105 serie
Tijdloos en ruim

Modern design:
profielarm en s.
sgla
helder veiligheid

www.sealskin.nl/getwet
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Doordacht
De 105 serie biedt volop voordelen. En voor iedere badkamer een oplossing.
• Of je nu kiest voor een losse deur, een complete cabine, een moderne inloopdouche of een praktische badwand.
Je vindt het allemaal in de 105 van Get Wet by Sealskin.
• Het proﬁelarme design in een hoogwaardige hoogglans afwerking past in iedere badkamer.
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Extra ruime instap

Kwartrond
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• De 105 serie geeft een ruime instap, omdat de deuren
op de muur scharnieren.
• Bij de hoekoplossing kies je voor een extra ruime
instap met 2 deuren of juist een ruimtebesparende
versie met 1 deur.
• Kwartrond cabines zijn beschikbaar met 2 deuren
voor een extra ruime instap.
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Pendeldeur voor nis

Swingdeur voor nis

Montagegemak
• Groot installatiegemak én snelle plaatsing, want de scharnieren
van de 105 zijn vooraf gemonteerd aan het glas.
• De cabines zijn makkelijk te installeren door middel van een
duidelijke en uitgebreide montagehandleiding.
• Alle benodigde hulpmiddelen en materialen worden meegeleverd.
• De cabine kan tenslotte volledig waterdicht worden afgewerkt,
dankzij de meegeleverde kunststof afdichtstrips.
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Kwaliteit
• Het autoclose systeem en de magneetsluiting garanderen een waterdichte sluiting.
• De beste kwaliteit veiligheidsglas van maar liefst 6 mm dik.
• Hoogwaardige chromen afwerking; een prachtige oplossing in de moderne badkamer!
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Douchen in bad
• Modern design badwand in chroom.
• Eenvoudig schoon te maken door gebruik van vlakke onderdelen
en doordat de wand scharniert vanaf de muur.
• Een ideale waterbarrière in je badkamer van 140 cm hoogte en
70 cm breedte.
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wand
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Programma

Inloop A3
75 x 193 cm
90 x 193 cm
100 x 193 cm

Swingdeur
voor nis
90 x 193 cm
100 x 193 cm

Pendeldeur
voor nis
90 x 193 cm
100 x 193 cm

Swingdeur
met zijwand
90 x 90 x 193 cm
100 x 100 x 193 cm

Hoekinstap
90 x 90 x 193 cm
100 x 100 x 193 cm

Kwartrond
70 x 90 x 193 cm
90 x 90 x 193 cm
100 x 100 x 193 cm

1-delige
badwand
70 x 140 cm

2-delige
badwand
100 x 140 cm

De 105 serie is uitgevoerd met 6mm helder veiligheidsglas en chromen afwerking.
Badwand ook verkrijgbaar met Kabana glas.
Deze serie is links- en rechtdraaiend te monteren.
Voor technische informatie vraag uw verkoopmedewerker of kijk op www.sealskin.nl/getwet.

Veiligheidsglas
• Onze cabines zijn voorzien van de beste kwaliteit veiligheidsglas dat voldoet aan de
vereiste normeringen (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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Zo blijft je badkamer mooi
Alle producten van Get Wet by Sealskin staan voor doordacht, betaalbaar design. Daarbij is schoonmaakgemak
zeker niet vergeten. Regelmatig reinigen met de juiste producten zorgt ervoor dat je badkamer jarenlang mooi blijft.
Voor extra bescherming van je douche behandel je deze met Sealglas 1-2-3. Kalk en vuildeeltjes krijgen zo geen
kans om zich te hechten aan het glasoppervlak.
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Breng sfeer in je ba
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