De NIEUWE Falcon Douchebak
Zelfdragend en met een installatiegemak waar
u alleen nog maar van heeft gedroomd!
Uw keuze valt vanzelf op de Apollo Falcon reeks van gemakkelijk toegankelijke
douchebakken wanneer een lage douchebak de voorkeur heeft. Een Falcon
douchebak verlangt een beperkt bedrag aan installatiekosten, omdat de
sloopwerkzaamheden werkelijk minimaal zijn. Ook kan deze bak verlaagd in de
bestaande vloerlijn worden aangebracht.
Deze op de grondliggende en gemakkelijk toegankelijke type douchebak is extreem
sterk uitgevoerd en kan zonder verdere ondersteuning zo geplaatst worden op de
bestaande badkamervloer! Hij is volledig zelfdragend.
exceptional strength, without having to be bedded onto a sand on top of the existing
bathroom floor

Er is geen verschil tussen links en rechts bij de
Falcon douchebakken.
Maatvoering
900 x 900mm
1000 x 700mm
1100 x 800mm

1300 x 700mm



Slechts een hoogte van 40 mm, dus een gemakkelijke
en veilige toegang!



Past zowel op een houten als een stenen ondergrond.



Kan 40 mm verlaagd worden aangebracht zodat deze
bak in lijn met de vloerlijn ligt.



Zelfdragend, geen ondersteuning van zand/cement of
purschuim nodig.



Voorzien van een zelfklevende, unieke waterdichte
tegellip.



Glasvezelversterkte constructie.



25 jaar garantie op constructiefouten



Exclusief voorzien van



De plaats van de afvoer is zo bepaald dat u geen last
heeft van de vloerbalken.



Oprit R01, 800mm, of Oprit R02, 1850mm optioneel
leverbaar als accessoire bij rolstoelgebruik.



Anti-slip oppervlak met R-waarde 13 voor een veilig en
comfortabel gebruik.



Tray’s not handed

1400 x 700mm

Fixatieplaatjes worden
meegeleverd voor het
vast zetten van de bak
aan de muur. De
zelfklevende tegellip
zorgt voor een
waterdichte afwerking .

Gemakkelijk in te lopen,
slechts 40 mm hoog. De
Falcon bak ligt gewoon
op de bestaande
douchevloer.

Afvoer posities
900 x 900mm
A - 300mm
B - 600mm

C - 150mm

1000 x 700mm
A - 350mm
B - 350mm

C - 200mm

1100 x 800mm
A - 500mm
B - 300mm

C - 150mm

1300 x 700mm
A - 350mm B - 350mm
1400 x 700mm
A - 350mm
B - 350mm

Met behulp van een
apart verkrijgbare oprit
wordt de bak rolstoel
toegankelijk.

C - 200mm

C - 200mm

De douchebak is voorzien van de standaard
STW7-R Mc Alpine sifon.

Het is ons beleid de producten continue aan te passen, we behouden ons het recht voor de specificaties zonder bericht te wijzigen.

Optie A

Optie F

2 vouwdeuren maken een
maximale entrée mogelijk
Rechter uitvoering getoond
Past op
Falcon 1400x700

Een enkele deur, naar buiten
draaiend, met scharnier aan
de muur maakt het mogelijk
te helpen met douchen.
Rechter uitvoering getoond.
Ook in hoge uitvoering
mogelijk.
Past op
Falcon 1300x700
Falcon 1400x700

Optie B

Optie G

2 Vouwdeuren in lijn,
scharnierend aan de muur
geeft de mogelijkheid van
een maximale
toegankelijkheid in een kleine
badkamer. Geen verschil in
links of rechts.
Past op
Falcon 1300x700
Falcon 1400x700

2 openslaande klapdeuren
scharnierend aan de zij en de
voorwand. 2 Verticale support
stangen zijn sterk genoeg als
grijpstang.
Rechter uitvoering getoond.
Ook in hoge uitvoering
mogelijk.
Past op
Falcon 1300x700
Falcon 1400x700

Optie C

Optie H

2 vouwdeuren zorgen een
maximale toegankelijkheid. De
deuren slaan tegen de muur als
ze helemaal geopend zijn.
Rechter uitvoering getoond.

2 Klapdeuren scharnierend
aan de muur voor
toegankelijkheid in een
beperkte ruimte. Geen
verschil in links of rechts.
Ook in hoge uitvoering
mogelijk.
Past op
Falcon 900x900
Falcon 1000x700
Falcon 1100x800
Falcon 1300x700

Past op
Falcon 900x900 (geen Li of Re)
Falcon 1000x700
Falcon 1100x800
Falcon 1300x700

Optie D

Optie I

Vast paneel met 2
vouwdeuren in de hoek. De
verticale support stang is
sterk genoeg als grijpstang.
Rechter uitvoering getoond.

Hoekoplossing met 2
klapdeuren scharniert aan de
muur en het vaste panel. De
verticale support stang is
sterk genoeg om als
grijpstang te dienen.
Rechter uitvoering getoond.
Ook in hoge uitvoering
mogelijk.
Past op
Falcon 1400x700

Past op
Falcon 1400x700

Optie E

Oprit

Vouwdeur geeft maximale
toegankelijkheid. Het
zijpaneel maakt hulp bij het
douchen mogelijk.
Rechter uitvoering getoond.

40mm hoge
glasvezelversterkte oprit met
een aluminium rand voor een
gegarandeerde
rolstoeltoegankelijkheid.

Past op
Falcon 900x900
Falcon 1000x700
Falcon 1100x800
Falcon 1300x700

R01

R02

Oprit R01 800mm
Oprit R02 1850mm
(Oprit R02kan ingekort
worden)

