I am
Transparante alleskunner
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I am
Mijn naam ‘I am’ kreeg ik, omdat ik zoveel
voor je kan betekenen. Ik ben jouw
transparante alleskunner.

■

Ik ben een compleet programma douches mét maatwerkmogelijkheden die
jouw unieke wensen waarheid maken.

■

Ik ben bijzonder minimalistisch. Nergens profielen en dus heerlijk ruimtelijk.

■

Ik ben slim. Met mijn instelbare, zelfsluitende deuren hoef je je geen zorgen meer te maken dat je doucht terwijl je deur nog op een kiertje staat. En
dat is wel zo prettig.

■

Ik ben gemaakt van enkel de beste
materialen: messing, RVS en 8mm veiligheidsglas wat standaard is voorzien
van een antikalk coating.

swingdeur zijwand

hoekinstap

swingdeur in nis

Slimme scharnieren
■ De scharnieren van I am zijn zelfsluitend. Dat zorgt ervoor dat de deur automatisch naar zijn nulpunt gaat; hij gaat dus vanzelf dicht!

■ Bovendien is dat nulpunt in te stellen. Je kunt je deur dus onder een hoek plaatsen en zo een unieke oplossing maken.

zelfsluitend

■

De stabilisatiesteun is dubbel scharnierend en op maat te maken. En dus eenvoudig te plaatsen, zowel haaks op de muur als onder een hoek.

■

Het ultieme in minimalistisch douchen is de inloopdouche van I am. Een transparante oplossing die past in de moderne badkamer.

stabilisatiesteun

inloop A3

Oplossingen
met maatwerk
■

I am kan op maat worden gemaakt.
Of je nu een verkorte zijwand wil, een
schuine zijde of een kleine uitsparing,
het is allemaal mogelijk. Wát je visie
ook is, I am biedt de oplossing.
Vraag naar alle mogelijkheden bij je
verkoper.

op maat gemaakte swingdeur met verkorte zijwand

inloop A3 met schuine zijde

Programma

inloop A3
90 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm

swingdeur
voor nis
90 x 200 cm
100 x 200 cm

maatwerk
pendeldeuren
voor nis

maatwerk
inloop E3

swingdeur
met zijwand
90 x 90 x 200 cm
100 x 100 x 200 cm

hoekinstap
90 x 90 x 200 cm
100 x 100 x 200 cm

maatwerk
uitsparingen en
schuine zijdes

maatwerk
1-delige badwand

deze serie is links- en rechtdraaiend te monteren

Glassoorten

I am is bijzonder transparant en minimalistisch. Het 8mm veiligheidsglas
wordt standaard geleverd met antikalk coating. Je douche blijft dus
langer helder.

Helder glas, 8 mm

Door de transparante uitstraling van I am is spatwaterdichtheid echter
niet te garanderen. Optioneel zijn afdichtingprofielen leverbaar om de
spatwaterdichtheid te verbeteren.

Profielkleuren

I am is verkrijgbaar in een hoogglans chromen afwerking of in robuust
RVS-look.

Chroom

RVS

Voor technische informatie, zie prijslijst

Voordelen en mogelijkheden
in het kort
■

Doordacht:
- Zelfsluitende scharnieren met instelbaar nulpunt; je deur gaat vanzelf dicht!
- Standaard geleverd mét antikalk coating op het glas. Kalk en vuil worden
afgestoten. I am is dus nóg eenvoudiger helder en transparant te 		
houden!
- Jouw I am is vrijwel altijd te plaatsen; naast de vele standaard opties 		
kunnen we je douche helemaal op maat maken. Vraag bij je verkooppunt
naar alle mogelijkheden.
- Dubbel scharnierende, op maat te zagen stabilisatiesteun. En dus eenvoudig te monteren.

■

Betaalbaar:
- 8mm dik, 2000mm hoog veiligheidsglas en zware kwaliteit onderdelen;
Met I am maak je een bijzonder luxe badkamer tegen een aantrek-		
kelijke prijs.

■

scharnier

Design:
- Hoogwaardige, minimalistische douches voor de moderne badkamer.

stabilisatiesteun

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 (EN14428).

handgreep chroom

handgreep RVS

www.sealskin.nl/getwet

