
“Is er ook een Soho® schuifdeur?”
De vraag is regelmatig gesteld door 
mensen die per se Soho® wilden: we  
willen eigenlijk een schuifdeur, zit die 
ook in de collectie? Altijd fijn als een 
design goed in de smaak valt. Dus zijn 
wij gaan kijken of een schuifdeur-in-
SoHo-NY-stijl mogelijk was. Onze eisen: 
ook een schuifdeur moet die mooie 
industriële sfeer uitstralen. En kwaliteit, 
comfort en gebruiksgemak moeten 
op ons vertrouwde niveau zitten. 
Het antwoord lees je in deze folder.  
Nu is er dus The Original Soho® schuif-
deurvariant. Alle ruimte voor comfort!

De beste ideeën
komen van onze 
Sealskin-klanten
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Soho®



Het begon allemaal in SoHo. Je hoeft 

maar even in de wijk SoHo in New York 

rond te lopen, of een aantal mooie films 

te bekijken, en je herkent de stijl van de 

gebouwen en de interieurs. Daar is het 

aansprekende Industrieel Design geboren. 

Sealskin ontwikkelde als eerste een douche-

oplossing die de perfecte New York look 

heeft: Soho®. Met als herkenbaar 

stijlelement: de matzwarte belijning.

Met het unieke design, de kwaliteit en het comfort heeft  
Soho® zich bewezen als dé oplossing voor een douche in 
Industrieel Design. Als ‘uitvinder’ hiervan willen we voorop 
blijven lopen. De uitbreiding van de collectie met een 
ruimtebesparende schuifdeur-variant is een recent 
voorbeeld van onze innovatiekracht.

We blijven vernieuwen

Soho®

The Original | Industrieel Design



Het grote voordeel van de Soho® schuifdeur is dat er een fraaie, comfortabele doucheruimte ontstaat zonder 
ruimteverlies. Er hoeft immers geen deur open of dicht te draaien. Zo blijft de bestaande ruimte buiten de douche 
maximaal  beschikbaar. Dat is weer wat wij noemen een doorslaggevend detail.

Nieuw: Soho® schuifdeur alle ruimte voor comfort 



Soho® schuifdeur
Welke opstelling kies jij?
Een Soho® schuifdeur is niet zomaar een schuifdeur. Het is er een met mogelijkheden. 
Vind je een douche in een nis fraai? Kan perfect met deze schuifdeur. Even gemakkelijk 
monteer je de deur in een hoekopstelling met zijwand. Of - heel bijzonder - je plaatst  
twee zijwanden, zodat de douche vrij in de ruimte de terechte eyecatcher wordt. 
Aan jou de keuze. Soho® is standaard 210 cm hoog en voorzien van 8 mm veiligheidsglas.



Detail van zorgeloos onderhoud. De profielen zitten aan de buitenzijde, waardoor het glas 
aan de binnenzijde ononderbroken is. Het glas is behandeld met de antikalk coating  
‘Sealglas’, waardoor het nog beter te reinigen en te drogen is. 

Doorslaggevende details 
Het verschil tussen goed en beter zit doorgaans in details.  
Dus hebben wij, net als jij, veel aandacht voor details. 
Zodat het geheel nét wat mooier wordt, nét wat beter te 
onderhouden en nét wat eenvoudiger te installeren.

Detail van zorgeloos onderhoud. Standaard is de Soho® schuifdeur voorzien van een easy-clean 
systeem. Met een vingerdruk ontkoppel je eenvoudig het schuivende deel van het vaste deel. 
Het glas hangt dan vrij van het vaste deel en is volledig bereikbaar voor onderhoud.  

Detail van aangenaam in gebruik. Soho® schuifdeur is standaard uitgerust met een 
soft open/close systeem. De laatste centimeters stopt de deur eventjes, om vervolgens 
langzaam automatisch te sluiten. Wél zo veilig voor (kinder-) handen.

Detail van doordacht design. Een Soho® draaideur kan met of zonder dorpel gemonteerd 
worden. Zonder is strakker. Er kán dan wat water onder de deur doorsijpelen. 
Mét een - elegante - dorpel is die kans vrijwel afwezig.

Detail van doordacht design. Het verborgen scharnier en de zichtbare schroeven bepalen 
het aanzicht: Industrieel Design.

Sealglas
 ‘Sealglas’ wat standaard is 
op de Soho® serie, zorgt dat
het water van het oppervlak 
afloopt en vergemakkelijkt 

daardoor het 
schoonhouden.



Soho® draaideur- en inloopdouches zijn er in verschillende uitvoeringen. Allemaal hebben ze de karakteristieke looks waar de wijk  
SoHo (Manhattan) om bekend staat. En allemaal voldoen ze aan de moderne gebruikerswensen en de hoge Sealskin kwaliteitseisen. 

Soho® draaideur- en inloopdouches 

Draaideur in een nis

Inloop ‘horizontaal’
Deze Soho® inloopdouche heeft alleen horizontale zwarte profielen. 
Voor deze inloopdouche kun je kiezen uit 50, 90, 100 en 120 cm breed. 
De hoogte is 210 cm.

Inloop ‘horizontaal & verticaal’
Deze Soho® inloopvariant heeft horizontale en verticale zwarte profielen. 
Voor deze inloopdouche kun je kiezen uit 120 of 140 cm breed. 
De hoogte is 210 cm.

Draaideur met een vast deel Draaideur met een zijwand



Coram Benelux
telefoon +31 (0)416 672 672
sales.corambenelux@coram.eu 
www.sealskin.com

De industriële looks van de Soho®-
collectie laten zich mooi combineren 
met die van de fraaie If Design Award 
bekroonde Geesa accessoireserie  
Frame (zwart/zwart). Ook verkrijgbaar 
in chroom/zwart en chroom/wit. 
Kijk op www.geesa.com/frame.

Jouw 
badkamer 
in één stijl


