Programma douchegoten & dorpels

Elegance douchegoot
65 cm
75 cm
85 cm

Douchegoten & dorpels

Gemaakt van hoogwaardig polypropyleen en voorzien van een
fraai rooster van roestvrij staal.

Dorpel kwartrond grijs

Dorpel recht
100 cm
200 cm

Dorpel hoek
100 x 100 cm

Dorpel kwartrond
100 x 100 cm

Dorpel vijfhoek
100 x 100 cm
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Gemaakt van hoogwaardige kunststof met echte mineralen.
Eenvoudig op iedere gewenste maat te zagen.
Verkrijgbaar in de kleuren zwart, grijs en bruin.

Get Wet dorpels
in
zijn verkijgbaar
n.
ui
br
zwart, grijs en

Sealskin
Postbus 6
5140 AA Waalwijk
Tuinstraat 26
5144 NT Waalwijk

Tel. +31 (0)416 672 672
Fax +31 (0)416 672 600
info@sealskin.nl
www.sealskin.nl/getwet

Douchegoten

Hoogwaardig , fraai en degelijk
Het design rooster is gemaakt van roestvrij staal.

Het geeft een mooi ruimtelijk effect om de tegelvloer van de badkamer door te laten lopen in het douchegedeelte. Een betrouwbare
afwatering is daarbij natuurlijk van groot belang. En die realiseer je
het mooist met de Elegance douchegoot.

STAINLESS STEEL

30 L/min.

Montagegemak; wij denken met je mee
• Waterdichte tape, haak om het rooster te verwijderen en
bevestigingsmateriaal meegeleverd.
• Voorzien van solide traploos verstelbare stelpoten
• Ideaal voor de tegelzetter; standaard uitgevoerd met een
ﬂens rondom.
• Connectie met de afvoerbuis dient te geschieden middels
een schuifmof (niet bijgesloten), dus niet lijmen!
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ODOUR PROTECTION

Ruime afvoercapaciteit
30 liter per minuut, meer dan voldoende voor
regendouches. Het dubbele waterslot is volledig uitneembaar om periodiek te kunnen reinigen en een
eventuele verstopping te verhelpen. De afvoerbuis
blijft altijd volledig toegankelijk. Wel zo prettig.
Vakantieslot; wél zo handig!
Het dubbele waterslot is beveiligd tegen nare geurtjes vanuit het riool. Wanneer in de douchegoot
geen water meer aanwezig is, wordt de afvoer
automatisch afgesloten. Handig wanneer de
douche langdurig niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld
tijdens vakantie.
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Elegance douchegoot

In de strakke, moderne badkamer van vandaag, verruilt men de
douchebak steeds vaker voor gelijkvloers geplaatste cabines, of voor
‘inloopdesign’ met veel natuursteen. Een fraaie ontwikkeling. Maar...
hoe zorg je voor een goede waterkering die nét zo fraai is? De Get
Wet Dorpel brengt de oplossing.
Passend bij ieders badkamerwens
• De Get Wet Dorpel is gemaakt van een hoogwaardige kunststof
met echte mineralen en lijkt zo precies op natuursteen, zónder
het gewicht en zónder het prijskaartje van natuursteen!
• Plaatsing is gemakkelijk dankzij een uitsparing aan de onderkant.
• De dorpel is ter plekke op iedere gewenste maat te zagen en op
twee manieren te monteren, op de vloer of verzonken in de vloer.

