
Keuze uit 3 kleuren, 4 greep-
varianten en 6 glassoorten

Volledig profielloos

Maximaal voorgemonteerd

Pure schoonheid

OPTIX



Met een optix douche haal je pure schoonheid in huis, passend voor 

elke sfeer. Wat dacht je bijvoorbeeld van een grote optix deur tussen 

de slaapkamer en de badkamer. Uitgevoerd in chique grijs, ingetogen 

gesatineerd glas of glas met zwarte zeefdruk. Er is heel veel mogelijk 

met optix. 

Optix past altijd, het glas wordt namelijk volledig op maat gemaakt. 

Hierdoor ontstaat er een douche-oplossing, zoals jij die voor ogen 

hebt. Jij bent tenslotte de architect. 

Keuze uit 3 kleuren, 4 greepvarianten en 6 glassoorten

Volledig profielloos

Maximaal voorgemonteerd

schoonheid
Pure



OPTIX | Vrijstaande wand
Uitgevoerd in zwart met helder glas



OPTIX | Draaideur met vast deel voor nis
Uitgevoerd in zwart met helder glas en een deurknop

Door het minimalistische karakter, zonder afdichtprofielen, is optix vrij 

van randjes waar vuil en kalk zich kunnen ophopen. Bij optix doen we 

geen consessies. 

Optix biedt je alle vrijheid om de douche te creeren zoals jij het wilt. 

Kies eenvoudig jouw favoriete model, kleur en een van onze elegante 

grepen. Deze douche heeft alles waar je op hoopt en meer. Bij optix 

zijn de opties eindeloos. 



OPTIX I Draaideur met een ingekorte zijwand
Uitgevoerd in zwart met helder glas en een deurknop

OPTIX | Inloopdouche met vast deel
Uitgevoerd in zwart met helder glas

OPTIX | Draaideur met vast deel met zijwand
Uitgevoerd in zwart met helder glas en een ronde greepuitsparing



OPTIX | Draaideur met zijwand
Uitgevoerd in staal met helder glas en handgreep



Sealskin is expert op het gebied van douches en staat bekend 

om mooi en doordacht design, slimme functionaliteit, en oog voor 

detail. Sealskin biedt een uitgebreid assortiment douches in zowel 

standaard maten als maatwerkoplossingen. Er is keuze uit een 

groot aantal modellen, kleuren en glasvarianten. Naar wens wordt 

de douche volledig op maat gemaakt. Sealskin biedt hoogwaardige 

kwaliteitsdouches voor jarenlang doucheplezier.

Sealskin heeft oog voor ieders persoonlijke omstandigheden en 

behoefte aan comfort. Ons geheim zit in de doordachte details van 

onze douches, die maken ze aantrekkelijk, aangenaam in gebruik 

en gemakkelijk te installeren en te onderhouden. Dit zijn details die 

overtuigen om voor Sealskin te kiezen. Sealskin staat voor de beste 

douche-ervaring en begrijpt dat details daarin het verschil maken. 

Sealskin. When detail matters.

OPTIX | Pendeldeur voor nis
Uitgevoerd in chroom/zilverhoogglans met helder glas en een ronde greepuitsparing



OPTIX | Inline voor nis
Uitgevoerd in chroom/zilverhoogglans met helder glas en greep



Stabilisatiesteun
De stabilisatiesteun zorgt voor de nodige stabiliteit voor vaste delen en wanden.

Greepvarianten en kleuren
Kies je model in het zwart, chroom/zilverhoogglans of staal en jouw favoriete greep. Of je nu kiest voor een knop, 
grote handreep of de meest minimalistische variant; een ronde of juist rechthoekige greep uitsparing in het glas.

Scharnier
Het intelligente scharnier beweegt zich automatisch terug in positie zodat de deur altijd netjes in een lijn staat.



OPTIX | Pendeldeur
Uitgevoerd als tussendeur in zwart met helder glas en greep



Wandbevestiging
De zichtbare schroeven aan de binnenzijde geven Optix een stoer karakter. Achter de muurplaat gaat de techniek 
schuil om de douche in de juiste positie te plaatsen.

Glas- glas scharnier
De vormgeving van het scharnier is volledig in harmonie met de muurbevestiging, steun en handgreep.

Intelligent scharnier
De draaideuren zijn standaard uitgevoerd met een intelligent voorzien van een nulpunt instelling, welke de deur naar buiten én naar binnen kan laten draaien.
De zichtbare schroeven aan de binnenzijde van het scharnier en de wandklem geven de douche een stoer karakter.



OPTIX | 1-delige draaideur
Uitgevoerd als tussendeur in zwart met nebula glas en ronde uitsparing



PROGRAMMA

ZO-8PN1 L/R
8 mm, geschikt voor plaatsing zonder 
horizontaal afdichtprofiel 

ZM-8PN1 L/R
8 mm, geschikt voor plaatsing met
horizontaal afdichtprofiel

Maatwerk

1-delige draaideur - voor nis
ZO-8PNX L/R
8 mm, geschikt voor plaatsing zonder
horizontaal afdichtprofiel

ZM-8PNX L/R
8 mm, geschikt voor plaatsing met
horizontaal afdichtprofiel

Maatwerk

Inline - voor nisDraaideur met vast deel - voor nis
ZO-8PFN L/R
8 mm, geschikt voor plaatsing zonder 
horizontaal afdichtprofiel

ZM-8PFN1 L/R
8 mm, geschikt voor plaatsing met
horizontaal afdichtprofiel

Maatwerk

ZO-8PN2
8 mm, geschikt voor plaatsing 
zonder horizontaal afdichtprofiel

ZM-8PN2 
8 mm, geschikt voor plaatsing met
horizontaal afdichtprofiel

Maatwerk

Pendeldeur - voor nis
ZO-8PFW L/R
8 mm, geschikt voor plaatsing zonder horizontaal 
afdichtprofiel voor combinatie met zijwand Z-8W

ZO-8PFW L/R
8 mm, geschikt voor plaatsing zonder horizontaal 
afdichtprofiel voor combinatie met zijwand Z-8W

Maatwerk

Draaideur met vast deel 1-delige draaideur
ZO-8PW1 L/R
8 mm, geschikt voor plaatsing zonder horizontaal 
afdichtprofiel voor combinatie met zijwand Z-8W

ZM-8PW1 L/R
8 mm, geschikt voor plaatsing met horizontaal af-
dichtprofielvoor combinatie met zijwand Z-8W

Maatwerk

Z-8W F  L/R

Maatwerk

Vrijstaande wand Inloopdouche met vast deel 
Z-8WF F  L/R

Maatwerk

PROFIELKLEUREN

** bij chroom/zilverhoogglans (C/H) zijn de aluminium profielen in zilverhoogglans en de overige delen in chroom uitgevoerd.

GLASSOORTEN

GREEPVARIANTEN

C/H (33) **chroom/zilverhoog-
glans

A 10 SG (51) helder + Sealglas
A 10 PC (1A) helder + ProCare

ST 10 SG (56) gesatineerd + 
Sealglas

TG10 SG (2Y) grijs/zwart semi-
gesatineerd + Sealglas

TS 10 SG (66) semi- 
gesatineerd + Sealglas
TS 10 PC (1P) semi- 
gesatineerd + ProCare

AG 10 SG (65) grijs + 
Sealglas

ZW (04) zwartSTL (32) staal

VM 10 SG (1X) nebula + 
Sealglas
VM 10 PC (1Y) nebula + 
ProCare

Greepuitsparing rond Greepuitsparing rechthoek

Deurknop zwart Deurknop zilverhoogglans

Deurgreep zwart Deurgreep zilverhoogglans

Deurknop staal

Deurgreep staal



Als je kiest voor een douche met de innovatieve ProCare bescherming, dan wordt het glas op 

een speciale wijze behandeld. De technische uitleg is dat een innovatief magnetron procedé 

ervoor zorgt dat metaaloxiden onder een vacuüm op het glas worden aangebracht en vervolgens 

geactiveerd na het harden van het glas. Wat dit in feite inhoudt, is dat een beschermlaag wordt 

gecreëerd die een geheel met het glas vormt en permanent aanwezig blijft. Kalk en vuil hechten 

op glas dat beschermd is met ProCare veel moeilijker. Het glas blijft transparant en is hierdoor 

veel eenvoudiger te reinigen dan onbehandeld glas. ProCare is als hoogwaardig alternatief van het 

bewezen Sealglas, beschikbaar. ProCare kan worden toegepast bij helder glas en helder glas met 

een zeefdruk.

Transparant en kleurneutraal

Deze hoogwaardige anti-corrosie glasveredeling is zo ontwikkeld, dat de gebruiker niet zal ervaren 

dat het minder licht doorlaat.

Corrosie werende werking voor een blijvende transparantie

ProCare voorkomt corrosie van het glas waardoor het glas mooi helder blijft, douche na douche. 

Eenvoudig te reinigen

Kalk en vuil hechten veel moielijker op glas dat behandeld is met ProCare. ProCare zorgt ervoor dat 

overvloedig water van het glas afloopt, waardoor het glas eenvoudig te reinigen is. 

SEALGLAS

PROCARE

De Sealskin Optix douches worden standaard uitgevoerd met Sealglas. Deze volledig transparante 

coating is een effectieve oppervlaktebescherming waardoor de poriën van het glas gesloten 

worden. Sealglas is een duurzame water- en vuilafstotende spiegelgladde coating. Het water blijft in 

druppelvorm aan het oppervlak. Hierdoor parelt het water gemakkelijker van het glas en ontstaat er 

minder kalkafzetting.

OPTIX | 1-delige draaideur
Uitgevoerd als tussendeur in zwart met grijs glas en ronde uitsparing



www.sealskin.nl


