DUKA 2100
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2100 2-delige kwartrond swing

Onweerstaanbaar stijlvol
De duka 2100 is een populaire serie binnen de Sealskin-familie.
Populair vanwege de praktisch onbegrensde mogelijkheden en het
fraaie moderne uiterlijk. Zeer waarschijnlijk dat u er ook voor valt.
Het al brede programma van de duka 2100 biedt nu echt voor iedere
badkamersituatie een oplossing. Naast de standaardlijn is deze
serie aangevuld met een inloopvariant. Met zijn solide uitstraling en
robuuste karakter met uitstekende stelmogelijkheden is de duka
2100 ook welhaast onweerstaanbaar. Tel daar de keuze uit veel
profielkleuren, diverse glassoorten (in 6 maar ook 8 mm dikte), de
maatwerkmogelijkheden én het schoonmaakgemak bij op en is er
maar één antwoord mogelijk: “Ja, ik wil!”.

1950 mm

6 mm
8 mm

duka 2100
Instelbare autoclose scharnieren

Schoonmaakgemak door UVverlijmde onderdelen
Veel profielkleuren en glassoorten
Maatwerkmogelijkheden
		
tot wel 225 cm hoogte!
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1. Het glas van de 2100 douches is uitgevoerd met hoogwaardige UV-verlijmde onderdelen, zoals het scharnier en de handdoekhouder. De binnenzijde van de douche is hier
door volledig vlak. Dit zorgt voor écht maximaal schoonmaakgemak. De zeefdruk verdekt de techniek van het scharnier.
2. De swingdeuren zijn voorzien van een autoclose systeem. De deur wordt tijdens het openen enige millimeters opgetild. Het transparant afdichtprofiel is hierdoor vrij van 		
wrijving van het onderprofiel, welke de levensduur bevordert. De deur sluit de laatste 10-20 centimeter vanzelf.
3. Perfect sluitende deuren door de duurzame magneetsluiting welke op de millimeter nauwkeurig kan worden gesteld.
4. De 2100 douche wordt door een unieke, traploze, glasverstelling geplaatst in plaats van de traditionele verstelling in de profielen. Hierdoor is het profiel altijd even breed, ook
wanneer de betegelde muur niet geheel recht staat.

Voor profielkleuren en glassoorten zie pagina 82.
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duka 2100

Inloopdouche, type A3 L/R
Standaard breedten in 6 mm
70 - 75 - 80 - 90 cm
Maximale breedte
100 cm
Standaard hoogte in 6 mm
195 cm
Maximale hoogte
205 cm
Standaard breedten in 8 mm
75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 cm
Maximale breedte
140 cm
Standaard hoogte in 8 mm
195 cm
Maximale hoogte
225 cm
Artikelcode
6PS-F L/R of 8PS-F L/R
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Swingdeur voor nis
Standaard breedten in 6mm
70 – 75 – 80 – 85 – 90 – 100 cm
Maximale breedte
100 cm
Standaard breedten in 8mm
75 – 80 – 85 – 90 – 100 – 110 cm
Maximale breedte
120 cm
Standaard hoogte
195 cm
Maximale hoogte
in 6mm 205 cm, in 8mm 225 cm
Artikelcode
6PT L/R of 8PT L/R

Inline voor nis L/R
Standaard breedten in 6mm
100 – 110 – 120 – 130 – 140 cm
Maximale breedte
160 cm
Standaard breedten in 8mm
100 – 110 – 120 – 130 – 140 –150 –160 cm
Maximale breedte
225 cm
Standaard hoogte
195 cm
Maximale hoogte
in 6mm 205 cm, in 8mm 225 cm
Artikelcode
6PTX L/R of 8PTX L/R
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duka 2100

Swingdeur-zijwand
combinatie L/R
Standaard breedten swingdeur in 6mm
70 – 75 – 80 – 85 – 90 – 100 cm
Maximale breedte
100 cm
Standaard breedten swingdeur in 8mm
75 – 80 – 85 – 90 – 100 – 110 cm
Maximale breedte
120 cm
Standaard breedten zijwand in 6mm
70 – 75 – 80 – 85 – 90 – 100 cm
Maximale breedte
100 cm
Standaard breedten zijwand in 8mm
75 – 80 – 85 – 90 – 100 – 110 cm
Maximale breedte
140 cm
Standaard hoogte
195 cm
Maximale hoogte
in 6mm 205 cm, in 8mm 225 cm
Artikelcode
6PTS L/R of 8PTS L/R
6PS L/R of 8PS L/R
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3-delige vijfhoek swing
Standaard breedten
90 – 100 cm
Maximale breedten
60 cm per vast deel, 80 cm voor de deur
Standaard hoogte
195 cm
Maximale hoogte
205 cm
Artikelcode
6PF L/R

2-delige kwartrond
swing
Standaard breedten
80 – 90 – 100 – 100x80 – 80x100 cm
Standaard hoogte
195 cm
Radius
55 cm
Artikelcode
6PRST L/R
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Sealskin
Postbus 6
5140 AA Waalwijk
Tuinstraat 26
5144 NT Waalwijk
Tel. +31 (0)416 672 672
Fax +31 (0)416 672 600
info@sealskin.nl
www.sealskin.nl

