieden 
groot comfort bij plaatsing en gebruik.

Er is een ruime keuze uit opbouw douche-
bakken en inbouw douchebakken. Maar 
ook subtiele dorpels voor extra instal-
latiegemak

Keuze in 
materialen
■ Get Wet by Sealskin heeft twee types 

douchebakken; van sanitair acryl en 
van composiet.

■ Douchebakken van sanitair acryl heb-
ben zich in vele jaren bewezen als 
kwalitatief en duurzaam. De Optimo 
douchebakken van Sealskin worden 
met zorg gemaakt van acryl en ver-
sterkt met glasvezel, zodat je er jaren 
van kunt genieten.



■ De Fusion douchebakken van compo-
siet worden volgens een nieuwe tech-
niek gemaakt. Het ziet er uit als acryl 
en heeft een aantal extra voordelen: 

 
 -  interne versterking, zodat de zware  

 glasvezel versterking niet nodig is
 - strakkere belijning, waardoor hij  

 strak tegen de muur te monteren is.
 - Opbouwbakken hebben een geïn- 

 tegreerde plint, wat een mooiere  
 uitstraling geeft en makkelijker te  
 onderhouden is.

Douchebak inbouw Ronda

Douchebak inbouw Fusion



Optimo Quadra
800 x 800 mm
900 x 900 mm
Inbouw

Optimo Quinta
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
Inbouw

Optimo Quinta P
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
Opbouw

Optimo Quadra P
800 x 800 mm
900 x 900 mm
Opbouw

Technische specificaties

Optimo Ronda P 
800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
Radius 550 mm
Opbouw

Optimo Recta
1000 x 800 mm
1200 x 900 mm
Inbouw

Optimo Recta 800/1000

Optimo Recta 900/1200

Optimo Ronda P 800 Optimo Ronda P 900 Optimo Ronda P 1000

Optimo Quadra 800 Optimo Quadra 900

Optimo Quadra-P 800 Optimo Quadra P 900

Optimo Quinta1000Optimo Quinta 900

Optimo Quinta P 1000Optimo Quinta P 900



W150
850 x 1570 x 125 mm
Opbouw

W150 Douchebak

Fusion vierkant
800 x 800 mm
900 x 900 mm
Inbouw

Fusion rechthoek
800 x 1200 mm
900 x 1200 mm
Inbouw

Fusion kwartrond
800 x 800 mm
900 x 900 mm
Inbouw

Fusion vierkant
800 x 800 mm
900 x 900 mm
Opbouw

Fusion kwartrond
800 x 800 mm
900 x 900 mm
Opbouw

Fusion kwartrond PFusion vierkant Fusion rechthoek Fusion vierkant PFusion kwartrond

800 / 900
600 / 700

800 / 900

R550

40

130
90

200

80
0 

/ 9
00

1200
600

600 130
90

40

200

200

40

130

800 / 900

80
0 

/ 9
00

90

220

42

80

15
140

800 / 900

200

80
0 

/ 9
00

130
90

42

80

15
140

800 / 900

80
0 

/ 9
00

22
0

220

130
90



ca. 1780 mm

ca. 765 mm

ca
. 1

12
0 

m
m

ca. 755 mm

ca
. 7

95
 m

m

ca. 470 mm

ca
. 4

20
 m

m

ca. 1780 mm

ca. 765 mm

ca
. 1

12
0 

m
m

ca. 755 mm

ca
. 7

95
 m

m

ca. 470 mm

ca
. 4

20
 m

m

ca. 1780 mm

ca. 765 mm

ca
. 1

12
0 

m
m

ca. 755 mm

ca
. 7

95
 m

m

ca. 470 mm

ca
. 4

20
 m

m

Potensets
(ten behoeve van inbouw douchebak)

Rock 3

Rock 5 XL

Rock 6 XL

Douchebak opbouw W150

Los 
verkrijgbaar
■ Voor de inbouwbakken zijn losse po-

tensets leverbaar uit de Rock serie. 
Standaard geleverd met bevestigings-
materialen. In hoogte verstelbaar van 
87 t/m 115mm.

■ Kies bij je douchebak van Get Wet 
by Sealskin ook de perfecte douche 
sifon. Voor W150 en Fusion bakken 
heeft Get Wet by Sealskin extra lage 
sifons met Ø90 mm. Je hoeft dan geen 
ruimte in je vloer te maken. Voor alle 
andere bakken hebben we sifons met 
Ø50 mm.



Douchebak opbouw Ronda P



Dorpel zwart hoek

Dorpels

In de strakke, moderne badkamer van van-
daag, verruilt men de douchebak steeds 
vaker voor gelijkvloers geplaatste cabi-
nes, of voor ‘inloopdesign’ met veel na-
tuursteen. Een fraaie ontwikkeling. Maar... 
hoe zorg je voor een goede waterkering 
die nét zo fraai is? De Get Wet Dorpel 
brengt de oplossing.

Dorpel zand recht



De Get Wet Dorpel is op twee manieren 
te monteren, dus passend bij ieders bad-
kamerwens. 

■ Op de vloer
■ Verzonken in de vloer

De dorpel is gemaakt van een hoogwaar-
dige kunststof met echte mineralen en      
lijkt zo precies op natuursteen, zónder 
het gewicht en zónder het prijskaartje van   
natuursteen!

Dorpel grijs kwartrond



Dorpel recht
Afmetingen  Uitvoering
100 cm   Zwart
100 cm   Grijs
100 cm   Zand
200 cm   Zwart
200 cm   Grijs 
200 cm   Zand

Dorpel hoek
Afmetingen  Uitvoering
100x100 cm  Zwart
100x100 cm  Grijs
100x100 cm  Zand

Dorpel kwartrond
Afmetingen  Uitvoering
100x100 cm  Zwart
100x100 cm  Grijs
100x100 cm  Zand

Dorpel vijfhoek
Afmetingen  Uitvoering
100x100 cm  Zwart
100x100 cm  Grijs
100x100 cm  Zand

Zwart Grijs Zand

Technische specificaties dorpels



Voordelen en mogelijkheden 
in het kort 

Douchebakken
■ Gemaakt van hoogwaardig acryl of modern composiet
■ Alle inbouwbakken kunnen optioneel worden voorzien van een potenset
■ Opbouwbakken worden altijd geleverd inclusief plint en verstelbaren poten

Dorpels
Met een dorpel maakt u de perfecte basis voor uw douchecabine. Hij is eenvoudig 
in of op te bouwen en zorgt voor een waterpas basis waarop u uw cabine nóg 
makkelijker kunt plaatsen.

Plaatsing is:
■ Gemakkelijk, dankzij een uitsparing aan de onderkant. 
■ Snel doordat de dorpel ter plekke op iedere gewenste maat gezaagd kan 

worden. 
■ Perfect waterpas uit te voeren voor een goede waterdichtheid.

Dorpel zand recht

Ø50 mm douchebak sifon

Douchebak opbouw Ronda P



www.sealskin.nl/getwet


