
compact
Maakt ruim douchen mogelijk

Fraai ontwerp wat staat als 
een huis

Slimme oplossingen voor 
compacte badkamers

Afgewerkt tot in het 
kleinste detail
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Met Compact maakt Sealskin kwaliteit 
bereikbaar. Compact is tot in detail fraai 
afgewerkt; zo zijn schroeven onzichtbaar 
weggewerkt en plaatsen we afdekkapjes op 
de profielen.

Het veiligheidsglas van 6 mm voldoet aan 
de Europese norm EN 12150 en de deuren en 
cabines aan EN 14428.

Kwaliteit voorop

Aandacht voor details
Schroeven zijn onzichtbaar weggewerkt; niet alleen 
fraai, maar ook makkelijker in het onderhoud.
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Maakt ruim 
douchen mogelijk
Badkamers zijn vaak niet heel groot. 
Om dan toch lekker ruimtelijk te kunnen 
douchen, biedt de Compact serie diverse 
slimme oplossingen.
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Compact biedt verschillende deuren voor in een 
nis in maten van 80 cm tot maar liefst 140 cm. 
De verschillende soorten hebben ieder hun eigen 
voordelen.

Een schuifdeur maakt een brede douche mogelijk 
zonder dat je ruimte nodig hebt voor een draaideur.

De draaideur van Compact scharniert niet direct op de 
muur. Daardoor kun je deze plaatsen naast een radiator 
of kozijn.

Slimme nisoplossingen

Brede instap
Voor een nis van 80 cm of 90 cm is een 
vouwdeur de slimme keuze. Je behoudt een 
brede instap zonder uitzwaai van een deur.
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Installatiegemak
Iedere compact is in een paar eenvoudige 
stappen te installeren. En met een 
verstelbaarheid van 20 mm zijn kleine foutjes of 
schuine muren geen enkel probleem.

Er is vrijwel geen overlap van de schuifdeur met het vaste 
deel. En dat betekent dat beide panelen eenvoudig 
schoon te maken zijn.
 
Om ook makkelijk de onderkant van de glaspanelen 
schoon te maken, zijn de schuivende delen eenvoudig los 
te klikken.

Schoonmaakgemak
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Veiligheidsglas
Onze cabines zijn voorzien van veiligheidsglas dat 
voldoet aan de hoogste kwaliteit en de vereiste 
normeringen (EN12150/EN14428).

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.
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SCHOONMAAKGEMAKVERSTELBAAR

20 mm

6 mm

VEILIGHEIDSGLAS

195
cm

HOOGTE
Met een hoogte van 195 cm is iedere Compact te plaatsen 
op een douchebak of direct op de vloer.
De Compact is uitgevoerd met 6 mm veiligheidsglas en 
zilver hoogglans afwerking.
Deze serie is als linker- en rechterversie te monteren.

Compact douches
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Programma

Draaideur
80 x 195 cm (780-820 mm)
90 x 195 cm (880-920 mm)

Draaideur met zijwand
80 x 80 x 195 cm 
(770-790 mm)

90 x 90 x 195 cm 
(870-890 mm)

Vouwdeur met zijwand
80 x 80 x 195 cm 
(770-790 mm)

90 x 90 x 195 cm 
(870-890 mm)

Hoekinstap
90 x 90 x 195 cm
(870-890 mm)

Kwartrond
90 x 90 x 195 cm 
(870-890 mm)

Vouwdeur
80 x 195 cm (780-820 mm)
90 x 195 cm (880-920 mm)

Schuifdeur
120 x 195 cm (1180-1220 mm)
140 x 195 cm (1380-1420 mm)

Voor meer en/of technische informatie scan de QR code, vraag je verkoopmedewerker of kijk op:

    www.sealskin.nl



ART. NO: FGWCOMP

8 719401 356662www.sealskin.nl


