Inloop douches

Eagle

In lijn met de bestaande vloer, bad vervanger om
afgewerkt te worden met tegels of met vinyl
De Eagle serie inloopdouches geeft uw een perfecte keuzevrijheid om een ligbad te vervangen in een vlakke
doucheoplossing. Is ook heel goed te gebruiken door mensen met een rolstoel.
Samen met Wedi plaat heeft u een prachtige oplossing voor een houten ondergrond. Ook kan samen met
een Trueseallip en vinyl een waterdichte alternatieve oplossing worden aangeboden.

Voordelen
De Eagle douchevloer kan op lengte worden ingekort en past daardoor perfect op de plaats waar vroeger
een ligbad aanwezig was. Met de derde eindplaat heeft u een blijvend waterdichte wand/vloer afwerking. U
kunt de Eagle douchevloer vlak op de ondergrond plaatsen.

Maakt een mooie douchevloer zonder dat er
vloeroppervlak wordt ingeleverd.

Teopasbaar op houten
ondergrond

Bij gebruik van Wedi plaat krijgt u een waterdichte en
voor tegels geschikte ondergrond.

Kan desgewenst ook op een
stenenondergrond worden
toegepast.

Bij toepassing van vinyl kunt u met de trueseallip een
waterdichte aansluiting aanleggen.
De douchebak is inclusief het juiste afschot. De gehele
vloer komt slechts 18 mm omhoog. Bij de sifon is 92 mm
nodig, bij een houten ondergrond is dat meestal geen
probleem.

Inloop
douche

Gemakkelijke Installatie en met de tegellip altijd
waterdicht.
In principe kunt u deze douche bak in één dag aanleggen.
Het afvoegen en afkitten moet de volgende dag plaats
vinden.
Op maat in te korten. Maximale lengte is 185 cm en past
op de plaats van het verwijderde bad. Met de te verlijmen
eindplaat krijgt u een waterdichte afwerking van de
zaagsnede.
25 jaar garantie.
R-waarde > 13 geeft een veilige vloer.
Linker of rechter uitvoering leverbaar.
Hindernis vrij derhalve geschikt
voor rolstoelgebruikers.
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Voorzien van STWR-7 sifon,
92 mm
Op maat inkortbaar

Slechts een 18mm van de vloer dient
verwijderd te worden als er met een vinylvloer
gewerkt wordt. Voor de rest van de vloer moet
4 mm dik watervast multiplex worden
toegepast tot de rand van de trueseallip.
Daarna kan de vloer afgewerkt worden met
vinyl en met hete lucht aan het zwarte PVC
worden gelijmd .



C

B

Wediplaat Uitvoering

U zaagt een gat rond de sifon uit de houten
vloer. Daarna lijmt en schroeft u tot aan de
rand van de Eagle de Wediplaat van 20 mm. Op
de naden kimband toepassen en daarna
betegelen. Afvoegen met Schönox WD flex
voegsel. De Trueseallip vervalt dan.Opgeven bij
bestellen.
De Eagle heeft een 18mm tegellip waardoor er
een waterdichte wandafwerking mogelijk is. Met
de tegellip kunt u ook de douchebak aan de
muur bevestigen.
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A – Vloerdelen of beton
B – 4 mm dik watervast multiplex
C – 2mm vinyl vloerbedekking
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Inloop douche

TRUESEAL Uitvoering met
Vinyl

De tray kan tot de onderstaande lengte worden
ingekort:
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Tray
EAGL745
EAGL845

90

In kortbaar tot
Van 1850 tot 1130mm
Van 1850 tot 1340mm
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Samensmelten van vinyl met de
trueseallip dmv hete lucht

Doorsnede tegellip


B
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Artikelnummer
A

EAGL745ALH getoond met een tegelvloer
afgewerkt.

Tray maat
B
C

douchegedeelte
A
B

EAGL745

1850

745

1060

1050

660

EAGL845

1850

845

1270

1260

760

Er is verschil in links en
rechts

Sifon opties
Standaard voorzien van
STW7-R sifon met een
waterslot van 35 mm. Hoogte
92 mm

De houtenvloer, de grijze Wediplaat, de tegel en
De Eagle tray

Eagle
Inbouwdiepte van slechts 18 mm!
Geheel in lijn met de bestaande vloer
Vervangt ligbad

