Specials
C350 schuifdeuren
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Design
schuifdeuren
■

De C350 schuifdeuren van Get Wet by
Sealskin bieden je maximale luxe: Zeer
ruim opgezet en standaard met een
hoogte van maar liefst 206 cm.

■

Leverbaar met een zijwand van 87,5
cm diep of als nisdeur. Altijd te monteren als linker- of rechtervariant.

■

Kwaliteit is gegarandeerd: helder veiligheidsglas van 8 mm. De industriële
kogellagers in de rollers zorgen voor
een zeer soepele bediening waar je
vele jaren van zult genieten.

Programma

Schuifdeur
met zijwand
118 x 87,5 x 206 cm
zowel als linker en rechter
variant te monteren

Schuifdeur
in nis
117 x 206 cm
zowel als linker en rechter
variant te monteren

Glassoorten en
proﬁelkleuren

helder glas, 8 mm

zilver hoogglans

Voordelen en
mogelijkheden in het kort
■

Met een breedtemaat van maximaal 118 cm in de hoek en 117 cm
in de nis creëer je een zeer ruime doucheoplossing. Zónder uitslag
van een draaideur

■

Bijzonder installatiegemak: Het glas wordt met een slimme techniek
in het muurproﬁel gemonteerd. Boren en schroeven is hierbij niet
nodig.

■

Fijne afstelling mogelijk, ook ná installatie: de vaste wanden en de
schuifdeur zijn eenvoudig na te stellen.

■

Groot schoonmaakgemak: De muurproﬁelen en de horizontale
geleidestang zijn niet onderbroken door hinderlijke schroeven of
knoppen.

■

Standaard inclusief hoogglans geleiders voor de schuifdeur en een
dorpel om het douchewater nog beter binnen je doucheruimte te
houden.

Eenvoudige montage
De schuifdeur is makkelijk te installeren door middel van een duidelijke
en uitgebreide montage handleiding. Alle benodigde hulpmiddelen en
materialen worden meegeleverd.

schuifdeur met zijwand

Veiligheidsglas
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.
Onze cabines zijn voorzien van de beste kwaliteit veiligheidsglas dat voldoet aan de vereiste normeringen
(DIN 1249/UNI EN12150).

soepele bediening

dorpel

