
soho®

Industrial design douches

Draaideuren, soft close schuif-
deuren en inloopdouches

Kenmerkend industrieel 
ontwerp

210 cm hoog, 8 mm dik 
veiligheidsglas

‘Sealglas’ antikalk coating
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Inspiratie

De inspiratie voor Soho® douches ligt in New York waar
de huurprijzen de laatste jaren ongelooflijk hard stegen.
Start-up bedrijven en nieuwe horeca ondernemingen
konden zich niet meer vestigen in reguliere panden en
weken uit naar leegstaande industriële gebouwen.

Die rauwe look werd synoniem met de trendy bedrijven.
En dat sloeg aan, ook in Europa. Met name een moderne
vertaling ervan in bijvoorbeeld stalen tussendeuren. Een
nieuwe interieurtrend was geboren: Urban chique.

De designers van Sealskin hebben deze stijl aangepast
naar de eisen en standaarden voor badkamerproducten
en de kwaliteit waar Sealskin om bekend staat. Moderne
deuren en inloopdouches met een duidelijke knipoog
naar de rauwe look is het resultaat.

Innovatief en kwalitatief

Bijzondere details, zoals de verborgen scharnieren en de 
blinde bevestiging van de steun geven Soho® zijn moderne 
uitstraling. 

De draaideuren zijn te plaatsen met dorpel of juist volledig 
drempelloos. De schuifdeuren hebben een soft open en soft 
close systeem. Alle varianten zijn maar liefst 210 cm hoog.
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Soho®  dankt zijn moderne 
industriële uitstraling aan de 
bijzondere en minimalistische 
details.
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Nog meer onderhoudsgemak 

Soho® wanden bestaan uit een ononderbroken glaspaneel. 
De matzwarte profielen op het glas zitten aan de buitenzijde, 
zodat glaspaneel van binnen eenvoudig af te nemen is na het 
douchen. En met de antikalk coating ‘Sealglas’ blijft je glas ook 
langer fris en helder.

Easy clean systeem

Op diverse manieren is rekening gehouden met het onderhoud 
van je Soho® douche: de binnenzijde is vrij van randjes; zelfs de 
scharnieren zijn verstopt. De schuifdeuren zijn aan de onderzijde 
los te koppelen, zodat je overal makkelijk bij kunt.

Veiligheidsglas

Onze cabines zijn voorzien van veiligheidsglas van 
de hoogste kwaliteit dat voldoet aan 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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8 mm

VEILIGHEIDSGLAS

210
cm

HOOGTE
  De originele industriële douchedeuren, wanden en 

 inloopdouches van Sealskin
  Merkbare kwaliteit: 210 cm hoog en 8 mm dik 

 veiligheidsglas conform EN12150
  Maximaal onderhoudsgemak: Sealglas coating, vlakke 

 binnenzijde, easy clean systeem
  Prettig in gebruik: schuifdeuren met soft open en soft close  

 systeem, draaideuren kunnen ook drempelloos worden 
 geplaatst

Soho®; the original

SEALGLAS SOFT OPEN-CLOSE
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Programma

Zijwand voor combinatie met deur
50 cm (493-507 mm)
70 cm (693-707 mm)
80 cm (793-807 mm)
90 cm (893-907 mm)
100 cm (993-1007 mm)

Schuifdeur
120 cm (1190-1210 mm)
140 cm (1390-1410mm)

Voor technische informatie vraag je verkoopmedewerker of kijk op:

www.sealskin.nl/soho

Inloop A3
120 cm (1173-1187 mm)
140 cm (1373-1387 mm)

Inloop A3
90 cm (873-887 mm)
100 cm (973-987 mm)
120 cm (1173-1187 mm)

Draaideur
80 cm (785-815 mm)
90 cm (885-915)

Draaideur met vast deel
100 cm (990-1010 mm)
120 cm (1190-1210)

Meerdere combinaties mogelijk, bijvoorbeeld schuifdeur met 2 zijwanden of een vrijstaande inloopdouche. Voor informatie vraag je verkoopmedewerker.



www.sealskin.nl


