
Impact
Ruim en robuust



Impact
Een douchecabine die opvalt vanwege 
zijn solide bouw terwijl hij stijlvol en 
modern oogt. Deze kwalitatieve serie is 
opgebouwd uit enkel de beste materialen. 
Het veiligheidsglas is standaard 8mm 
dik! Je bent dus verzekerd van een 
douchecabine waar je vele jaren van kunt 
genieten.

■  Ontworpen om blijvend een impact te 
maken op iedere moderne badkamer.

 
■  Een complete serie douchecabines, nis-

deuren en inloopdouches van 195cm 
hoog. Voor iedere situatie is een oplos-
sing.

■  Zeer kwalitatief; alleen de beste ma-
terialen en de solide bouw maken dit 
een hoogwaardige doucheoplossing.

swingdeur met zijwand

inloop A1

inloop A3



Eenvoudige installatie
■  Eenvoudig te installeren en zeer nauwkeurig af te stellen; ook ná installatie. Zo 

weet je zeker dat jouw Impact staat als een huis!

■ Tot wel 20mm verstelbaar. Een Impact douchecabine is perfect te plaatsen.

■ De stabilisatiesteun kun je op maat maken.

hoekinstap

swingdeur in nis



vijfhoek met swingdeur

Fraaie afwerking
■  Een fraaie combinatie van strakke, rechte vormen met afgeronde details zorgen 

voor een eigentijdse, stijlvolle uitstraling.  

■  De schroefbevestiging is bijna volledig weggewerkt voor een minimalistische look.

■  Aluminium magneetprofielen maken de douche helemaal af en zorgen voor een 
blijvend fraaie afwerking.

stabilisatiesteun

swingdeur zijwand



Een zee van 
ruimte
■  De draaideuren scharnieren op het 

muurprofiel. Je hebt dus een enorme 
instapbreedte. 

■ Of je nu kiest voor een inloopdouche 
(tot maar liefst 120cm lengte), een en-
kele deur of een dubbele deur, impact 
biedt een zee van ruimte!

hoekinstap

kwartrond



Programma

Glassoorten

inloop A1
90 x 195 x 30 cm
100 x 195 x 30 cm
120 x 195 x 30 cm

swingdeur 
met zijwand
90 x 90 x 195 cm
100 x 100 x 195 cm

Profielkleuren

Helder glas, 8 mm

hoekinstap
90 x 90 x 195 cm
100 x 100 x 195 cm

Chroom/zilverhoogglans

deze serie is links- en rechtdraaiend te monteren

Voor technische informatie, zie prijslijst

inloop A3
90 x 195 cm
100 x 195 cm
120 x 195 cm

kwartrond
90 x 90 x 195 cm
100 x 100 x 195 cm

swingdeur 
voor nis
90 x 195 cm
100 x 195 cm



Voordelen en mogelijkheden 
in het kort
■  Doordacht:
 - Eenvoudig te installeren en makkelijk af te stellen, zelfs ná installatie!
 - Het slimme ontwerp zorgt voor een robuuste douche die toch stijlvol  

 oogt.
 - Een complete serie met prachtige nisdeuren, ruime hoekoplossingen en  

 bijzondere inloopdouches.

■ Betaalbaar:
 - Met Impact is een blijvend mooie badkamer binnen bereik.
 - Impact maakt gebruik van duurzame materialen van de beste kwaliteit.
 - Standaard uitgevoerd in helder veiligheidsglas van 8mm. 

■ Design:
 - Strakke vormen met subtiele rondingen geven Impact haar 
  bijzondere looks.

 Verstelbaar scharnier:

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).

inloop A3

verstelbaar scharnier

verstelbaar muurprofiel

20 mm
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