
inc.
Ruim en robuust

Antikalklaag op 8 mm 
dik veiligheidsglas

Met geïntegreerde 
douchemand

In tijdloos zilver of 
industrieel mat zwart

Met autoclose functie
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De Inc. van Sealskin biedt volop voordelen 
op het gebied van: 

  Gebruiksgemak
  Schoonmaakgemak
  Installatiegemak

Bijzondere 
eigenschappen

Gebruiksgemak
Bijzondere eigenschappen en diverse doucheoplossingen:

Kies zelf op welke hoogte jij jouw douchemand monteert
Meer opbergplek nodig? Extra douchemanden zijn los te bestellen
Het softclose-systeem op de schuifdeuren vangt de beweging van 
de deuren op en sluit ze vervolgens zachtjes
Alle deuren hebben een autoclose functie. Het douchewater blijft 
daarmee in je douche
De douchewanden zijn maar liefst 2 meter hoog, voor meer   
warmte en comfort tijdens het douchen 
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Leuk detail
Bij de inloopdouches en de zijwanden is 
de douchemand geïntegreerd. Zo heb je 
al jouw douchebenodigdheden snel bij 
de hand. 
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In het zilver
Klassieke kleur voor de rustzoeker
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Schoonmaakgemak
De Inc. serie is van alle gemakken voorzien: 

Het veiligheidsglas is standaard voorzien van een   
antikalklaag, waardoor je glas langer helder blijft
Je kunt je schuifdeur aan de onderzijde loskoppelen,   
zodat je met je schoonmaakdoekje overal bij kunt
De geïntegreerde douchemand op de zijwanden   
en inloopdouches schuift eenvoudig van zijn houder. 
Je kunt hem dus makkelijk even afspoelen

Egaal douchebeslag
De vlak afgewerkte scharnieren en muurprofielen 
zorgen ervoor dat je de douche eenvoudig schoon 
kan maken.



06

Installatiegemak
Inc. is dankzij een aantal slimme eigenschappen, eenvoudig zelf te 
installeren:

Inc. is maar liefst 20 mm verstelbaar. Je douche past dus vrijwel altijd
Alle douches zijn omkeerbaar, je kunt hem als linker- en   
rechterversie plaatsen
Het glas van de zijwanden en inloopdouches plaats je met een
speciale klempees. Boren en schroeven is niet meer nodig
De stabilisatiesteun is eenvoudig in te korten en onder iedere   
gewenste hoek te plaatsen

Eigentijds & 
minimalistisch
Met de Inc. serie creëer je moeiteloos een 
ruimtelijk en modern gevoel in je badkamer. 
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In het zwart
De matzwarte afwerking zorgt voor 
meer elan in de badkamer.
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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.

Deurgreep
De zilver hoogglans kleur van de deurgreep 
zorgt voor een stijlvol en tijdloos accent. 
Passend op iedere douchedeur uit de Inc. serie.
Deze greep is ook verkrijgbaar in mat zwart.
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8 mm

VEILIGHEIDSGLAS

200
cm

HOOGTE
Verkrijgbaar in een tijdloze zilver hoogglans of stoere 
matzwarte afwerking.
De maatvoering in mm is de werkelijke maatvoering.
(nismaat bij nisdeuren of tot de buitenzijde van het profiel bij 
cabines en inloopdouches).
Inc. is links en rechts te monteren.

AUTOCLOSE DOUCHEMAND

Inc. douches
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Programma

Inloop A3
90 cm (870-890 mm)
100 cm (970-990 mm)
120 cm (1170-1190 mm)
140 cm (1370-1390 mm)

Draaideur
90 cm (880-920 mm)
100 cm (980-1020 mm)

Draaideur met zijwand
90x90 cm
(870-890 x 870-890 mm)
100x100 cm 
(970-990 x 970-990 mm)

Hoekinstap
90x90 cm  
(870-890 x 870-890 mm)
100x100 cm
(970-990 x 970-990 mm)

Kwartrond
90x90 cm  
(870-890 x 870-890 mm)
100x100 cm
(970-990 x 970-990 mm)

Inloop A1
90x30 cm (870-890 x 300 mm)
100x30 cm(970-990 x 300 mm)
120x30 cm (1170-1190 x 300 mm)
140x30 cm (1370-1390 x 300 mm)

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

    www.sealskin.nl

Schuifdeur
120 cm (1180-1220 mm)
140 cm (1380-1420 mm)
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