
I am
Minimalistisch mooi

I AM is verkrijgbaar in 
3 kleuren

Vele maatwerk
mogelijkheden

Standaard inclusief 
antikalk coating
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De I AM doucheserie is zeer veelzijdig. 
Een compleet programma douches met onge-
kende maatwerkmogelijkheden.

Bijzonder minimalistisch. Nergens profielen of 
afdichtstrips en dus heerlijk ruimtelijk.

Gemaakt van enkel de beste materialen: 
messing, RVS en 8mm veiligheidsglas wat 
standaard is voorzien van een antikalk coating. 
Zeer onderhoudsvriendelijk dus.

Slim design

Zelfsluitende deuren
De instelbare autoclose scharnieren van i am 
zorgen ervoor dat de deur automatisch naar zijn 
nulpunt gaat; hij gaat dus vanzelf dicht, wel zo 
prettig!
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Doordacht, betaalbaar 
design
Met I AM maak je een bijzonder luxe badkamer tegen 
een aantrekkelijke prijs.



04



 05

Eenvoudig te plaatsen
De stabilisatiesteun is dubbel scharnierend en op maat 
te maken. Dus eenvoudig te plaatsen, zowel haaks op 
de muur als onder een hoek. Met een extra steun kan 
je ook een vrijstaande inloopdouche maken die je van 
twee kanten kunt betreden.

De mooie grote glasoppervlakken en het strak vormge-
geven beslag zorgen ervoor dat een I AM douche past in 
iedere moderne badkamer. 

Passend bij jouw smaak en stijl, kun je kiezen voor een 
douche met scharnier, handgreep en/of steun afgewerkt 
in stijlvol hoogglans chroom.

Of ga voor een robuuste, industriële look met een douche 
in stoere RVS uitstraling.

Echt chic wordt je I AM douche in matzwart; dé trend-
kleur van nu!

Alle varianten zijn leverbaar in helder glas, altijd voorzien 
van antikalk coating.

Kies jouw stijl
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De badwanden van I AM zijn bijzonder solide: 8 
mm dik veiligheidsglas.

Iedere badwand draait naar binnen én naar 
buiten toe. Je kan hem zelfs volledig vlak tegen 
de muur wegklappen.

Badwanden
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Jouw I AM is vrijwel altijd te plaatsen; naast de 
vele standaard maten kunnen we je douche 
helemaal op maat maken.

Of je nu een verkorte zijwand wilt, een schuine 
zijde of een kleine uitsparing, het is allemaal 
mogelijk. Wat je visie ook is, I AM biedt de 
oplossing.

Maatwerk oplossingen

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.



10

8 mm

VEILIGHEIDSGLAS

200
cm

HOOGTE
De I AM serie is uitgevoerd met 8 mm veiligheidsglas   
met antikalk coating.
Verkrijgbaar in hoogglans chromen afwerking, 
geborsteld RVS of in stijlvol matzwart.
I AM is verkrijgbaar in helder glas en in glas met 
gesatineerde band.
De I AM serie is voorzien van een auto-close systeem. 
Dat wil zeggen dat de douchedeur zelf sluit.
De serie is links- en rechtsdraaiend te monteren.

I AM douches

MAATWERKAUTO-CLOSE

instelbaar
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Programma

Inloop A1
90 x 30 x 200 cm 
(880-880 x 300-300 mm)

100 x 30 x 200 cm 
(980-980 x 300-300 mm)

120 x 30 x 200 cm
(1180-1180 x 300-300 mm)

140 x 30 x 200 cm 
(1380-1380 x 300-300 mm)

Draaideur
70 x 200 cm (700-700 mm)
80 x 200 cm (800-800 mm)
90 x 200 cm (900-900 mm)
100 x 200 cm (1000-1000 mm)

Hoekinstap
90 x 90 x 200 cm
(880-880 x 880-880 mm)

100 x 100 x 200 cm
(980-980 x 980-980 mm)

Badwand
75 x 160 cm (750-750 mm)
85 x 160 cm (850-850 mm)

Geef je badkamer glans met 
hoogglans chroom.

Geborsteld RVS zorgt voor een 
robuuste uitstraling.

Draaideur met zijwand
90 x 90 x 200 cm 
(880-880 x 880-880 mm)

100 x 100 x 200 cm 
(980-980 x 980-980 mm)

Met industrieel matzwart maak 
je een krachtig statement.

Inloop A3
90 x 200 cm (880-880 mm)
100 x 200 cm (980-980 mm)
120 x 200 cm (1180-1180 mm)
140 x 200 cm (1380-1380 mm)

Maatwerk
Uitsparingen, schuine zijdes en 
andere oplossingen

Pendeldeuren
80 x 200 cm (800-800 mm)
90 x 200 cm (900-900 mm)
100 x 200 cm (1000-1000 mm)

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

    www.sealskin.nl
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