
Eenvoudig te reinigen door 
UV- verlijmde scharnieren

Keuze uit 7 scharnier- en 
greep kleuren

Zelfsluitende deuren

De essentie zit in de details

PURA 5000





Met deze pura 5000 douches creëer je de perfecte sfeer voor 

de nieuwe badkamer. Stijlvol gecombineerd met mooie tegels, 

bijpassende kranen en badkameraccessoires. Zo zijn alle douches 

van deze premium serie beschikbaar met scharnieren en handgrepen 

in maar liefst zeven verschillende kleuren.

Tot in de kleinste details is nagedacht over design en techniek die 

jouw douche fraaier maken en het douchen plezieriger. Jarenlang! De 

essentie zit in de details.

Glasvlakke scharnieren

Profielloze douches of met een muurprofiel

Stijlvolle kleuraccenten

Zelfsluitende deuren





pura 5000 | Draaideur met vast deel 
voorzien van een zeefdruk aan de muurzijde, helder glas en soft design scharnieren in geborsteld koper met bijpassende greep





Jij wilt toch ook de mooiste douche met een eigentijds ontwerp die 

nog vele jaren mooi oogt in jouw badkamer? De pura 5000 serie van 

Sealskin is zo ontworpen dat alle slimme techniek zoveel mogelijk 

subtiel verborgen is waardoor het fraaie design van de douche de 

hoofdrol speelt. Het sprankelende veiligheidsglas, de schitterende 

zilverhoogglans profielen en de fraaie in chroom uitgevoerde greep 

en scharnieren (desgewenst in een van de zeven kleuraccenten, 

passend bij de badkamerinrichting). Dat maakt dat de pura 5000 een 

echte eyecatcher wordt in jouw badkamer!

 

Gelukkig gaan mooi en praktisch heel goed samen. Achter de 

prachtige pura 5000 serie douche gaan heel veel slimme technieken 

schuil. Zoals de douchedeur die soepel opengaat doordat deze iets 

wordt opgetild bij het openen en zichzelf de laatste paar centimeter 

vanzelf naadloos sluit. Slim gepositioneerde steunen en profielen 

die aan het zicht onttrokken zijn achter een chique zeefdrukrand op 

het glas. Of juist maximaal verstelbaar zijn zodat de douche perfect 

aansluit op de wand. Daaraan merk je dat je een douche van top 

kwaliteit hebt gekozen.



pura 5000 | Pendeldeur met 2 vaste delen
voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel, helder glas en soft design scharnieren in chroom met bijpassende greep



pura 5000 | 4-delige kwartrond
voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel, helder glas en soft design scharnieren met een mat witte 
metalen inleg en bijpassende greep

pura 5000 | Draaideur met vast deel en zijwand
voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel, helder glas en soft design scharnieren met een mat witte 
metalen inleg en bijpassende greep

pura 5000 | Pendeldeur met 2 vaste delen
voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel, helder glas en soft design scharnieren in chroom met bijpassende greep



pura 5000 | 4-delige hoekinstap
voorzien van een zeefdruk aan de muurzijde, helder glas en soft design scharnieren met een mat zwarte metalen inleg met bijpassende greep



pura 5000 | 4-delige hoekinstap
voorzien van een zeefdruk aan de muurzijde, helder glas en soft design scharnieren met een mat zwarte metalen inleg met bijpassende greep



pura 5000 | Draaideur met 2 vaste delen 
voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel, helder glas en soft design scharnieren in chroom met bijpassende greep



pura 5000 | Draaideur met 2 vaste delen 
voorzien van chroom/zilverhoogglans profiel, helder glas en soft design scharnieren in chroom met bijpassende greep

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.



Een stijlvolle metallic zeefdruk passend bij de scharnieren en handgreep verbergt de bevestigingtechniek van zijwanden en vaste delen



Keuze uit 7 scharnier- en greepkleuren
Scharnier- en greepkleuren: chroom, staal, chroom met een metalen inleg in mat wit, mat zwart, geborsteld 
messing, geborsteld koper en geborsteld zwart

5- sterren afdichtsysteem
Uiterst innovatief, minimalistisch vormgegeven en effectief voor dagelijks gebruik.

Een stijlvolle metallic zeefdruk passend bij de scharnieren en handgreep verbergt de bevestigingtechniek van zijwanden en vaste delen



PROGRAMMA  (profielloos; voorzien van wandbevestiging)

Draaideur - voor nis

P-WV L/R
voor combinatie met art. P-TN1 L/R, 
P-FPTN L/R, P-TN2 L/R 
1 steun

Maatwerk

Inline - voor nis

P-TN1 L/R
óók geschikt voor combinatie met 
een ingekorte zijwand art. P-WV R/L 
1 draaiend deel

Maatwerk

Draaideur - voor nis
P-PTN    
2 draaiende delen

Maatwerk

Pendeldeur - voor nis
P-FPTN L/R
óók geschikt voor combinatie met 
een ingekorte zijwand art. P-WV R/L 
2 vouwende delen

Maatwerk

Vouw- pendeldeur - voor nis

P-TN2 L/R
óók geschikt voor combinatie met 
een ingekorte zijwand art. P-WV R/L 
1 draaiend deel, 1 vast deel incl. 
steun 

Maatwerk

Ingekorte zijwand

P-TN1X L/R
1 draaiend deel, 1 zijwand incl. steun 

Maatwerk

Pendeldeur met 2 vaste delen
P-TN4    
2 draaiende delen, 2 vaste delen incl. 
steunen

Maatwerk

Draaideur
P-TW1 L/R
voor combinatie met een zijwand art. 
P-W R/L 
1 draaiend deel, 1 steun voor de 
zijwand

Maatwerk

Draaideur met 2 vaste delen - voor nis
P-TN3 L/R
1 draaiende deel, 1 vast deel incl. 
steun, 1 zijwand incl. steun

Maatwerk



P-TW2 L/R
voor combinatie met een zijwand art. 
P-W R/L 
1 draaiend deel, 1 vast deel, incl. 
steun voor zowel het vast deel als 
de zijwand

Maatwerk

P-W L/R 
voor combinatie met art. P-TW1 R/L, 
P-FPTW R/L, P-TW2 R/L 

Maatwerk

P-WP L/R 
voor combinatie met art. P-PTW R/L 

Maatwerk

P-T1 E / P-T1 K
Het linker deel dient met het rechter 
deel gecombineerd te worden. 
(art. P-T1 E - art. P-T1 K) 
1 draaiend deel

Maatwerk

P-T2 E / P-T2 K
Het linker deel dient met het rechter 
deel gecombineerd te worden. 
(art. P-T2 E - art. P-T2 K) 
1 draaiend deel, 1 vast deel incl. 
steun 

Maatwerk

P-FPT E / P-FPT K
Het linker deel dient met het rechter 
deel gecombineerd te worden. 
(art. P-FPT E - art. P-FPT K) 
2 draaiende/vouwende delen

Maatwerk

P-PTW L/R
voor combinatie met een zijwand 
art. P-WP R/L 
2 draaiende delen, 1 steun voor 
de zijwand

Maatwerk

Draaideur Zijwand

Pendeldeur Zijwand Hoekinstap, enkele delen

Hoekinstap vouw- pendel, 
enkele delen

Hoekinstap, enkele delen

Vouw- pendeldeur
P-FPTW L/R
voor combinatie met een zijwand art. 
P-W R/L 
2 draaiende/vouwende delen, 1 steun 
voor de zijwand

Maatwerk

P-R2P   
2 gebogen draaiende delen, 2 vaste 
delen incl. steunen

Maatwerk

4-delige kwartrond



PROGRAMMA (profielarm; voorzien van muurprofiel)

Draaideur

PR-T2 E / PR-T2 K
Het linker deel dient met het rechter 
deel gecombineerd te worden. 
(art. PR-T2 E - art. PR-T2 K) 
1 draaiend deel, 1 vast deel incl. steun 

Standaard hoogte:
200 cm 

Standaard breedte:
75 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm,
110 cm, 120cm

4-delige kwartrond

PR-TN2 L/R
óók geschikt voor combinatie met een 
ingekorte zijwand art. PR-WV R/L 
1 draaiend deel, 1 vast deel incl. steun

Standaard hoogte:
200 cm 

Standaard breedte:
75 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm,
110 cm, 120cm

Draaideur - voor nis
PR-TN3 L/R
1 draaiend deel, 1 vast deel incl. 
steun, 1 zijwand incl. steun 

Maatwerk

Draaideur met 2 vaste delen - voor nis

PR-TN4  
2 draaiende delen, 2 vaste delen incl. 
steunen

Maatwerk

Pendeldeur met 2 vaste delen - 
voor nis

PR-TW2 L/R
voor combinatie met zijwand art. PR-W R/L 
1 draaiend deel, 1 vast deel incl. steun 
voor zowel het vast deel als de zijwand

Standaard hoogte:
200 cm 

Standaard breedte:
75 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm,
110 cm, 120cm

Hoekinstap, enkele delen

PR-R2P   
2 gebogen draaiende delen, 2 vaste 
delen incl. steunen

Standaard hoogte:
200 cm 

Standaard breedte:
80 cm, 90 cm, 100 cm

Ingekorte zijwand
PR-WV L/R
voor combinatie met art. PR-TN2 R/L 
voorzien van een steun

Maatwerk

Zijwand
PR-W L/R
voor combinatie met art. PR-TW2 
L-R 

Standaard hoogte:
200 cm 

Standaard breedte:
75 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm,





SCHARNIER- EN GREEPVARIANTEN

(STANDAARD) Soft design
De afdekkap is afgerond en zowel het scharnier 
als de greep is chroom.

(STANDAARD) Soft design
De afdekkap is afgerond en zowel het scharnier 
als de greep is staal.

(MBL) Soft design, metalen inleg in mat zwart
De afdekkap is afgerond in chroom, 
voorzien van een metalen inleg in mat zwart. 

(BBR) Soft design, metalen inleg in geborsteld 
messing
De afdekkap is afgerond in chroom, 
voorzien van een metalen inleg in geborsteld 
messing. 

PROFIELKLEUREN

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

GLASSOORTEN

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

A 10 (01) helder
A 10 SG (51) + Sealglas
A 10 PC (1A) + ProCare

ST 10 (06) gesatineerd
ST 10 SG (56) + Sealglas

TS 10 (16) semi- gesatineerd
TS 10 SG (66) + Sealglas
TS 10 PC (1P) + ProCare

AG 10 (15) grijs
AG 10 SG (65) + Sealglas

ST (32) staal

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

(MWH) Soft design, metalen inleg in mat wit
De afdekkap is afgerond in chroom, 
voorzien van een metalen inleg in mat wit. 

(BCU) Soft design, metalen inleg in geborsteld koper
De afdekkap is afgerond in chroom, 
voorzien van een metalen inleg in geborsteld koper. 

(BBL) Soft design, metalen inleg in geborsteld zwart
De afdekkap is afgerond in chroom, 
voorzien van een metalen inleg in geborsteld zwart. 



SEALGLAS

PROCARE

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. 

Iedere Sealskin douche kan optioneel worden uitgevoerd in 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.



www.sealskin.nl


