
Altijd zacht te openen 
en te sluiten

Volledig naar wens 
samen te stellen

Op maat te realiseren                                                                                
tot 225 cm hoogte

Tijdloze elegantie

ACQUA 5000



elegantie 

Tijdloze Deze elegante douches uit de nieuwe generatie acqua 5000 van 

Sealskin zijn tot in perfectie ontworpen, die tot uiting komt in de details 

en diverse, aan het zicht onttrokken, technieken. 

Hierdoor is de douche perfect passend te plaatsen, goed schoon 

te houden en beweegt de schuifdeur uiterst soepel. Een genot om 

iedere dag te gebruiken. 

Design douches

Altijd zacht te openen en te sluiten

Op maat te realiseren tot 225 cm hoogte

Voorzien van easy clean systeem



Acqua 5000 | 2-delige schuifdeur met zijwand, 
voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel en helder glas met zwarte zeefdrukrand en optioneel te bestellen handdoekhouder.



Acqua 5000 | 2-delige schuifdeur hoekinstap, 
voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel en helder glas met een witte zeefdrukrand

De schuifdeuren zijn standaard uitgevoerd met een tot in de finesse 

geperfectioneerd soft open- close systeem. Een simpele aanraking 

is voldoende om de deur de laatste paar centimeters voorzichtig 

en volledig in de ‘gesloten’ of ‘open’ positie te trekken. Niet alleen 

comfortabel maar ook veilig voor (kinder-)handen.

De handgreep is minimalistisch vormgegeven en niet op het glas maar 

op het profiel geplaatst. Dit geeft een fraai stilistisch douchebeeld 

én zorgt voor extra instapruimte én schoonmaakgemak. Eenmaal 

gesloten overlappen de afzonderlijke glaselementen elkaar niet, maar 

sluiten ze op elkaar aan. Mooi en praktisch!

Door het ingenieuze easy- clean systeem van de nieuwe Acqua 5000 

schuifdeur is het schuivende deel van de deur vanaf de buitenzijde 

met een vingerdruk los te koppelen. Daarbij zijn de bevestigingen op 

het 8 mm veiligheidsglas UV-verlijmd, waardoor het glasoppervlak 

volledig vlak is. Hierdoor is de gehele douche eenvoudig en zonder 

obstakels te reinigen.



Acqua 5000 | 4-delige schuifdeur in nis, 
voorzien van zwart profiel en helder glas met zwarte zeefdrukrand.



Maatwerk oplossing: Acqua 5000 4-delige hoekinstap, voorzien van zwart profiel en helder glas met zwarte zeef-
drukrand.

Maatwerk oplossing: Acqua 5000 1-delige schuifdeur gecombineerd met een op maat gemaakte zijwand, voorzien 
van chroom/zilverhoogglans profiel en helder glas met witte zeefdrukrand.

Acqua 5000 | 1-delige schuifdeur voor nis, 
voorzien van zwart profiel en grijs glas met een zwarte zeefdrukrand



Acqua 5000 | 2-delige schuifdeur met zijwand, 
voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel en helder glas met witte zeefdrukrand.



Acqua 5000 | 2-delige schuifdeur met twee zijwanden, 
voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel en helder glas met zwarte zeefdrukrand 

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 maatwerkoplossingen. Er is keuze uit een 

groot aantal modellen, kleuren en glasvarianten. Naar wens wordt 

de douche volledig op maat gemaakt. 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. Dit zijn details die 

overtuigen om voor Sealskin te kiezen. Sealskin staat voor de beste 

douche-ervaring en begrijpt dat details daarin het verschil maken. 

Sealskin. When detail matters.



Acqua 5000 | 2-delige schuifdeur voor nis, 
voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel en helder glas met witte zeefdrukrand



Handdoekhouder op het glas.
De handdoekhouder wordt UV- verlijmd aan het glas. De binnenzijde van het glas blijft hierbij vlak, waardoor deze 
gemakkelijk is schoon te maken. Ook boren in de tegels is hierdoor niet nodig.

Installatiegemak wat je niet ziet; verstelbaar glas. 
Alle vaste delen van de schuifdeuren en de zijwanden beschikken over 25 mm verstelbaarheid om de douche toch 
waterpas te kunnen plaatsen, ook wanneer muren scheef staan. Alles is mooi weggewerkt, schroeven en kunststof 
afwerkdopjes zijn niet zichtbaar.

Easy clean systeem 
Het easy-clean systeem klikt het schuivende deel los, zodat de gehele glasplaat eenvoudig en zonder obstakels is te 
reinigen.



Acqua 5000 | 4-delige schuifdeur hoekinstap, 
voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel en helder glas met zwarte zeefdrukrand.



Soft open-close systeem. 
De schuifdeuren openen en sluiten zachtjes de laatste 
centimeters, handig en wel zo veilig voor (kinder-)handen.

Minimalistische handgreep. 
Bij de hoekinstap en 2-delige schuifdeuren niet op het glas maar juist op het profiel geplaatst, dit geeft maximaal 
schoonmaakgemak en een extra brede instapruimte.

Glasdelen overlappen niet. 
In de gesloten positie overlappen de glasdelen van de schuifdeur elkaar niet, waardoor deze maximale transparantie 
van de douche biedt.



PROGRAMMA  (profielloos; voorzien van wandbevestiging)

QR-ST2N L/R 
1 schuivend deel, 1 vast deel
óók geschikt voor combinatie met 
art. QR-WV2 L/R 

Standaard hoogte:
200 cm 

Standaard breedte:
100 cm 140 cm
120 cm 160 cm

QR-ST2W L/R 
1 schuivend deel, 1 vast deel
voor combinatie met een zijwand art. 
QR-W2 L/R 

Standaard hoogte:
200 cm 

Standaard breedte:
100 cm 140 cm
120 cm 160 cm

QR-ST4 
2 schuivende delen, 2 vaste delen

óók geschikt voor combinatie met 
art. QR-W4 L/R, QR-WV4 L/R 

Maatwerk

QR-SE2 L / QR-SE2 R
1 schuivend deel, 1 vast deel 
het linker deel dient met het rechter 
deel gecombineerd te worden. 
(Art. QR-SE2 L - Art. QR-SE2 R)

Maatwerk

Een ongelijkzijdige hoekinstap is ook 
te realliseren.

QR-WV2 L/R
voor combinatie met art. ST2N L/R

QR-WV4 L/R
voor combinatie met art. ST4, ST3

Maatwerk

Ideaal voor plaatsing op een half 
hoge muur of badrand.

QR-W4 L/R
voor combinatie met art. QR-ST4, 
QR-ST3

QR-W2 L/R
voor combinatie met art. QR-ST2W 
L/R

Standaard maten:
75 cm 90 cm
80 cm 100 cm 

QR-ST3 L/R 
1 schuivend deel, 2 vaste delen

óók geschikt voor combinatie met 
art. QR-W4 L/R, QR-WV4 L/R 

Maatwerk

PROGRAMMA (profielarm; voorzien van muurprofiel)

2-delige schuifdeur - voor nis

2-delige schuifdeur

3-delige schuifdeur -  voor nis 4-delige schuifdeur - voor nis

2-delige hoekinstap, enkele delen

ZijwandIngekorte zijwand

1-delige schuifdeur - voor nis

Q0-SE 2 L / Q0-SE 2 R
Het linker deel dient met het rechter 
deel gecombineerd te worden. 
(Art. Q0-SE2 L - Art. Q0-SE2 R) 
1 schuivend deel, 1 vast deel 

Maatwerk

Een ongelijkzijdige hoekinstap is ook 
te realliseren.

Zijwand

Q0-STN2 L/R 
óók geschikt voor combinatie met 
art. Q0-WV2 R/L 
1 schuivend deel, 1 vast deel

Maatwerk

2-delige schuifdeur - voor nis

Q0-STW2 L/R 
voor combinatie met een zijwand art. 
Q0-W2 R/L 
1 schuivend deel, 1 vast deel

Maatwerk

2-delige schuifdeur

Q0-ST1N L/R  
Vraag naar de mogelijkheden! 
1 schuivend deel incl. geleidingsrail

Maatwerk

De schuifdeur schuift achter de muur.
óók voor combinatie met een zijwand
mogelijk. 

2-delige hoekinstap, enkele delen

Q0-W2 L/R 
voor combinatie met art. Q0-STW2 
L/R

Maatwerk

Ingekorte zijwand
Q0-WV2 L/R
voor combinatie met art. Q0-STN2 
L/R

Maatwerk

Ideaal voor plaatsing op een half 
hoge muur of badrand.



SEALGLAS

PROCARE

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

PROFIELKLEUREN

C/H (33) **chroom/zilverhoogglans

** Bij chroom/zilverhoogglans (C/H) zijn de aluminium profielen in zilverhoogglans en de scharnieren en de grepen in chroom uitgevoerd.

GLASSOORTEN

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

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

TG10 (2X) grijs/zwart semi-
gesatineerd 
TG10 SG (2Y) + Sealglas

AQ 10 (17) helder met 
zeefdrukrand wit aan de 
bovenzijde van het glas
AQ 10 SG (67) + Sealglas
AQ 10 PC (1B) + ProCare

TS 10 (16) semi- gesatineerd
TS 10 SG (66) + Sealglas
TS 10 PC (1P) + ProCare

AQB 10 (22) helder met 
zeefdrukrand zwart aan de 
bovenzijde van het glas
AQB 10 SG (72) + Sealglas
AQB 10 PC (1C)  + ProCare

AG 10 (15) grijs
AG 10 SG (65) + Sealglas

ZEEFDRUK AAN DE BOVENZIJDE VAN HET GLAS: Bij de acqua 5000 serie is bij alle glassoorten een zeefdrukrand aangebracht aan de bovenzijde van het glas met 
uitzondering van helder glas, A10. Deze zeefdruk heeft een hoogte van ca. 55 mm. Door deze zeefdruk worden de geleidingsrail en de UV- verlijmde bevestigingen 
grotendeels afgedekt met als resultaat een chique, elegante uitstraling van de douche.

AFMETINGEN ZEEFDRUK: De aangebrachte zeefdruk kan tot een breedte van maximaal 1400 mm worden gemaakt. De hoogte van de in het midden aangebrachte 
zeefdruk TS10 en TG10 is 760 mm.  De totale hoogte van de in het midden aangebrachte zeefdruk Nebula (VM10) is ca. 1050 mm, waarbij de hoogte van de steeds minder 
wordende nevel aan de uiteinden ca. 198 mm is. De totale hoogte van de zeefdruk Nubes (VB10) is ca. 1525 mm gemeten vanaf de vloer, waarbij de hoogte van de steeds 
minder wordende nevel aan het uiteinde ca. 400 mm is.

KLEURAFWIJKING ZEEFDRUK: Door de gesatineerde zeefdrukkleur kan het glas kleine kleurafwijkingen vertonen.

HOOGTEVERSCHIL ZEEFDRUK: Bij scharnierprofielen/pendelsystemen (libero 4000, multi-S 4000 en stila 2000) kan door het auto- close systeem een hoogteverschil 
van 3mm zich voordoen.

ZW (04) zwartST (32) staal

CSG 10 (1G) spiegel
CSG 10 SG (1H) + Sealglas

CSGA (2C) vast deel spiegel / schui-
vend deel helder
CSGAS (2F) + Sealglas

VM 10 (1W) nebula
VM 10 SG (1X) + Sealglas
VM 10 PC (1Y) + ProCare

VB10 (1Z) nubes
VB10 (2A) + Sealglas
VB10 (2B) + ProCare

CSGW (2D) vast deel spiegel / schuivend deel helder met 
zeefdrukrand wit
CSGWS (2G) + Sealglas

CSGB (2E) vast deel spiegel / schuivend deel helder met 
zeefdrukrand antraciet
CSGBS (2H) + Sealglas

Als je kiest voor een douche met de innovatieve ProCare bescherming, 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 corrosie van het glas waardoor het glas mooi helder blijft, douche na douche. 

Eenvoudig te reinigen

Kalk en vuil hechten veel moielijker op glas dat behandeld is met ProCare. ProCare zorgt ervoor dat 

overvloedig water van het glas afloopt, waardoor het glas eenvoudig te reinigen is. 

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.



www.sealskin.nl


