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De nieuwste trends en de slimste innovaties
van het design team van Sealskin
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tijlen veranderen. Trends komen en gaan. Nieuwe technologieën worden
ontwikkeld. De wereld om ons heen verandert continu. Zo ook de
badkamer; van zuiver functioneel naar een extra leefruimte.
Sealskin loopt voorop in deze veranderende wereld. Zo ook in 2017, met
talloze prachtig ontworpen producten voor de moderne badkamer. Boordevol
innovatieve technieken die uw leven aangenamer maken.
Maak kennis met de wereld die Sealskin heet!

duka Natura.

perfectie tot in de details

Design handgreep
geïntegreerd in het proﬁel

S

choonheid tot in de kleinste details.
Dat is de nieuwe duka Natura
douche serie van Sealskin. Deze nieuwe
doucheserie is ontworpen om de klassieke
duka 1600-S serie vanuit esthetisch
oogpunt te moderniseren en te voorzien
van de nieuwste technieken. Duka Natura
is een eenvoudig schoon te maken
doucheserie, waarvan de vormgeving
volledig in evenwicht is. Het lineaire,
minimalistische design is voorzien van
vele technische innovaties. Met de nieuwe
duka Natura serie benadrukt Sealskin
haar deskundigheid, waarbij maximaal
douchecomfort centraal staat.

Nieuw in deze moderne doucheserie is
een draaideur, scharnierend vanuit het
midden zonder raamprofiel onderaan.
Deze deur is bijvoorbeeld uitermate
geschikt voor situaties waarbij een
designradiator direct naast de deur hangt.
Waarvoor men voorheen een deur met
een klein vast deel hiervoor inzette, is
er nu een modern alternatief bestaande
uit één groot glasoppervlak, zonder
scharnieren of profielen midden op het
glas. De uitstraling van één glasplaat
met de voordelen van een deur met vast
deel. Een belangrijk detail is de kunststof
afdichtstrip onder de douchedeur... voor
de consument altijd een onderwerp m.b.t
vuil en schoonmaken. Het afdichtsysteem

Schuifdeuren voorzien van
volledig verborgen soft open- close systeem
én easy clean systeem
is dan ook totaal vernieuwd. Een smal,
op het glas geklemd aluminium profiel,
waarin vervolgens het transparante
afdichtprofiel geschoven wordt. Optimale
spatwaterdichtheid,
minimalistisch
vormgegeven en eenvoudig te vervangen
met zo weinig mogelijk onderhoud.
Voor de vouw- pendeldeur is een geheel
nieuw 180º vouwscharnier ontwikkeld.
Dankzij de veren die in het scharnier zijn
geïntegreerd, sluit de deur automatisch.
Door de slanke vorm van dit innovatieve
scharnier wordt het elegante design van
de douche nog eens extra benadrukt.
Alle scharnieren zijn door hoogwaardige
UV-verlijmtechniek direct aan het

glas bevestigd met als resultaat een
gladde binnenzijde van het glas voor
het grootste onderhoudsgemak. Geen
randjes waar vuil zich kan ophopen dus!
De soft touch handgreep van de vouwpendeldeur is nauwkeurig op het glas
gepositioneerd zodat beide bewegende
glaselementen eenvoudig met een
enkele handbeweging kunnen worden
open- of dichtgevouwen. Een extra
bedieningsknop op het eerste glasdeel
is hierdoor overbodig.
De schuifdeuren glijden geruisloos
dankzij een magnetische geleiding,
welke is verborgen in het profiel aan

de onderzijde van de deur. Ook deze
schuifdeuren kunnen optioneel worden
voorzien van het populaire soft openclose systeem van Sealskin. Deze
techniek is aan het oog onttrokken en
volledig geïntegreerd in de geleidingsrail.
De deur stopt automatisch, om vervolgens
zacht te laten sluiten. Comfortabel en wel
zo veilig voor (kinder-) handen. Dankzij het
easy-clean systeem is het schuivende
deel los te klikken van het vaste deel,
waardoor het glas helemaal toegankelijk
is om eenvoudig te kunnen reinigen.
Ieder deursysteem een unieke greep;
bij de draai- en schuifdeuren is de greep
volledig in harmonie met het design
van de douche. De greep is niet zoals
gebruikelijk op het glas bevestigd maar
geïntegreerd in het magneetprofiel. Dit
geeft de douche een moderne uitstraling
en is ook nog eens heel praktisch. Bij
de schuifdeuren wordt namelijk een
maximale instapruimte gerealiseerd én
het biedt schoonmaakgemak. Het glas is
immers helemaal vrij van onderbrekingen!
Voor het profiel van duka Natura kan
er gekozen worden uit mat zilver of
zilverhoogglans. Het 6 mm veiligheidsglas
is verkrijgbaar in: helder, grijs, gesatineerd,
en semi-gesatineerd en wordt natuurlijk
bij voorkeur voorzien van een (optionele)
oppervlaktebescherming
(Sealglas
en ProCare). Hierdoor is het glas nog
gemakkelijker schoon te maken en wordt
de veroudering van het glas (ProCare)
vertraagd.

S

oho is speciaal ontwikkeld voor de badkamer. Daarom is gezorgd
voor maximaal schoonmaakgemak. Het 8mm dikke, heldere
veiligheidsglas is standaard voorzien van Sealglas, een antikalk laag
waardoor vuil zich minder snel zal hechten. Aan de binnenzijde wordt
het glas vrijwel nergens onderbroken, zodat het eenvoudig met een
wisser of handdoek te drogen is na gebruik.

SOHO is standaard maar liefst 210cm hoog en beschikbaar als
draaideur (80, 90, 100 en 120cm breed) die geplaatst kan worden
in een nis of in combinatie met een zijwand (90 en 100cm) én als
inloopdouche (90, 100, 120 en 140cm).

industrial interior
				 in de badkamer van nú
S

ealskin introduceert dit najaar de
bijzondere ‘Soho’; een innovatief
programma douchedeuren en -wanden,
passend bij de interieur trend ‘Urban
Chique’. Hierbij worden donkere, chique
kleuren en materialen gebruikt in trendy
industriële interieurs of juist als contrast
in strakke, moderne ruimtes. Deze
bijzondere interieurstijl is voor het eerst
succesvol vertaald naar de badkamer van
nú; met de douche als eye-catcher.
Industriële, stalen deuren vormden de
inspiratie voor onze designers. Deze
inspiratie zie je terug in het algehele
ontwerp met zijn matzwarte kaders. Maar
ook in de subtiel toegepaste industriële
bouten. Met bijzonder veel aandacht voor
details, zoals de verborgen bevestiging
van de steun en de mogelijkheid om de
deur ook drempelloos te plaatsen, is deze
industriële look succesvol vertaald naar
een moderne douche.

Werkelijk uniek is het gebruik van
verborgen scharnieren. Als de deur
gesloten is, zijn deze compleet aan het
zicht onttrokken. De scharnieren zijn
opgebouwd uit vier elementen om de
krachten makkelijk te verdelen en hebben
3 assen, waardoor de deur tot maar liefst
180º te openen is.

duka 1700.
nú ook in stijlvol ZWART

W

anneer je kiest voor zwart in de
badkamer, dan ontstaat er direct een
luxe stijlvolle sfeer. Met een duka 1700
douche met een zwarte afwerking heb je een
échte eyecatcher in de badkamer. Niet alleen
de kleur valt op, ook de textuur van deze
douche is onderscheidend. Door de bijzondere
matte finish, zie je dat je wat speciaals in
handen hebt. In combinatie met bijpassende
zwarte kranen en accessoires maak je het
geheel helemaal af.
Subtiel design met verfijnde technieken
en een grote variëteit aan individuele
doucheoplossingen kenmerken Sealskin’s
zeer populaire doucheserie duka 1700.

Doordat alle douches zijn uitgevoerd met
een klein vast deel, is de draairadius beperkt
en kunt u gemakkelijk een toilet, wastafel of
radiator naast de douche plaatsen.
De douches van deze strak vormgegeven
serie zijn naast mat zilver en een chroom/
zilverhoogglans afwerking nu ook voortaan in
stijlvol zwart beschikbaar!
In zwart zijn er deuren voor een nis tot wel
210 cm leverbaar, een deur-wand combinatie,
hoekinstap of kwartronde douche. Een
stijlvolle zwarte badkamer is dus voor iedereen
bereikbaar.

populaire Senso baden voortaan
met Slimfit rand.

M
18 mm

SLIMFIT

inimalisme heeft zich ontwikkeld van
een trend naar een nieuwe standaard.
Dunne randen zien we steeds vaker in diverse
product categorieën, zoals keukenbladen,
douchebakken, etc.. Deze trend toont zich nu
ook in ligbaden. Daarom introduceert Sealskin
een nieuwe versie van Senso; nu met een
extra lage rand van minder dan 2cm (18mm):
Slimfit.

Revive inspire.

S

peciaal voor de nieuwe Senso Slimfit baden
brengen we het bijzondere elektronische
combi whirlpoolsysteem: Revive Inspire.
Revive Inspire is net zo minimalistisch als
de Senso Slimfit. Alle onderdelen zijn zo
mogelijk in micro formaat uitgevoerd en vlak
gemonteerd; de jets, de touch bediening, de
ledjes, de zij-aanzuiging, etc..
Revive Inspire kent standaard 4 micro power
LED’s die helemaal vlak zijn geïnstalleerd.
Niet alleen mooi, maar ook extra schoonmaakgemak dus.

Rose. altijd een oplossing
I

mposant zonder echt op te vallen. Dat is de nieuwe
douchebakkenlijn Rose. Dankzij het randloze design, is deze
barrièrevrij en perfect te combineren in iedere badkamer. Met
deze serie heb je volop de keuze. Rose is namelijk verkrijgbaar
in de volgende maten:

800 x 800 mm
1000 x 800 mm
1200 x 800 mm
1400 x 800 mm
1600 x 800 mm
1700 x 800 mm
1800 x 800 mm

900 x 900 mm 1000 x 1000 mm
1000 x 900 mm
1200 x 900 mm
1400 x 900 mm
1600 x 900 mm
1700 x 900 mm
1800 x 900 mm

3 Installatievarianten
Rose douchebakken kunnen zowel vlak in de vloer worden
geïntegreerdn als op de vloer of met een tegelpaneel worden
geplaatst. Alle maatvoeringen zijn zowel zonder als met
antislip verkrijgbaar.

Vlak geïntegreerd in de vloer

Onzichtbare afvoer
De douchebak is voorzien van een fraai afvoerdeksel met
magnetische bevestiging, welke een geheel vormt met de
douchebak. Een chrome afvoerdeksel van het douchebaksifon
is hiermee dus verleden tijd!

Op de vloer

Uitgevoerd met tegelpaneel

architectonische douche oplossingen.

A

rchitectonische douche oplossingen zijn
vanaf medio volgend jaar mogelijk met
Sealskin.
Om de badkamer helemaal compleet
naar smaak te kunnen inrichten, kunnen
binnenkort ook Sealskin douches helemaal
worden opgenomen in het interieur. Deze
bijzondere architectonische inrichting is er
niet alleen voor design hotels, thema kamers
-en badkamers, maar deze is ook bereikbaar
voor de consument.
Omvangrijk en hoogwaardig is de bibliotheek
welke met de grootste zorg is samengesteld om
de mooiste douches in de beste beeldkwaliteit
te kunnen creëren.
Een digitale druk wordt beschikbaar in drie
drukvarianten, namelijk:
Digi Art, Digi Deco en Digi Home

Digi Art staat voor:
• Een volledige bedrukking aan de
buitenzijde van het glas
• ProCare en Sealglas kunnen ook bij
douches met Digi Art optioneel worden
toegepast.
• Geschikt voor toepassing op alle vaste
delen en zijwanden.
Digi Deco staat voor:
• Een gedeeltelijke bedrukking aan de
buitenzijde van het glas
• ProCare en Sealglas kunnen ook bij
douches met Digi Deco optioneel worden
toegepast.
• Geschikt voor toepassing op alle delen.
Digi Home staat voor:
• Een bedrukking op individuele glasplaten,
dus niet specifiek op douches
• Digi Home zal in een 2e fase worden
geïntroduceerd.
Sealskin kan een Digi druk op zowel standaard
als maatwerk douches toepassen.

Postbus 6
5140 AA Waalwijk
Nederland

Tuinstraat 26
5144 NT Waalwijk
Nederland

Tel. +31 (0)416 672 672
sales@sealskin.nl
www.sealskin.nl

