
hooked
Gemak binnen handbereik

2 meter hoog, 6 mm dik 
veiligheidsglas met anti-
kalklaag

Hooked houdt het water in 
de douche: de deuren zijn 
voorzien van een autoclo-
se functie

Nooit meer je handdoek 
kwijt met de geïntegreerde 
haak
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 Ruimtelijk, strak design
 Prettig in gebruik
 Onderhoudsvriendelijk
 Makkelijk te plaatsen

Gemak binnen 
handbereik
Met Hooked-douches is gemak binnen handbereik. Ze 
zijn eenvoudig schoon te houden, sluiten de draaideuren 
vanzelf en heb je jouw handdoek altijd bij de hand.

Uitstekende 
eigenschappen

Voor een echte eye-catcher in je 
badkamer, kun je ook een Hooked-
douche kiezen in een trendy, 
matzwarte afwerking.
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Geïntegreerde 
handdoekhaak
De unieke uitsparing in de inloop-
douchewand en de speciaal 
ontworpen deurgrepen van de 
draaideuren zijn te gebruiken als 
handdoekhaak.

Uitstekende 
eigenschappen
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Extra hoog
Hooked-douches zijn maar liefst 2 meter hoog en de meeste draaideuren 
scharnieren direct op de muur. Dit zorgt voor een gevoel van luxe en 
ruimtelijkheid. Door de hoogte blijft de warmte ook beter in je douche, 
waardoor je optimaal kunt genieten.

Zelfsluitende deuren
Draaideuren van Hooked draaien naar binnen en naar 
buiten toe open en hebben een autoclose functie. Dat    
betekent dat deze vanzelf dicht gaan. De magneet aan   
de deur zorgt ervoor dat je douche ook echt sluit. Zo 
weet je zeker dat je water ín je douche blijft.

Schuifdeuren
Ook handig zijn de Hooked-douches met 
schuifdeuren. Je hebt dan geen ruimte 
nodig voor het openen van de deur. In deze 
serie zijn er schuifdeuren voor in een nis en 
meerdere cabines.
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Het veiligheidsglas is behandeld met een speciale nano-
coating die het glas beter beschermd tegen kalk en vuil. 
Je douche blijft dus langer helder.

Schoonmaakgemak

Extra verstelbaar
Hooked-douches hebben een verstelbaarheid van 15 tot 20 mm, zodat deze perfect 
geplaatst kan worden. Mocht de douche onverhoopt niet in jouw situatie passen, 
hebben we nog diverse oplossingen:

 Draaideuren met extra ruime verstelbaarheid van maar liefst 100 mm
 Verbredingsprofielen voor 10 mm extra breedte
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Installatiegemak
Hooked is snel en eenvoudig te plaatsen. De 
zijwand is voorzien van een klemsysteem. Boren 
is niet noodzakelijk, en je kunt de zijwand heel 
eenvoudig afstellen voor een perfecte plaatsing!

Veiligheidsglas
Onze cabines zijn voorzien van veiligheidsglas dat 
voldoet aan de hoogste kwaliteit en de vereiste 
normeringen (EN12150/EN14428).

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.
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200
cm

HOOGTE

6 mm

VEILIGHEIDSGLAS ANTI KALK
  Met een hoogte van maar liefst 2 meter is iedere Hooked   

 douche te plaatsen op een douchebak of direct op de vloer
  Hooked is uitgevoerd met 6 mm helder veiligheidsglas, voorzien  

 van een antikalklaag en een zilver hoogglans profielafwerking
  De serie is als linker- en rechterversie te monteren
  De meeste modellen hebben een handige, geïntegreerde haak
  Enkele modellen zijn ook verkrijgbaar in trendy mat zwart

Hooked-douches

AUTOCLOSE
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Programma

Inloop A3
75x200 cm (740-760 mm)
90x200 cm (870-890 mm)
120x200 cm (1170-1190 mm)
140x200 cm (1370-1390 mm)

Draaideur
90x200 cm (885-915 mm)*
100x200 cm (985-1015 mm)

Draaideur (extra verstelbaar)
90x200 cm (850-950 mm)
100x200 cm (950-1050 mm)

Pendeldeur
90x200 cm (885-915 mm)
100x200 cm (985-1015 mm)

Kwartrond
90x90x200 cm
(873-888x873-888 mm)
100x100x200 cm
(973-988x973-988 mm)

Draaideur met zijwand
90x90x200 cm
(830-930x873-888 mm)
100x100x200 cm
(930-1030x973-988 mm)

Hoekinstap
90x90x200 cm
(873-888x873-888 mm)
100x100x200 cm
(973-988x973-988 mm)

Draaideur met zijwand
90x90x200 cm
(873-888x873-888 mm)*
100x100x200 cm
(973-988x973-988 mm)

Badwand
75x140 cm 
(743-758 mm)

Voor meer en /of technische informatie scan de QR code, vraag je verkoopmedewerker of kijk op:

    www.sealskin.nl/getwet

* ook verkrijgbaar in mat zwart

Kwartrond met schuifdeuren
90x90x200 cm 
(873-888x873-888 mm)

Driedelige schuifdeur
80x200 cm (790-810 mm)
85x200 cm (840-860 mm)
90x200 cm (880-910 mm)
95x200 cm (940-960 mm)
100x200 cm (990-1010 mm)

Zijwand voor schuifdeur 
90x200 cm (873-888 mm)

Hoekinstap met schuifdeuren
90x90x200 cm 
(873-888x873-888 mm)
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