
impact
Ruim en robuust

Uitgevoerd met 8 mm
veiligheidsglas

Ruime
verstelbaarheid

Strakke vormen met 
subtiele rondingen geven 
Impact haar bijzondere 
looks
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Een fraaie combinatie van strakke, rechte 
vormen met afgeronde details zorgen voor 
een stijlvolle uitstraling.

De schroefbevestiging is bijna volledig 
weggewerkt voor een minimalistische look.

Aluminium magneetprofielen maken de 
douche helemaal af.

Fraaie afwerking

Kwaliteit voorop
Een douchecabine die opvalt vanwege zijn soli-
de bouw terwijl hij stijlvol en modern oogt. Deze 
kwalitatieve serie is gemaakt van enkel de beste 
materialen. Het veiligheidsglas is standaard 
8mm dik! Je bent dus verzekerd van een dou-
checabine waar je vele jaren van kunt genieten.



 03

Ruim en robuust
Een complete serie met prachtige 
nisdeuren, ruime hoekoplossingen en 
bijzondere inloopdouches van 195 cm 
hoog.
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Eenvoudige installatie
Eenvoudig te installeren en zeer nauwkeurig af te 
stellen; ook ná installatie. Zo weet je zeker dat jouw 
Impact staat als een huis!
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Een zee van ruimte
De draaideuren scharnieren op het 
muurprofiel. Je hebt dus een enorme 
instapbreedte.

Of je nu kiest voor een inloopdouche 
(tot maar liefst 140cm breedte). Een cabine 
met een enkele deur of een dubbele deur, 
Impact biedt een zee van ruimte!

Altijd een passende douche door ruime 
verstelbaarheid.

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.
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8 mm

VEILIGHEIDSGLAS

195
cm

HOOGTE
De Impact serie is uitgevoerd met 8 mm veiligheidsglas.
Een complete serie van 195 cm hoog.
Een verstelbaarheid tot wel 20 mm.
Deze serie is links- en rechtsdraaiend te monteren.

Impact douches

VERSTELBAAR

20 mm
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Programma

Inloop A3
90 x 195 cm (870-890 mm)
100 x 195 cm (970-990 mm)
120 x 195 cm (1170-1190 mm)
140 x 195 cm (1370-1390 mm)

Draaideur
90 x 195 cm (880-920 mm)
100 x 195 cm (980-1020 mm)

Draaideur met zijwand
90 x 90 x 195 cm
(870-890 x 870-890 mm)

100 x 100 x 195 cm
(970-990 x 970-990 mm)

Hoekinstap
90 x 90 x 195 cm 
(870-890 x 870-890 mm)

100 x 100 x 195 cm
(970-990 x 970-990 mm)

Kwartrond
90 x 90 x 195 cm 
(870-890 x 870-890 mm)

100 x 100 x 195 cm
(970-990 x 970-990 mm)

Inloop A1
90 x 30 x 195 cm 
(870-890 x 300-300 mm)

100 x 30 x 195 cm 
(970-990 x 300-300 mm)

120 x 30 x 195 cm
(1170-1190 x 300-300 mm)

140 x 30 x 195 cm 
(1370-1390 x 300-300 mm)

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

    www.sealskin.nl
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