PURE DAY COLLECTIE
Douchewanden

ALTERNA - EEN EXCLUSIEF MERK
Al tien jaar lang werkt Alterna aan betaalbaar badkamerdesign. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van de kennis van professionals, installateurs, fabrikanten en ontwerpers. Zo
werkt Alterna aan haar visie om van de badkamer een dagelijkse leefruimte te maken.

PURE DAY - EEN DESIGN COLLECTIE

“Dankzij de minimalistische
lijnen en het transparante design
past de collectie in diverse
badkamerstijlen”

De Pure Day douches zijn ontworpen door Phoenix Design Studio en voldoen aan de
hedendaagse verwachtingen. Zo worden de voordelen van een schuifdeur gecombineerd
met het gemak van een inloopdouche. De glaswand houdt warmte en water binnen de
douche. Bovendien creëren Pure Day douches ruimte in de badkamer. De collectie heeft
talloze designprijzen gewonnen, waaronder de German Design Award.

TIMELESS ® - EXTRA HELDER GLAS
Pure Day douches zijn voorzien van het innovatieve
Saint-Gobain Timeless® glas. Dit is extra helder glas met
een ultrafijne anti-kalk coating waardoor het glas bijzonder
transparant en makkelijk te reinigen is.

SPECIFICATIES
• Anti-kalk Timeless® glas van Saint-Gobain
• 10 jaar garantie
• Glasdikte: 6 mm in vast paneel, 8 mm in schuifdeur
• Hoogte: 200 cm (m.u.v. de badwand 150 cm)
• Collectie met twee profielkleuren: chroom of mat zwart
• Gemakkelijke instap dankzij minimaal vloerprofiel

INLOOPDOUCHE
PUUR PLE ZIER
Zuiverheid, transparantie en veel comfort voor alle
badkamerstijlen.

Keuze uit
uit twee
drie glassoorten:
Keuze
glassoorten:

Helder glas

Spiegelglas

2 profielkleuren:

Chroom

Mat Zwart

*S
 piegelglas is niet voorzien van de TIMELESS® coating. Het spiegelglas
heeft wel een onderhoudsvriendelijke Anti-Plaque afwerking.
Pure Day inloopdouche chroom
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XL
PUUR COMFORT
Ideaal bij de vervanging van het bad en het creëren van
een comfortabele doucheruimte

Kies uit twee profielen:

Chroom

Mat Zwart

Pure Day XL Mat Zwart
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Pure Day XXL Chroom

XXL
PURE VERFIJNING
Hoogwaardige, op maat gemaakte deuren met een brede instap die
ultiem comfort waarborgen.
Er zijn twee verschillende profielen in deze collectie:

Chroom

Mat Zwart

Pure Day XXL Mat Zwart
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HOEKINSTAP
VOLLEDIGE TR ANSPAR ANTIE
Een hoekinstap past in elke badkamer waar ruimtebesparing vereist is.
Bovendien biedt het 100% transparantie.
De collectie heeft twee profielen:

Chroom

Mat Zwart

Breedte inloopdouche: van 70 cm tot 140 cm
Breedte zijwand: 80 en 90 cm
Pure Day hoekinstap Mat Zwart

BADWAND
PUUR DESIGN
Baden of douchen: beide zijn mogelijk. Dankzij de afmetingen kan er
worden gedoucht terwijl de voordelen van het bad worden behouden.
Twee profielen:

Chroom

Mat Zwart

Breedte: 120, 140, 160 cm
Hoogte: 150 cm
Pure Day badwand Mat Zwart
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ALTERNA
Geïnspireerd door professionals

