
Moderne strakke 
belijning

Keuze uit diverse 
profielkleuren & 
glasvarianten

Vele standaard 
maten & maatwerk-
mogelijkheden

Douchen in stijl

STILA 2000



Douchen
in stijl



Het design van de stila 2000 kenmerkt zich vooral door de grote 

transparantie, eenvoud en moderne strakke belijning. Deze is volledig 

in harmonie en doorgevoerd tot in de kleinste details. Zo is de 

handgreep geïntegreerd in het magneetprofiel. 

Het resultaat is een elegante, moderne douche met finesse. Deze 

positie van de handgreep draagt tevens bij aan het onderhoudsgemak, 

want het glas is immers volledig vrij van onderbrekingen.

Zorgeloos onderhoud

Uitgebreide maatwerkmogelijkheden

Zelfsluitende deuren

Maximaal voorgemonteerd





stila 2000 | Draaideur met vast deel en zijwand 

voorzien van helder glas en zwart profiel



stila 2000 | Hoekinstap met vouw- pendeldeuren
voorzien van helder glas en zilverhoogglans profiel



stila 2000 | Pendeldeur met zijwand
voorzien van helder glas en zilverhoogglans profiel

stila 2000 | Draaideur met vast deel voor nis
voorzien van helder glas en zwart profielstila 2000 | Hoekinstap met vouw- pendeldeuren

voorzien van helder glas en zilverhoogglans profiel



stila 2000 | Draaideur voor nis
voorzien van helder glas en zilverhoogglans profiel



stila 2000 | Draaideur voor nis
voorzien van helder glas en zilverhoogglans profiel



stila 2000 | 3-delige schuifdeur voor nis
voorzien van helder glas en zilverhoogglans profiel



stila 2000 | 3-delige schuifdeur voor nis
voorzien van helder glas en zilverhoogglans profiel

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.



Optimaal onderhoudsgemak;
Het glas is helemaal vrij van onderbrekingen, de handgreep is geïntegreerd in het sluitprofiel.



Traploos instelbaar autoclose systeem. 
De deuren sluiten de laatste centimeters zich vanzelf.

Optimale geleiding van de schuifdeur.
De loopwielen kunnen eenvoudig worden nagesteld om een optimale geleiding van de schuifdeur te garanderen 
door de jaren heen.



PROGRAMMA

Draaideur met vast deel
C46-TN2

Breedte: van 90 tot 160 cm 
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Uitvoering: linker uitvoering, rechter uitvoering
Deuropening: naar buiten en binnen te openen

2-delige Schuifdeur                                                       
C6-ST2NL

Breedte: van 50 tot 100 cm 
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Uitvoering: linker uitvoering, rechter uitvoering
Deuropening: naar buiten en binnen te openen

Draaideur
C6-PTN1

Breedte: van 60 tot 120 cm 
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Deuropening: naar buiten en binnen te openen

Pendeldeur
C6-PTN2

Breedte: van 60 tot 120 cm 
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Uitvoering: linker uitvoering, rechter uitvoering
Deuropening: naar buiten en binnen te openen

Vouw- pendeldeur 
C6-FPN

Breedte: van 60 tot 120 cm 
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Uitvoering: linker uitvoering, rechter uitvoering
Deuropening: naar buiten en binnen te openen

Inline
C6-PTNX

(zonder profiel aan de onderzijde)

Breedte: van 87 tot 160 cm 
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Uitvoering: vast deel links, vast deel rechts

3-delige Schuifdeur     
CR-ST3                                              
Breedte: van 73 tot 120 cm 
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Uitvoering: vast deel links, vast deel rechts

Zijwand
C6-S

Breedte zijwand: van 17 tot 120 cm
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Uitvoering: linker uitvoering, rechter uitvoering

2-delige Schuifdeur                   
CR-ST2L                                
(voorzien van profiel aan de onderzijde)

Breedte: van 87 tot 160 cm 
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Uitvoering: vast deel links, vast deel rechts



(zonder profielen aan de onderzijde)        

Breedte deur: van 60 tot 90 cm 
Breedte zijwand: van 18 tot 120 cm
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Uitvoering: linker uitvoering, rechter uitvoering
Deuropening: naar buiten en binnen te openen

Breedte: van 60 tot 120 cm
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Uitvoering: vast deel links, vast deel rechts
Deuropening: naar buiten en binnen te openen

Hoekinstap met schuifdeuren                         
C6-ED2

Hoekinstap met vouw- pendeldeuren                          
C6-FPE

Hoekinstap met schuifdeuren                         
CR-ED2

(voorzien van profielen aan de onderzijde)         

Breedte: van 60 tot 120 cm
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Uitvoering: vast deel links, vast deel rechts
Deuropening: naar buiten en binnen te openen

Draaideur met vast deel - Zijwand
C46-TW2

2-delige Schuifdeur - zijwand                                                     
C6-ST2WL

Breedte: van 50 tot 100 cm 
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Uitvoering: linker uitvoering, rechter uitvoering
Deuropening: naar buiten en binnen te openen

Draaideur - Zijwand
C6-PTW1

Breedte: van 60 tot 120 cm 
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Deuropening: naar buiten en binnen te openen

Pendeldeur - Zijwand
C6-PTW2

Breedte: van 60 tot 90 cm 
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Uitvoering: linker uitvoering, rechter uitvoering
Deuropening: naar buiten en binnen te openen

Vouw- pendeldeur - zijwand
C6-FPW

Breedte: van 60 tot 90 cm 
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Uitvoering: linker uitvoering, rechter uitvoering
Deuropening: naar buiten en binnen te openen

(zonder profiel aan de onderzijde)

Breedte: van 87 tot 160 cm 
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Uitvoering: vast deel links, vast deel rechts

2-delige Schuifdeur - zijwand
C6-ST2L

(voorzien van profiel aan de onderzijde)

Breedte: van 87 tot 160 cm 
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Uitvoering: vast deel links, vast deel rechts



PROFIELKLEUREN

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

MZ (01) mat zilver ZH (26) zilverhoogglans W (02) wit ZW (38)  zwart

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

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

C 10 (02) chinchilla
C 10 SG (52) + Sealglas

VB10 (1Z) nubes
VB10 (2A) + Sealglas
VB10 (2B) + ProCare

GLASSOORTEN

Breedte: van 77 tot 120 cm
Hoogte: standaard 195 cm, 
maatwerk hoogte niet mogelijk
Radius: 50 en 55 cm

Breedte: van 77 tot 120 cm
Hoogte: standaard 195 cm, 
maatwerk hoogte niet mogelijk
Radius: 50 en 55 cm

Breedte: van 60 tot 120 cm
Hoogte: standaard 195 cm, maatwerk max. 195 cm
Uitvoering: vast deel links, vast deel rechts
Deuropening: naar buiten en binnen te openen

Hoekinstap met draaideuren en vaste 
delen
C46-TE2

Kwartrond met schuifdeuren
CR-VRS4

Kwartrond met draaideuren en vaste 
delen
C4-VRP4

PROGRAMMA



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


