gallery 3000
D o uchen in jo u w s tijl

De beste ideeën
komen van onze
Sealskin-klanten
Onze goede naam danken we aan
doordacht design, betrouwbare kwaliteit
en klantgerichte service. En aan onze
trouwe badkamer professionals
en enthousiaste gebruikers van onze
douche-oplossingen. Want jouw ideeën
leiden bij ons vaak tot vernieuwingen.
De serie gallery 3000 biedt bijvoorbeeld
alle ruimte voor een persoonlijke touch.

gallery 3000
douchen in jouw stijl
Voor de geheel vernieuwde gallery
3000 serie bedanken we onze klanten.
Jullie wensen hebben de look & feel
ervan bepaald. Dus heb je bij de
gallery 3000 keuze uit verschillende
variaties in glas, verschillende grepen
- en elke greep weer in drie kleuren en verschillende mogelijkheden om
de wanden te monteren.

We blijven vernieuwen
Mensen veranderen en Sealskin-badkamers veranderen
mee. Want voor ons draait het om jouw beleving van jouw
badkamer. Natuurlijk wil je kunnen kiezen. En natuurlijk wil je
een prachtoplossing, of je nu een grote of een meer beperkte
ruimte hebt. Daarom blijven wij ons assortiment vernieuwen.
Omdat we ook morgen de beste oplossing willen bieden.

Nieuw: het verborgen wandprofiel
Douchewanden moeten vastgezet worden. Sealskin had daar tot nu toe twee
oplossingen voor: het zichtbare wandprofiel en de minimale wandbevestiging.
Tot de vraag kwam: kan dat niet onzichtbaar? Dat kan, ontdekten wij.
Want we ontwikkelden een wand-profiel dat in het tegelwerk verborgen
wordt. Het resultaat: een volledig transparante glaswand.
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Welke bevestiging kies jij?
De een kiest voor een wandprofiel in één van de drie kleuren, een ander valt
voor de minimale wandbevestiging, een derde wil zoveel mogelijk glas zien.
Voor liefhebbers van de eerste twee mogelijkheden hadden we al fraaie
oplossingen. Met het verborgen wandprofiel maken we de gallery 3000
nu geschikt voor iedereen.

Detail van eenvoudige installatie. Wandprofiel waarin
glasplaat altijd recht hangt door ingenieus verstelsysteem.

Detail van doordacht design. Minimale wandbevestiging
met maximale transparantie.

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 doordacht design. De afgeronde hoeken van
het scharnier versterken de schoonheid van de douchewand
als geheel.

Detail van zorgeloos onderhoud. Scharnieren zijn uv-verlijmd,
zodat het glas aan de binnenzijde volledig vlak is.
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Detail van zorgeloos onderhoud. ProCare zorgt dat het water
van het oppervlak afloopt en vergemakkelijkt daardoor het
schoonhouden.

Detail van aangenaam in gebruik. Deur kan 90°open naar
binnen en naar buiten voorzien van autoclose systeem.

Detail van aangenaam in gebruik. Autoclose systeem:
deur sluit laatste cm’s vanzelf.

Detail van doordacht design. De horizontale steun zorgt
voor absolute stabiliteit en past in het totale design.

Detail van doordacht design. De handgreep is het resultaat
van functionaliteit gecombineerd met ergonomische prestaties
en design.

Detail van hoogwaardige afdichting. 4-sterren afdichtsysteem,
effectief met een subtiele vormgeving.

Detail van aangenaam in gebruik. Dun aluminium profiel
met magnetische inzet waardoor de deur altijd perfect sluit.

gallery 3000 | jij bepaalt het beeld
Sfeer en beleving zitten altijd in details. De vorm van de greep, de montage aan de muur, de afwerking van het glas.
Succes met je keuzes!

Profielkleur
mat zilver MZ (01)

Profielkleur
chroom/zilver hoogglans CH (33)

Profielkleur
zwart ZW (04). Max. 2000 mm hoog en gallery greep.

Standaard
gallery greep

Optioneel
natura beugelgreep

Optioneel
natura schaalgreep

Glassoort
helder/transparant (A10)

Glassoort
gesatineerd (ST 10)

Glassoort
grijs (AG 10)

Glassoort
semi-gesatineerd (TS 10)

Glassoort
nebula (VM 10)

Nieuw: UV-verlijmde handdoekhouder
Die hadden we al veel eerder moeten presenteren. Handdoek voor het grijpen op de
hoogwaardig UV-verlijmde handdoekhouder. Binnenzijde glas blijft vlak. De handdoekhouder vormt een mooi geheel met de greep. Weer zo’n detail van doordacht design.
Bevestiging mogelijk bij een douche met helder, grijs of gesatineerd glas. Let op: bestel de
handdoekhouder samen met de douche, bestellen en montage achteraf is niet mogelijk!

gallery 3000 zichtbaar wandprofiel

positie handdoekhouder

UV- verlijmde adapter
(binnenzijde glas)

gallery 3000 minimale wandbevestiging

positie handdoekhouder

UV- verlijmde adapter
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positie handdoekhouder

UV- verlijmde adapter
(binnenzijde glas)

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

