
De Custom serie is 
uitgevoerd met 6 mm 
veiligheidsglas

Betaalbare design douches

Prachtige douches met 
stijlvolle chromen of fris witte 
accenten

custom
Made by you
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Vele oplossingen; in iedere 
badkamer past wel een Custom.

Deuren met een vast deel: Zo draai 
je om bijvoorbeeld een gemonteerde 
radiator heen en maak je optimaal 
gebruik van je ruimte.

Design douches

Uniek
Jij beslist welke stijl bij jou past. Je 
kunt zelfs je eigen, unieke accenten 
ontwerpen en laten 3D printen.
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Made by you
De prachtige Custom douches zijn ontworpen 
met aandacht en liefde voor de kleinste details. 
Het is een kwalitatieve lijn die perfect past in 
de stijlvolle badkamers van nu. En je kunt jouw 
Custom aanpassen. Zo wordt jouw douchecabine 
Made by You!
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De scharnieren zijn helemaal boven en onderaan 
geplaatst, zodat er een echt ruimtelijke douche 
ontstaat die eenvoudig is schoon te houden.

De muurprofielen zijn afgewerkt met een 
afdekkapje.

Aluminium magneetprofielen zorgen ervoor dat je 
deur perfect sluit.

Onder de deur kan een subtiele dorpel worden 
gemonteerd.

Alle schroeven zijn weggewerkt.

Aandacht voor detail

Installatiegemak
Custom douches zijn eenvoudig te installeren 
en zeer nauwkeurig af te stellen (tot wel 
20mm verstelbaar), ook na installatie. De 
stabilisatiesteun is op maat te zagen en onder 
vrijwel iedere hoek te plaatsen.
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Douchen in bad is mogelijk met de 
Custom badwand.

Extra brede badwand van 1 meter 
breed die bestaat uit een vast deel en 
een draaibaar deel. Super handig met 
in- en uitstappen.

Badwand

Details die er toe doen
Kies je accenten van scharnier en deurgreep in chroom 
of wit. Beide varianten worden meegeleverd.
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Wie een werkelijk 
minimalistische look nastreeft, 
kan kiezen voor de Custom 
inloopdouche.

Deze inloopdouche zorgt 
voor ruimtelijkheid in 
de badkamer en is zeer 
onderhoudsvriendelijk.

Het profiel aan de muur kent 
geen enkele onderbreking 
waar vuil zich kan hechten.

Inloopdouche

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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6 mm

VEILIGHEIDSGLAS

195
cm

HOOGTE
De Custom serie is uitgevoerd met 6 mm veiligheidsglas en 
zilver hoogglans afwerking.
Een complete serie van 195 cm hoog.
Een verstelbaarheid tot wel 20 mm.
Standaard geleverd met chromen en witte accenten.

Custom douches

VERSTELBAAR

20 mm

VERWISSELBAAR
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PROGRAMMA.

Inloop A3
90 x 195 cm (890-910 mm)
100 x 195 cm (990-1010 mm)
120 x 195 cm (1190-1210 mm)

Draaideur met vast deel
80 x 195 cm (790-810 mm)
90 x 195 cm (890-910 mm)
100 x 195 cm (990-1010 mm)
120 x 195 cm (1190-1210 mm)

Kwartrond 4-delig
90 x 90 x 195 cm
(875-895 x 875-895 mm)

100 x 100 x 195 cm
(975-995 x 975-995 mm)

Hoekinstap 4-delig
90 x 90 x 195 cm
(875-895 x 875-895 mm)

100 x 100 x 195 cm
(975-995 x 975-995 mm)

Vijfhoek 3-delig
90 x 90 x 195 cm
(875-895 x 875-895 mm)

100 x 100 x 195 cm
(975-995 x 975-995 mm)

Badwand 2-delig
100 x 140 cm (990-1010 mm)

Draaideur (i.c.m. zijwand)
90 x 90 x 195 cm
(875-895 x 875-895 mm)

100 x 100 x 195 cm
(975-995 x 975-995 mm)

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

    www.sealskin.nl



www.sealskin.nl
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