
Deuren met 
autoclose systeem

Handgreep geïntegreerd 
in profiel

Deuren draaien zowel
naar binnen als naar buiten

Bereikbare kwaliteit

VELA 2000



Bereikbare
kwaliteit

Een fraai ogende douche met alle kwalitatieve eigenschappen die

je van een A-merk verwacht… en toch voor eenieder bereikbaar.

Dat is waar de profielarme vela 2000 voor staat. 

De deuren van deze serie hebben geen deurknoppen maar een 

greepprofiel over de gehele lengte van de deur. Mooi én praktisch, 

want hierdoor zijn de deuren prima schoon te houden en eenvoudig 

te openen door groot en klein. Sluiten doen ze moeiteloos dankzij het 

doordachte autoclose systeem. De magneetsluiting zorgt samen met 

de aluminium dorpel en het kunststof afdichtprofiel onderaan de deur 

voor een uitstekende waterkering. Zo blijft het water daar waar het 

hoort; ín de douche!

Profielarme doucheserie

Deuren met autoclose systeem

Uitgebreide maatwerkmogelijkheden

Deuren draaien zowel naar binnen als naar buiten



Vela 2000 pendeldeur met vast deel, voorzien van zilverhoogglans profiel en helder glas.

Vela 2000 4-delige kwartond voorzien van zilverhoogglans profiel en helder glas.

Vela 2000 | 2-delige draaideur met zijwand, 
voorzien van zilverhoogglans profiel en helder glas.



Vela 2000 | 4-delige hoekinstap
voorzien van zilverhoogglans profiel en helder glas



Stabilisatiesteun.
De stabilisatiesteun van de deuren, welke zijn voorzien van een vast paneel, is fraai achter
het profiel gepositioneerd, waardoor deze onttrokken wordt van het zicht.

Eenvoudige plaatsing.
De deuren worden door middel van een messing stelschroef traploos op de juiste positie gepositioneerd voor een
perfecte sluiting. De stelschroef wordt aan het zicht onttrokken door een afdekdop. Eenvoudig te plaatsen, óók door
de doe-het-zelver.

Greep in profiel 
In de magneetprofielen is een greep verwerkt over de gehele lengte. Oók gemakkelijk te openen door de allerkleinsten.



Vela 2000 | 2-delige draaideur, 
voorzien van zilverhoogglans profiel en helder glas.

Sealskin is expert op het gebied van douches en staat bekend 

om mooi en doordacht design, slimme functionaliteit, en oog voor 

detail. Sealskin biedt een uitgebreid assortiment douches in zowel 

standaard maten als maatwerk oplossingen. Er is keuze uit een 

groot aantal modellen, kleuren en glasvarianten. Naar wens wordt de 

douche volledig op maat gemaakt. Of het nu gaat om een breedte 

of hoogte aanpassing, een schuine zijde, uitsparing of een unieke 

douchecreatie. Sealskin biedt hoogwaardige kwaliteitsdouches voor 

jarenlang doucheplezier.

Sealskin heeft oog voor ieders persoonlijke omstandigheden en 

behoefte aan comfort. Ons geheim zit in de doordachte details van 

onze douches, die maken ze aantrekkelijk, aangenaam in gebruik en 

gemakkelijk te installeren en te onderhouden. Die details zijn het die 

overtuigen om voor een Sealskin douche te kiezen. Sealskin staat 

voor de beste douche ervaring en begrijpt dat details daarin het 

verschil maken. 

Sealskin. When detail matters.



PROGRAMMA 

V6RP
2 gebogen draaiende delen, 2 vaste 
delen incl. steunen

4-delige kwartrondZijwand

V6SV   
uitsluitend voor combinatie met art. 
V6PT, V6ST L/R, V6TW L/R 
voorzien van een steun

Inline - voor nis
V6PT   
geschikt voor montage in een nis, 
met een zijwand art. V6S of met 
een ingekorte zijwand art.V6SV 
2 draaiende delen

Pendeldeur
V6ST L/R
geschikt voor montage in een nis, 
met een zijwand art. V6S of met 
een ingekorte zijwand art.V6SV 
1 draaiend deel

Draaideur
V6TW L/R
geschikt voor montage in een nis, 
met een zijwand art. V6S of met 
een ingekorte zijwand art.V6SV 
1 draaiend deel, 1 vast deel incl. 
steun

Draaideur

V6S
uitsluitend voor combinatie met art. 
V6PT, V6ST L/R, V6TW L/R 
voorzien van een steun

Ingekorte zijwand

V6FST L/R
1 draaiend deel, 1 vast deel incl. steun

Pendeldeur met vast deel - voor nis
V6PTF L/R
2 draaiende delen, 1 vast deel 
incl. steun

V6E/K
Het linker deel dient met het rechter 
deel gecombineerd te worden. 
1 draaiend deel, 1 vast deel incl. steun

Hoekinstap - enkele delen

V6FS L/R
1 draaiend deel, 2 vaste delen incl. 
steunen 

Vijfhoek
V6RS L/R
1 gebogen draaiend deel, 2 vaste 
delen incl. steunen

3-delige kwartrond



ZH (26) zilverhoogglans

Als je kiest voor een douche met de innovatieve bescherming ProCare, dan wordt het glas op 

een speciale wijze behandeld. De technische uitleg is dat een innovatief magnetron procedé 

ervoor zorgt dat metaaloxiden onder een vacuüm op het glas worden aangebracht en vervolgens 

geactiveerd na het harden van het glas. Wat dit in feite inhoudt, is dat een beschermlaag wordt 

gecreëerd die een geheel met het glas vormt 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. ProCare kan worden toegepast bij helder glas en helder glas met 

een zeefdruk.

Transparant en kleurneutraal

Deze hoogwaardige anti-corrosie glasveredeling is zo ontwikkeld, dat de gebruiker niet zal ervaren 

dat het minder licht doorlaat.

Corrosie werende werking voor een blijvende transparantie

ProCare voorkomt de corrosie van het glas doeltreffend. Het glas wordt niet dof en blijft mooi. Het 

glas blijft helder en transparant, douche na douche.

Eenvoudig te reinigen

Kalk en vuil hechten op douches, welke uitgerust zijn met ProCare, veel moeilijker. Het glas is 

hierdoor veel eenvoudiger te reinigen, in tegenstelling tot onbehandeld glas. 

SEALGLAS

PROCARE

Iedere Sealskin douche kan optioneel worden uitgevoerd in Sealglas. Deze volledig transparante 

coating is een effectieve oppervlaktebescherming 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, waardoor deze restanten veel sneller en eenvoudiger te verwijderen zijn; 

onderhoud wordt kinderspel!

PROFIELKLEUREN

GLASSOORTEN

A 10 (01) helder
A 10 SG (51) + Sealglas
A 10 PC (1A) + ProCare

ST 10 (06) gesatineerd
ST 10 SG (56) + Sealglas

MZ (01) mat zilver

C 10 (02) chinchilla
C 10 SG (52) + Sealglas

GARANTIE
Sealskin biedt 5 jaar volledige garantie en 10 jaar na-levergarantie, voor jarenlang doucheplezier.



www.sealskin.nl


