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GRID GB201

Artikel nummer
H x B x D

(cm)
A

(cm)
B

(cm)
Glas
(mm)

GB2080080 200 x 80 x 80 77,9 - 80,7 78,8 - 80,2 6

GB2080090 200 x 80 x 90 77,9 - 80,7 88,8 - 90,2 6

GB2080100 200 x 80 x 100 77,9 - 80,7 98,8 - 100,2 6

GB2090080 200 x 90 x 80 87,9 - 90,7 78,8 - 80,2 6

GB2090090 200 x 90 x 90 87,9 - 90,7 88,8 - 90,2 6

GB2090100 200 x 90 x 100 87,9 - 90,7 98,8 - 100,2 6

GB2100080 200 x 100 x 80 97,9 - 100,7 78,8 - 80,2 6

GB2100090 200 x 100 x 90 97,9 - 100,7 88,8 - 90,2 6

GB2100100 200 x 100 x 100 97,9 - 100,7 98,8 - 100,2 6

Optioneel aan te schaffen

H-profiel
561600325

Grid is een matzwarte douchewanden en -deuren serie met een 
industriële uitstraling. Het glas is volledig ingesloten in profielen. 
Deze profielen zijn gemaakt van gepoedercoat aluminium. Grid is 
eenvoudig te installeren en heeft een hoge stabiliteit. Het glas 
wordt in drie vlakken verdeeld door horizontale metalen stroken 
die alleen aan de buitenkant worden geplaatst. Het glas aan de 
binnenzijde is van een maskerende opdruk voorzien, wat het 
makkelijker maakt om schoon te houden. De deur draait in beide 
richtingen.

Gehard glas met Riho Shield

Het profiel op de bodem functioneert als een dam 
tegen spetters water op de douchevloer of -bak

Dikte van het glas is 6 mm

Magnetische sluiting op de deur CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

De onderdelen zijn omkeerbaar

Het is mogelijk om te combineren of andere 
opstellingen te creëren door middel van een apart 
verkrijgbaar H-profiel

Deur met lift systeem

Links = rechts (scharnier zijde is omkeerbaar)

Vaste wand gecombineerd met een deur, naar binnen en buiten te 
openen. De scharnierzijde van de deur is omkeerbaar.

PRODUCT DATA SHEET

ID00005.0www.riho .com


