
contour
Bereikbare klasse

Verkrijgbaar in trendy 
mat zwart, fris mat wit, 
verfijnd mat grijs, stoer 
geborsteld RVS en luxe 
geborsteld goud

Unieke douches met 
minimalistisch kader

Stoer en industrieel
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Bereikbare klasse
Contour tilt douchen naar het allerhoogste
niveau, hij is ontwikkeld met fraaie design details. 
Deze serie is robuust maar toch minimalistisch 
vormgegeven, en uitgevoerd in twee trendy 
kleuren. Met Contour wordt klasse bereikbaar.

De 2 meter hoge Contour is beschikbaar in
vijf eigentijdse afwerkingen: trendy mat zwart,
fris mat wit, verfijnd mat grijs, stoer geborsteld 
RVS en luxe geborsteld goud.

Al deze varianten maken van je douche 
een krachtig design statement die je nieuwe 
badkamer helemaal afmaakt.

Stoer & industrieel

Minimalistisch kader
Douches met een kader rondom het glas staan 
bekend als zeer stabiele douches, die vele jaren 
meegaan en die het water het beste in je douche 
houden. Zoveel metaal is niet altijd mooi, gelukkig 
hebben we bij Contour de profielen tot wel 50% 
smaller gemaakt. Het resultaat is een douche 
die duurzaam is met een minimalistische en 
transparante uitstraling.
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Contour-douches zijn - behalve als nisdeur en 
cabine - ook verkrijgbaar als inloopdouche 

Een inloopdouche heeft geen deur. Dat is niet alleen heel 
minimalistisch, maar ook ruimtebesparend

Het kader rondom het glaspaneel maakt deze inloopdouche 
uniek en biedt voor het eerst de mogelijkheid een badkamer 
met inloopdouche ook echt een hoogwaardige uitstraling te 
geven

Met een extra steun kun je zelfs een vrijstaande 
douche maken die je van twee kanten kunt betreden!

Unieke inloopdouches

Stabilisatiesteun
Stabilisatiesteun kan worden ingekort en 
onder iedere hoek worden geplaatst
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Installatiegemak
Een Contour douche is snel en eenvoudig te 
plaatsen, zo is de zijwand voorzien van een 
klemsysteem. Boren is niet meer nodig en je kunt 
de zijwand heel eenvoudig afstellen voor een 
perfecte plaatsing!

Een prachtige douche wil je natuurlijk ook mooi houden. 
Contour maakt dit heel makkelijk. Zo is het glas voorzien 
van een speciale antikalklaag. Vuil en kalk zal zich 
daardoor minder snel hechten en je glas blijft langer 
helder transparant 
 
De profielen kennen geen onderbrekingen van 
bijvoorbeeld schroeven waar vuil zich zou kunnen 
hechten. Tenslotte kan de schuifdeur makkelijk 
losgekoppeld worden, zodat je overal goed bij kunt

Schoonmaakgemak

Gebruiksgemak

Unieke designgreep met een voelbaar 
patroon voor meer grip, waardoor je 
de deuren eenvoudig kunt openen. 
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Veiligheidsglas
Onze cabines zijn voorzien van veiligheidsglas dat 
voldoet aan de hoogste kwaliteit en 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.

Design detail
Ook de greep met subtiel 
patroon is verkrijgbaar in strendy 
mat zwart, fris mat wit, verfijnd 
mat grijs, stoer geborsteld RVS 
en luxe geborsteld goud
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Programma

Inloop A3
90x200 cm (875-885 mm)
100x200 cm (975-985 mm)
120x200 cm (1175-1185 mm)
140x200 cm (1375-1385 mm)

Swingdeur
90x200 cm (892-908 mm)

Tweedelige swingdeur
100x200 cm (992-1008 mm)

Schuifdeur
120x200 cm (1192 - 1208 mm)
140x200 cm (1392 - 1408 mm)

Schuifdeur met zijwand
120x90x200 cm 
(1176-1184x873-888 mm)

140x90x200 cm 
(1376-1384x873-888 mm)6 mm

VEILIGHEIDSGLAS

200
cm

HOOGTE ANTI KALK SCHOONMAAKGEMAK
Unieke douches met minimalistisch kader
De Contour serie is uitgevoerd met 6 mm veiligheidsglas   
met antikalklaag
Verkrijgbaar in mat zwart, mat grijs, mat wit, geborsteld RVS 
en geborsteld goud
De maatvoering in mm is de werkelijke maatvoering.   
(nismaat bij nisdeuren of tot de buitenzijde van het profiel 
bij cabines en inloopdouches
Contour is links en rechts te monteren

Met industrieel mat zwart maak 
je een krachtig statement.

Geborsteld RVS zorgt voor een 
robuuste uitstraling.

Swingdeur met zijwand
90x90x200 cm 
(876-884x873-888 mm)

Tweedelige swingdeur met 
zijwand
100x100x200 cm

Contour douches

Voor meer en /of technische informatie scan de QR code, vraag je verkoopmedewerker of kijk op:

    www.sealskin.nl

De trendy en frisse mat witte 
afwerking zorgt voor een 
serene look.

Geef je badkamer een zachte 
uitstraling met mat grijs.

Dompel je onder in luxe met 
geborsteld goud.
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