Inloop douches

Sandmartin,
Kingfisher & Kite

Inloop douches, bad vervangers
Een serie van inloop douches , verkrijgbaar in 3 breedtes en 185 cm lang, inkortbaar! Nu is het
mogelijk een douchebak zo in te korten dat deze precies past op de plaats waar vroeger een bad
stond. Deze inkortbare inloopdouchebak past met gemak tussen 3 muren. Ze zijn voorzien van
een eindplaat waarmede de zaagsnede wordt afgewerkt. Met een openeind kan overigens ook!
Met de tegellip krijgt u een waterdichte wand/vloer oplossing.
Deze inloopdouche heeft geen oprit nodig om toegankelijk te zijn voor anders validen met een
rolstoel.

Toepassing
Kan geïnstalleerd worden op een steenachtige en een houten ondergrond. De inbouwdiepte van
de gehele tray bedraagt minder dan 40 mm ! Rond de sifon moet dan nog minimaal 65 mm
extra uitgekapt worden. Indien toegepast op hout zal er iets van de balken verwijderd dienen te
worden. Verkrijgbaar in tal van wandoplossingen om in een specifieke behoefte te voorzien.














18mm Tegellip werkt prima samen met gipsplaat.
Ook kan de tegellip vast geschroefd worden aan de
muur.

Toepasbaar op een houten
ondergrond

Lage opstaande zijwanden geven meer sterkte en
stabiliteit.
Op maat inkortbaar inclusief een aankleedgedeelte.
De maximale lengte bedraagt 185 cm en kan zo op
maat ingekort worden dat de tray precies past op
de plaats waar ooit een bad gestaan heeft. Er wordt
een eindplaat mee geleverd waarmede de
zaagsnede wordt afgewerkt.

Toepasbaar op een stenen
ondergrond
Inloop
douche

25 Jaar garantie op constructie fouten.
Glasvezel versterkt polyester.
Verborgen muuraansluiting, daardoor een blijvend
waterdichte oplossing ontstaat.
Toepasbaar op stenen en houten ondergrond. Er
hoeft maximaal 40 mm ondergrond verwijderd te
worden.
R-waarde > 13, zodat er altijd, ook in natte
toestand een stroeve vloer aanwezig is.
Opvulstukken leverbaar om zichtbaar leidingwerk te
verbergen of om het douche oppervlak te
vergroten.
In linker of in rechter uitvoering leverbaar.
Inloopdouche garandeert een moeiteloze entree
voor anders validen met een rolstoel.
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Ja
Standaard sifon met een
diepte van 92 of 65 mm
Op maat in te korten bij het
vervangen van een bad

Bad Vervanger

18

Dit type douchebak is ontworpen als een ideale
vervanger voor een ligbad waarmee een volledig in
lijn met de bestaande vloer oplossing voorhanden is.
Kan zonder oprit toegepast worden voor gebruik met
een rolstoel.

25

Hindernisvrije toegang ook voor
rolstoel gebruikers.

55

Uitgevoerd met een 18 mm tegellip voor een
waterdichte oplossing. De tegellip kan ook gebruikt
worden om de douchebak aan de muur te bevestigen.

Tegellip
Doorsnede
In mm

De inbouwdiepte bedraagt maximaal 40 mm. Rond de
sifon is 65 of 92 mm extra nodig. Ondersteuning door
middel van een zand cement oplossing of met
Purschuim. Zie de inbouwhandleiding.

LEVEL ACCES

4

Opvulstukken zijn leverbaar om opliggende leidingen
weg te werken en om het douche oppervlakte te
vergroten.
De douchebak kan tot de onderstaande maten worden
ingekort:

Op lengte in te korten

Tray
SANDMARTIN
KINGFISHER
KITE

Cut to Length
Van 1850 tot 1120mm
Van 1850 tot 1220mm
Van 1850 tot 1295mm


A


B


C

Bak ref

Sandmartin B rechter uitvoering getoond,
Voor meer opties kijk op de volgende
bladzijden.

A

Maten
B
C

Douche gedeelte
B
C

SAND

1850

700

1070

640

1060

KING

1850

800

1170

740

1160

KITE

1850

900

1225

840

1215

Deze bakken zijn
leverbaar in linker of
rechter uitvoering

Sifon opties
Standaard met STW7-R sifon
35mm water slot en 92 mm
inbouwdiepte. Of 65 mm diep
met een waterslot van 25
mm.

40mm

De ruimte onder de bak opvullen met
zand cement oplossing of met dunne
Purschuim.

Wand oplossingen > > > > > > > > >

Sandmartin, Kingfisher, Kite






Bad vervanger, inkortbaar
Hindernis vrije entree
Rolstoel toegankelijk
Verschillende maten in links of rechts

SANDMARTIN & KINGFISHER
Optie A

SANDMARTIN

Optie B
A – 500
B – 575
C – 565

1850

A – 500
B – 575
C – 290
D – 270

110
110

700
Vast paneel en een vouwdeur
scharnierend aan de muur voor
maximale hoekentree

Vast paneel en een dubbele
vouwdeur scharnierend aan de
muur voor maximale entree.

SANDALH
SANDARH

SANDBLH
SANDBRH

Linker uitvoering getoond.

1070

Optie F3

In lijn met de bestaande vloer Past tussen 2 muren.

Linker uitvoering getoond
Ref code: SANDLH
SANDRH

Linker uitvoering getoond.

Optie WF20
Deze optie
moet
ingemeten
worden

2 Vaste panelen en 2 deuren in het
midden.
Linker uitvoering getoond .
SANDF3LH
SANDF3RH

KINGFISHER

Optie A

Naar buiten draaiende schuifdeur over
de gehele breedte .
Linker uitvoering getoond.

SANDWF20LH
SANDWF20RH

Optie B
A – 500
B – 675
C – 665

1850
110
110

Past tussen 2
muren.
Minimum 875mm
Maximum 1350mm

A – 500
B – 675
C – 340
D – 320

800

1170
Linker uitvoering getoond
Ref code: KINGLH
KINGRH

Vast paneel en een vouwdeur
scharnierend aan de muur voor
maximale hoekentree

Vast paneel en een dubbele
vouwdeur scharnierend aan de
muur voor maximale entree.

Linker uitvoering getoond.

Linker uitvoering getoond.

KINGALH
KINGARH

KINGBLH
KINGBRH

Optie F3

Optie WF20
Deze optie
moet
ingemeten
worden

2 Vaste panelen en 2 deuren in het
midden.
Linker uitvoering getoond .
KINGF3LH
KINGF3RH
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Past tussen
2 muren.
Minimum 875mm
Maximum 1350mm

Naar buiten draaiende schuifdeur over
de gehele breedte
Linker uitvoering getoond.

KINGWF20LH
KINGWF20RH

Optie F2

Optie F1
A – 700

Een 1850mm hoge wand met een
geribbelde verticale steunpaal.
Linker uitvoering getoond.
SANDXLH
SANDXRH

Deze optie
moet
ingemeten
worden

Vast paneel en een vouwdeur voor een
gemakkelijk entree.
Uitvoering met vast paneel links getoond.
SANDF1LH
SANDF1RH

Deze optie
moet
ingemeten
worden

Vast paneel met 2 deuren, een aan de muur
scharnierend, de andere aan het vaste paneel.
Uitvoering met vast paneel links getoond.
SANDF2LH
SANDF2RH

Option WF27
Past tussen 2 muren.
Minimum - 1375mm
Maximum - 1850mm

500mm breed vast paneel samen met een
schuifdeur.
Linker uitvoering getoond.
SANDWF27LH
SANDWF27RH

Optie X

Optie F2

Optie F1
A – 800

Een 1850mm hoge wand met een
geribbelde verticale steunpaal.
Linker uitvoering getoond.
KINGXLH
KINGXRH

Deze optie
moet
ingemeten
worden

Vast paneel en een vouwdeur voor een
gemakkelijk entree.
Uitvoering met vast paneel links getoond.
KINGF1LH
KINGF1RH

Deze optie
moet
ingemeten
worden

Vast panel met 2 deuren, een aan de muur
scharnierend, de andere aan het vaste paneel.
Uitvoering met vast paneel links getoond.
KINGF2LH
KINGF2RH

Optie WF27
Fits between two walls
Minimum - 1375mm
Maximum - 1850mm

500mm breed vast paneel samen met een
schuifdeur.
Linker uitvoering getoond.
KINGWF27LH
KINGWF27RH

Sandmartin, Kingfisher, Kite






Bad vervanger, inkortbaar
Hindernis vrije entree
Rolstoel toegankelijk
Verschillende maten in links of rechts

In lijn met de bestaande vloer

Optie X

In lijn met de bestaande vloer

KITE
KITE

Optie A

Optie B
A – 500
B – 700
C – 765

1850

A – 500
B – 700
C – 390
D – 370

110
110

900

1225
Linker uitvoering getoond.
Ref code: KITELH
KITERH

Vast paneel en een vouwdeur
scharnierend aan de muur voor
maximale hoekentree

Vast paneel en een dubbele
vouwdeur scharnierend aan de
muur voor maximale entree.

Linker uitvoering getoond.

Linker uitvoering getoond

KITEALH
KITEARH

KITEBLH
KITEBRH

Optie F3

Optie WF20
Deze optie
moet
ingemeten
worden

2 Vaste panelen en 2 deuren in het
midden.
Linker uitvoering getoond .
KITEF3LH
KITEF3RH

Past tussen 2
muren.
Minimum 875mm
Maximum 1350mm

Naar buiten draaiende schuifdeur
over de gehele breedte
Linker uitvoering getoond.

KITEF3LH
KITEF3RH

‘Onze douchewanden zijn geen
standaardrange!.
We kunnen ze op maat leveren, rekening
houdend met uw individuele wensen!’
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Optie F2

Optie F1
A – 800

Een 1850mm hoge wand met
een geribbelde verticale
steunpaal.,
Linker uitvoering getoond.
KITEXLH
KITEXRH

Deze optie
moet
ingemeten
worden

Deze optie
moet
ingemeten
worden

Vast paneel en een vouwdeur voor een
gemakkelijk entree.
Uitvoering met vast paneel links getoond
KITEF1LH
KITEF1RH

Vast panel met 2 deuren, een aan de
muur scharnierend, de andere aan het
vaste paneel.
Uitvoering met vast paneel links getoond.
KITEF2LH
KITEF2RH

Option WF27
Past tussen 2 muren.
Minimum - 1375mm
Maximum - 1850mm

500mm breed vast paneel samen met een
schuifdeur.
KITEWF27LH
KITEWF27RH

‘Kijk wat een 3D presentatie u biedt!
Vraag een vrijblijvende offerte aan’

Sandmartin, Kingfisher, Kite







Bad vervanger, inkortbaar
Hindernis vrije entree
Rolstoel toegankelijk
Verschillende maten in links of rechts

In lijn met de bestaande vloer

Optie X

