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SCHOONHEID 
TOT IN DE KLEINSTE DETAILS

De nieuwe doucheserie duka Natura van Sealskin is ontstaan 
om de klassieke 1600-S serie vanuit esthetisch oogpunt 
te moderniseren en tevens te voorzien van de nieuwste 
technieken. duka Natura is een veilig en een eenvoudig 
schoon te maken doucheserie, waarvan de vormgeving 
volledig in evenwicht is. Het lineaire, minimalistische design 
is voorzien van vele technische innovaties. Naast de reeds 
vertrouwde technieken zoals UV- verlijmde scharnieren en 
de GIROFIX-  bevestigingstechniek is deze serie uitgerust 
met een aantal innovaties, welke verderop in deze brochure 
zullen worden toegelicht. Met de nieuwe duka Natura serie 
benadrukt Sealskin haar deskundigheid, waarbij het maximale 
douchecomfort centraal staat.
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Bij de duka Natura kan er gekozen worden  uit twee 
openingssystemen, welke gemakkelijk aan de situatie kunnen 
worden aangepast. Hierdoor is de duka Natura geschikt 
voor zowel de eigen badkamer als voor een badkamer in 
een hotel. Alle systemen zijn voorzien van een autoclose 
systeem, waardoor de deur eenvoudig en stil wordt gesloten. 
De draaideuren kunnen zowel naar binnen als naar buiten 
worden geopend. Het design van de handgrepen zijn volledig 
in het design van de douche geïntegreerd en vormen een 
geheel met het sluitprofiel. 
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De modellen die zijn voorzien van schuifdeuren, zijn ideaal 
voor grote doucheruimtes. Doordat de deuren niet naar buiten 
openen wordt de bewegingsruimte buiten de doucheruimte 
maximaal benut.  Er is een 2-delige en 4-delige schuifdeur, 
deze kunnen worden geplaatst in een nis of in combinatie met 
een zijwand, een hoekinstap of kwartronde douchecabine.
  
De belangrijkste innovaties op een rij:

 De dorpel van de schuifdeur is slechts 11mm hoog en is 
voorzien van een geïntegreerde magneet voor een perfecte 
geleiding van de schuifdeur.

 De schuifdeuren kunnen optioneel worden uitgevoerd 
met een succesvol bewezen soft open- en close systeem. 
De deur opent en sluit zich langzaam, wel zo veilig voor 
(kinder)-  handen!

 De handgreep vormt één geheel met het design van de 
douche en is nauwelijks zichtbaar doordat deze op fraaie 
wijze geïntegreerd is in het magneetprofiel.  Deze fraaie 
positie van de handgreep geeft de douche niet alleen 
een modern karakter, maar zorgt er ook voor dat het glas 
gemakkelijk kan worden gereinigd. Het glas is immers 
helemaal vrij van onderbrekingen. Bijkomend voordeel 
is dat de instapruimte bij schuifdeuren maximaal benut 
wordt, doordat de greep helemaal aan het einde op het 
profiel is geplaatst.

 De hoekinstap is voorzien van een innovatief minimalistisch 
uitgevoerd 45º verbindingselement, waarbij de linker- en 
rechter geleidingsrail vrijwel naadloos in elkaar overgaan.

SCHUIFDEUR
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A-E2 L/R | Hoekinstap, voorzien van schuifdeuren - douchebakmontage
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A-ST2N L/R | 2-delige schuifdeur voor een nis
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AR-ST2W L/R | A-S ST L/R | 2-delige schuifdeur in combinatie met een zijwand
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^ A-ST2W L/R | A-SV L/R | 2-delige schuifdeur in combinatie met een ingekorte zijwand
< A-ST4 | 4-delige schuifdeur voor een nis
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^ A-ST4 | A-S4 | 4-delige schuifdeur in combinatie met een zijwand
< A-VRS | 4-delige kwartronde douchecabine
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De duka Natura biedt een grote variatie aan modellen, allen 
comfortabel in gebruik en met dezelfde moderne esthetiek. 
De swingdeur, scharnierend vanuit het midden, is bijvoorbeeld 
uitermate geschikt voor situaties waarbij een designradiator 
zich direct naast de deur begeeft. Waarvoor men voorheen 
een deur met een klein vast deel hiervoor inzette,  is er nu 
een modern alternatief bestaande uit één groot glasoppervlak, 
zonder scharnieren of profielen midden op het glas.

 De scharnieren worden door de inmiddels geroemde 
UV- verlijmde techniek direct aan het glas bevestigd. Het 
resultaat: een volkomen glad oppervlak aan de binnenzijde 
van het glas. Optisch fraai en gemakkelijk te reinigen. 

 Alle modellen zijn voorzien van diverse instel- en 
bevestigingstechnieken;  individueel afgestemd op het 
model.

 Het nieuw ontwikkelde afdichtprofiel voldoet aan de 
hoogste eisen met betrekking tot functionaliteit en 
onderhoudsgemak, zonder de esthetiek van het design 
niet te verstoren.

 Met de ontwikkeling van de handgreep is de nadruk 
gelegd op de wijze van bediening van de douchedeur. Het 
resultaat is een fraai ergonomische greep, die vrijwel in zijn 
geheel opgaat in het design van het sluitprofiel,  telkens 
aangepast op het type deur.

Swingdeur Vouw-pendeldeurSwingdeur
scharnierend vanuit het midden

SWINGDEUR
VOUW-PENDELDEUR
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AR-PTN L/R | Swingdeur voor een nis
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AR-PTF L/R | Inline voor een nis
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AR-PTW L/R | A-S DT L/R | Swingdeur in combinatie met een zijwand
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^ AR-PTW L/R | A-SV | Swingdeur in combinatie met een ingekorte zijwand
< AR-PTF L/R | A-S4 | Inline in combinatie met een zijwand
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AR-DTN L/R | Swingdeur, scharnierend vanuit het midden - voor een nis
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AR-DTW L/R | A-S DT L/R | Swingdeur, scharnierend vanuit het midden - in combinatie met een zijwand



duka Natura 31





AR-DTW L/R | A-S DT L/R | Swingdeur, scharnierend vanuit het midden - in combinatie met een zijwand
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AR-FPN L/R | Vouw- pendeldeur voor een nis
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^ AR-FPW L/R | A-S DT L/R | Vouw- pendeldeur in combinatie met een zijwand
< AR-FPN L/R | Vouw- pendeldeur voor een nis
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AR-FPW L/R | A-S DT L/R | Vouw- pendeldeur in combinatie met een zijwand
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Sealskin biedt zowel douches met een standaard 
maatvoering als volledig op maat gemaakte douches aan. 
Wij adviseren graag welke oplossing het meest geschikt is 
voor de badkamersituatie, rekening houdend met uw wensen.  
Desgewenst meet Sealskin de situatie nauwkeurig op, om 
vervolgens de maatwerkdouche perfect passend te monteren 
voor jarenlang doucheplezier.

SPECIALE 
OPLOSSINGEN
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De nieuwe duka Natura serie laat techniek en design samen 
komen en is een heus pronkstuk voor iedere badkamer.  Alle 
elementen zijn volledig in evenwicht en op elkaar afgestemd.

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

Onderstaande iconen staan voor de hoogste kwaliteits- en 
veiligheidsstandaarden voor douches, welke door regelmatige 
controle worden gewaarborgd. In een oogopslag kunt u aan 
de hand van deze iconen zien welke technische aspecten de 
montage van de douche vergemakkelijkt, welke innovatieve 
aspecten het nodige comfort bieden voor een ontspannen 
douche ervaring en welke zorg dragen voor maximaal 
onderhoudsgemak.

TECHNISCHE 
HIGHLIGHTS & DESIGN

SOFT
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Bij het ontwerp van de douche wordt altijd veel aandacht 
besteed aan de functionaliteit, zodat het dagelijkse 
doucheritueel een moment is om echt naar te verlangen. Dit 
wordt nog eens benadrukt door de lange levensduur en de 
gemakkelijke reiniging van Sealskin douches.
Alle details van de nieuwe duka Natura zijn zo ontwikkeld 
dat deze perfect passen in het minimalistische design en een 
maximaal comfort bieden in tijdens het dagelijkse gebruik.

HET DESIGN

Handgreep hoekinstap Handgreep schuifdeur
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SOFT

Het hoekinstap- model is uitgerust met een  zeer 
minimalistisch uitgevoerde hoekverbinding, welke het 
moderne karakter van de douche extra benadrukt.

De schuifelementen zijn met een volledig nieuw 
ontwikkeld easy- clean systeem uitgerust. De 
bediening om de schuivende elementen te ontkoppelen 
is verbluffend eenvoudig, zodat de deur volledig 
toegankelijk is voor reiniging. Om de beide glaselementen 
goed te kunnen reinigen, drukt men de bedieningsknop 
eenvoudig in om de haak naar beneden te bewegen. De 
glaselementen bewegen zo vrij van elkaar, zodat men het 
gehele glasoppervlak goed kan schoonmaken. 

Het schuifelement glijdt soepel achter het vaste deel.                                                                                                              
Voor extra bedieningscomfort kan deze optioneel worden 
uitgerust met een soft open- close systeem.

Geen glasoverlapping van de beide glasdelen. Het 
glas van de douche lijkt wel uit één geheel te bestaan. 
Elegantie in optima forma!

De schuifdeuren zijn met een innovatief geleidingssysteem 
uitgerust; De deur glijdt stabiel en rustig over een haak  
door een magnetische ondersteuning, welke in de dorpel 
en het aluminium afdichtsysteem is verborgen. 

Alle elementen zijn volledig in harmonie op elkaar 
afgestemd en ontwikkeld voor het grootste 
schoonmaakgemak.

Het samenspel van de dorpel en de geleidingsrail zorgen 
voor een maximale bescherming tegen spatwater.

De kogel gelagerde en in hoogte verstelbare looprollen, 
volledig geïntegreerd in de geleidingsrail, bieden het hoogste 
glijcomfort.

HET SCHUIFSYSTEEM IN DETAIL
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De scharnieren zijn door hoogwaardige UV- 
verlijmtechniek direct aan het glas bevestigd.                                      
Het resultaat: Een volkomen gladde binnenzijde 
van het glas voor het grootst onderhoudsgemak.                                        
Geen randjes waar vuil zich kan ophopen, dus!

De draaideuren beiden de mogelijkheid of zowel naar 
buiten als naar binnen te openen.                                        

In het profi el aan de bovenzijde van de deur is 
een innovatief auto close systeem geïntegreerd.                                       
Deze zorgt de laatste centimeters ervoor dat de deur 
automatisch wordt gesloten.

HET DRAAI,  PENDEL EN VOUW- PENDELSYSTEEM IN DETAIL

Ieder deursysteem een unieke greep; Bij de draai- en 
pendeldeuren is de greep volledig in harmonie met het 
design van de douche. De greep is geïntegreerd in het 
magneetprofi el. Niet alleen heel mooi, maar ook nog eens 
heel gemakkelijk bij het schoonmaken. Het glas is immers 
helemaal vrij van onderbrekingen!
De sof touch handgreep van de vouw- pendeldeur is 
horizontaal op het glas gepositioneerd. Door deze positie 
en de vormgeving van greep kan men de douchedeur 
gemakkelijk openen en sluiten.

Het intelligente scharnier van de vouw- pendeldeur…

De swingdeur is uitgerust met een edel, hoogwaardig 
scharnier. Deze deur direct scharnierend aan het profi el is 
aan te bevelen voor de kleinere badkamer.

…met 180º- opening, voorzien van een auto close functie;                                                                                                             
de deur sluit zich vanzelf.

Deze swingdeur, welke is uitgevoerd met een scharnier 
scharnierend uit het midden, is biedt ruimte voor 
bijvoorbeeld de kraan, douchegarnituur of de design 
radiator welke zich direct naast de douchdeur begeeft. Het 
perfecte alternatief voor een swingdeur met een vast deel!

Minder is meer; draaitechniek, dorpel en het effi ciënte 
onderhoudsarme afdichtsysteem zijn door perfecte 
onderlinge afstemming zo minimalistisch mogelijk 
vormgegeven.
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Onze technische competentie komt ook in deze nieuwe 
serie tot uiting.  Naast het dagelijkse comfort, wordt 
onderhoudsgemak, en zeker ook installatiegemak, als 
belangrijk criterium gesteld  bij de ontwikkeling van een nieuwe 
douche. De installateur zal ook bij deze Sealskin douche 
ervaren dat er vele montagevriendelijke aspecten in verwerkt 
zijn. Een voorbeeld hiervan is de GIROFIX; bevestigen zonder 
boren en schroeven, vele instelmogelijkheden en maximale 
voor gemonteerde onderdelen.

INSTALLATIEGEMAK
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De schuivende- en vaste elementen kunnen in de hoogte worden ingesteld,                                                                          
zodat de deur ten alle tijden goed schuift zonder storende geluiden.

Het raamprofi el wordt aan het muurprofi el bevestigd middels het bewezen 
succesvolle GIROFIX- systeem. Boren en schroeven door de profi elen heen 
behoort hiermee tot het verleden. Snel, eenvoudig én tijdbesparend!

Alles wat voor gemonteerd kan worden, doen we dan ook.                                                                                                         
Een van de kwaliteitskenmerken van Sealskin.

De deur wordt nauwkeurig en eenvoudig  gesteld door de in het profi el 
geïntegreerde telescoopschroef.

Geleiding en maximale afdichting. Perfectie tot in het kleinste detail. De talrijke bevestigingen en verstelmogelijkheden van GIROFIX, telescoop- en 
counter schroeven worden aan het zicht onttrokken door subtiele  -haast 
onzichtbare-  afdekkappen- en profi elen.
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PRODUCTAANBOD

Swingdeur voor nis 
Scharnierend uit ‘t midden

Swingdeur voor nis Vouw- pendeldeur voor nis

2-delige schuifdeur voor nis
(zonder horizontaal profiel onderaan)

4-delige schuifdeur voor nis
(zonder horizontaal profiel onderaan)
Of in combinatie met art. A-S4, A-SV 
L/R

Artikel Breedtes*
AR-DTN L/R 700 671 - 705
AR-DTN L/R 750 721 - 755
AR-DTN L/R 800 771 - 805
AR-DTN L/R 900 871 - 905
AR-DTN L/R 1000 971 - 1005
Maatwerk 600 - 1000

Artikel Breedtes*
AR-PTN L/R 700 671 - 705
AR-PTN L/R 750 721 - 755
AR-PTN L/R 800 771 - 805
AR-PTN L/R 900 871 - 905
AR-PTN L/R 1000 971 - 1005
Maatwerk 550 - 1000

Artikel Breedtes*
AR-FPN L/R 700 670 - 705
AR-FPN L/R 750 720 - 755
AR-FPN L/R 800 770 - 805
AR-FPN L/R 900 870 - 905
AR-FPN L/R 1000 970 - 1005
AR-FPN L/R 1200 1170 - 1205
Maatwerk 600 - 1200

Artikel Breedtes*
A-ST2N L/R 1000 971 - 1005
A-ST2N L/R 1200 1171 - 1205
A-ST2N L/R 1400 1371 - 1405
A-ST2N L/R 1500 1471 - 1505
A-ST2N L/R 1600 1571 - 1605
A-ST2N L/R 1700 1671 - 1705
Maatwerk 870 - 1800

Artikel Breedtes*
A-ST4 1400 1356 - 1406
A-ST4 1500 1456 - 1506
A-ST4 1600 1556 - 1606
A-ST4 1700 1656 - 1706
A-ST4 1800 1756 - 1806
Maatwerk 1315 - 2000

Inline voor combinatie met art. 
A-S4, A-SV L/R

Artikel Breedtes*
AR-PTF L/R 1000 959 - 1003
AR-PTF L/R 1100 1059 - 1103
AR-PTF L/R 1200 1159 - 1203
AR-PTF L/R 1400 1359 - 1403
AR-PTF L/R 1500 1459 - 1503
AR-PTF L/R 1600 1559 - 1603
Maatwerk 959 - 1800
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Ingekorte zijwand

Artikel Breedtes*
A-SV L/R
Maatwerk 178 - 1250

Swingdeur voor combinatie met 
art. A-S DT L/R.

Artikel Breedtes*
AR-PTW L/R 700 678 - 703
AR-PTW L/R 750 728 - 753
AR-PTW L/R 800 778 - 803
AR-PTW L/R 900 878 - 903
AR-PTW L/R 1000 978 - 1003
Maatwerk 550 - 1000

Artikel Breedtes*
AR-FPW L/R 700 679 - 704
AR-FPW L/R 750 729 - 754
AR-FPW L/R 800 779 - 804
AR-FPW L/R 900 879 - 904
AR-FPW L/R 1000 979 - 1004
AR-FPW L/R 1200 1179 - 1204
Maatwerk 600 - 1200

Zijwand voor combinatie met art. AR-ST4,  A-ST4,  AR-PTF L/R

Artikel Breedtes*
A-S4 700 677 - 702
A-S4 750 727 - 752
A-S4 800 777 - 802
A-S4 900 877 - 902
A-S4 1000 977 - 1002
Maatwerk 178 - 1250

Swingdeur voor combinatie met 
art. A-S DT L/R

Zijwand voor combinatie met art. 
AR-DTW L/R,  AR-PTW L/R,  AR-
FPW L/R.

Artikel Breedtes*
AR-DTW L/R 700 678 - 703
AR-DTW L/R 750 728 - 753
AR-DTW L/R 800 778 - 803
AR-DTW L/R 900 878 - 903
AR-DTW L/R 1000 978 - 1003
Maatwerk 600 - 1000

Artikel Breedtes*
A-S DT L/R 700 677 - 702
A-S DT L/R 750 727 - 752
A-S DT L/R 800 777 - 802
A-S DT L/R 900 877 - 902
A-S DT L/R 1000 977 - 1002
Maatwerk 178 - 1250

Vouw- pendeldeur voor 
combinatie met art. A-S DT L/R

L=  linker uitvoering/ R= rechter uitvoering - * Beschikbare breedte van de douche in mm.
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4-delige kwartrond

Zijwand voor combinatie met art. AR-ST2W L/R

Artikel Breedtes*
A-VRS 80R50 777 - 802
A-VRS 80R55 777 - 802
A-VRS 90R50 877 - 902
A-VRS 90R55 877 - 902
A-VRS 10R50 977 - 1002
A-VRS 10R55 977 - 1002
Maatwerk 765 - 1200

Artikel Breedtes*
A-S ST L/R 700 677 - 702
A-S ST L/R 750 727 - 752
A-S ST L/R 800 777 - 802
A-S ST L/R 900 877 - 902
A-S ST L/R 1000 977 - 1002
Maatwerk 178 - 1250

L=  linker uitvoering/ R= rechter uitvoering   * Beschikbare breedte van de douche in mm.

Hoekinstap

Artikel Breedtes*
A-E2 L/R 700 677 - 702
A-E2 L/R 750 727 - 752
A-E2 L/R 800 777 - 802
A-E2 L/R 900 877 - 902
A-E2 L/R 1000 977 - 1002
A-E2 L/R 1200 1177 - 1202
Maatwerk 550 - 1200

2-delige schuifdeur voor nis
voor combinatie met art. A-S ST L/R

Artikel Breedtes*
A-ST2W L/R 1000 977 - 1002
A-ST2W L/R 1200 1177 - 1202
A-ST2W L/R 1400 1377 - 1402
A-ST2W L/R 1500 1477 - 1502
A-ST2W L/R 1600 1577 - 1602
A-ST2W L/R 1700 1677 - 1702
Maatwerk 870 - 1800
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PROCARE SEALGLAS

Voor het profiel van duka Natura kan er gekozen worden 
uit mat zilver of zilverhoogglans. Het 6mm veiligheidsglas 
is in de volgende uitvoeringen te verkrijgen; helder, grijs, 
gesatineerd, en semi-gesatineerd. Het veiligheidsglas 
kan daarnaast nog worden voorzien van een 
oppervlaktebescherming (Sealglas en ProCare). Hierdoor 
is het glas nog gemakkelijker schoon te maken en wordt 
veroudering van het glas (ProCare) vertraagd. 

PROFIELKLEUREN                   

MZ mat zilver ZH zilverhoogglans

A10 Helder ST10 Gesatineerd AG10 GrijsTS10 Semi-gesatineerd*

* De in het midden van het glas aangebrachte zeefdruk kan tot een breedte van 1250mm gemaakt worden. De hoogte van de in het midden aangebrachte zeefdruk is 760mm.

Als u kiest voor een douche met de innovatieve bescherming van ProCare, 
dan wordt het glas op een speciale wijze behandeld. De technische uit-
leg is dat een innovatief magnetron procedé ervoor zorgt dat metaaloxiden 
onder een vacuüm op het glas worden aangebracht en wordt vervolgens 
geactiveerd na het harden van het glas. Wat dit in feite inhoudt, is dat er 
een beschermlaag wordt gecreëerd die één geheel vormt met het glas en 
permanent aanwezig blijft. Kalk en vuil hechten op glas dat beschermd is 
met ProCare veel moeilijker. Het glas blijft transparant en is hierdoor veel 
eenvoudiger te reinigen dan onbehandeld glas. ProCare is als hoogwaardig 
alternatief van het bewezen Sealglas beschikbaar.

Iedere Sealskin douche kan optioneel worden uitgevoerd met Sealglas. 
Deze volledig transparante coating is een effectieve oppervlaktebescher-
ming waardoor de poriën van het glas gesloten worden. Sealglas is een 
duurzame water- en vuilafstotende spiegelgladde coating. Het water blijft 
in druppelvorm aan het oppervlak. Hierdoor parelt het water gemakkelijker
van het glas en ontstaat er minder kalkafzetting. Dit zorgt ervoor dat deze 
restanten veel sneller en eenvoudiger te verwijderen zijn; onderhoud wordt 
kinderspel!

VEILIGHEIDSGLAS

OPPERVLAKTEBESCHERMING

HOOGWAARDIGE MATERIALEN
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Sealskin
Postbus 6 
5140 AA Waalwijk
Nederland
Tuinstraat 26
5144 NT Waalwijk
Nederland

Tel. +31 (0)416 672 672 
Fax +31 (0)416 672 600

sales@sealskin.nl
www.sealskin.nl


