Cabines
Als er voor een eenvoudige doucheoplossing
wordt gekozen met een minimum aan
installatiekosten en overlast dan is een Apollo
douchecabine de oplossing.
Een cabine kan op de begane grond of op een
verdieping in één dag worden geïnstalleerd.
Omdat er niet betegeld hoeft te worden kan de
cabine zo weer elders gebruikt worden.
Als er een steunrails wordt geplaatst of een
douchestoeltje of een wastafel is een praktische
oplossing mogelijk die invulling geeft aan de
persoonlijke wensen en mogelijkheden.





Eenvoudig te installeren douchevloer en wanden.
Een cabine kan gemakkelijk op de begane grond
of op een verdieping geïnstalleerd worden.
Een complete cabine kan in willekeurig welk
vertrek geplaatst worden met een minimum aan
kosten en overlast en kan hergebruikt worden
indien gewenst.
De wanden bestaan uit polypropylene kunststof.
Dit materiaal is wit en onbreekbaar, het
doorstaat elke eis en is toepasbaar in de meeste
situaties.
De douchetray zelf is 25 jaar gegarandeerd.
Het antislip oppervlak geeft een veilig gevoel.
De cabinedeuren kunnen voorzien worden van
doorzichtig styrene of polypropylene witte
ondoorzichtige beglazing.
De cabinehoogte bedraagt 185 cm en de half
hoge deuren zijn standaard, ergonomisch
verantwoord, 75 mm hoog.
De douchetray is voorzien van de antibacteriële



bescherming
Leverbaar in linker -of rechteruitvoering.


Cormorant Optie E met toilet, linker uitvoering
Afmeting: Lxbxh 120 x 85 x185 cm incl. oprit!








Mallard Optie C
Afmeting lxbxh 120 x75 x185 cm

Service
Stortbak en frame zijn
volledig onzichtbaar
achter een
verwijderbaar zijpaneel.
Een afvoerpomp kan
desgewenst ook worden
toegepast. Zowel in
linker als rechter
uitvoering leverbaar.
Hangtoilet

485mm

790mm
tot
1040mm

Het verstelbare hangtoilet
kan op iedere gewenste
hoogte worden ingesteld,
rekening houdend met de
wens van de klant.
Met een op hoogte
instelbaar toilet voorkomt
u het gebruik van losse,
gevaarlijke toiletverhogers.

Wren Optie B met toilet
Afmeting l xbxh 130 x 90 x 185 cm

Optioneel plafond
Het gebruik van een optioneel plafond
voorkomt stoom- en condensvorming.
Tevens kunt u in het plafond een
ventilator of licht monteren

Hangtoilet
Een Villeroy & Boch hangtoilet
is standaard. Met het
onzichtbare frame is een
hygiënische ophanging
mogelijk waarna de pot en de
ruimte er omheen gemakkelijk
te reinigen zijn.

Alternatieven
Hoge wanden geven meer privacy in de
badkamer. Maar halfhoge deuren
maken het mogelijk hulp tijdens het
douchen te verlenen.

*Toiletzitting naar keuze.

Zo kan het er ook in uw
badkamer uitzien.
Let op: Houdt er rekening
mee dat bij sommige tray
maten de oprit is
inbegrepen!
Nightingale Optie B
Dipper Optie B
Afmeting lxbxh 120 x 80 x185 cm Afmeting lxbxh 110 x 75 185 cm
Deze beide cabines hebben een zij-afvoer, links of rechts
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