
Black Edition suihkunurkka

Black Edition suihkuovi

Kaikki lasit ovat 6 mm 
karkaistu turvalasia.

Tämä malli saatavana 
väreissä:

Kirkas lasi
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ARROW

BLACK EDITION SUIHKUOVI
Suihkuovi on nyt saatavana myös mustilla profiileilla, listoilla ja yksityiskohdilla. Black 
Edition suihkuovi käsittää YHDEN OVEN, joka asennetaan kiinteään syvennykseen

ARROW

BLACK EDITION SUIHKUNURKKA
KOOSTUU KAHDESTA BLACK EDITION DOOR -SUIHKUOVESTA

Suihkunurkka on nyt saatavana myös mustilla profiileilla, listoilla ja 
yksityiskohdilla. Tämä suihkunurkka hyödyntää suihkutilan ja kylpyhuonetilan 
tehokkaasti ja parhaalla mahdollisella tavalla.

· Ovet aukeavat sisään- ja ulospäin

· Ovet ovat käännettäviä ja ne voidaan asentaa sekä oikealle että vasemmalle

· Mattamusta seinäprofiili (leveys 28 mm)

· 6 mm karkaistu turvalasi

· Ovet ovat säädettävissä 180°

· Säätövara 20 mm sivusuunnassa

· Nostosaranat nousevat avattaessa 5 mm

· Korkeus 2000 mm seinäprofiilin yläreunaan

· Korkeuden säätö välikkeillä (2, 5 tai 7 mm)

· Seinäprofiilissa on tilaa putkien läpiviennille enintään 45 mm seinästä

· Tyylikäs, musta nuppivedin kumipysäyttimellä

· Magneettisuljin

· Ovien mukana toimitetaan 20 mm laahustiiviste lattiaa vasten

· 10 vuoden takuu

B
la

ck
 E

d
it

io
n 

su
ih

ku
se

in
ät

, s
ui

hk
uo

ve
t 

ja
 s

ui
hk

un
ur

ka
t



Kaikki lasit ovat 6 mm 
karkaistu turvalasia.

Tämä malli saatavana 
väreissä:

Kirkas lasi
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ARROW

BLACK EDITION SUIHKUNURKKA
KOOSTUU BLACK EDITION DOOR -SUIHKUOVESTA JA 
BLACK EDITION WALL -SUIHKUSEINÄSTÄ

Square mahdollistaa oven yhdistämisen kiinteään seinään 
– vaihtoehto suihkutilaan, jossa tarvitaan kiinteä seinäke.
Vakauttava tuki tekee rakenteesta tukevan.

· Suihkun ovi avautuu sisään- ja ulospäin

· Ovi ja seinä ovat käännettävät ja ne voidaan asentaa sekä
oikealle että vasemmalle

· Mukana teleskooppinen kulmatuki, joka voidaan asentaa
portaattomasti, esimerkiksi 45°:n kulmaan tai vaakasuoraan
seinää vasten

· Mattamustat seinäprofiilit (leveys 28 mm)

· 6 mm karkaistu turvalasi

· Ovi on säädettävissä 180°

· Säätövara 20 mm sivusuunnassa

· Nostosaranat nousevat avattaessa 5 mm

· Korkeus 2000 mm seinäprofiilin yläreunaan

· Korkeuden säätö välikkeillä (2, 5 tai 7 mm)

· Seinäprofiilissa on tilaa putkien läpiviennille enintään 45 mm
seinästä

· Tyylikäs, musta nuppivedin kumipysäyttimellä

· Magneettisuljin

· Oven mukana toimitetaan 20 mm laahustiiviste lattiaa vasten

· 10 vuoden takuu

Suihkuseinän mukana 
oleva vakauttava tuki 
voidaan asentaa mihin 
tahansa vaakasuoraan 
kulmaan kylpyhuoneen 
seinää vasten.
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ARROW

BLACK EDITION SUIHKUNURKKA 
PYÖRISTETTY
KOOSTUU KAHDESTA BLACK EDITION DOOR -SUIHKUOVESTA 

Klassinen suihkunurkkaus on nyt saatavana myös mustilla profiileilla, 
listoilla ja yksityiskohdilla. Pyöristetty suihkunurkka antaa tilaa pie-
neen kylpyhuoneeseen. Sisään- ja ulospäin aukeavat ovet voidaan 
taittaa seinää vasten.

· Ovet aukeavat sisään- ja ulospäin

· Ovet ovat käännettäviä ja ne voidaan asentaa sekä oikealle että
vasemmalle

· Mattamusta seinäprofiili (leveys 28 mm)

· 6 mm karkaistu turvalasi

· Ovet ovat säädettävissä 180°

· Säätövara 20 mm sivusuunnassa

· Nostosaranat nousevat avattaessa 5 mm

· Korkeus 2000 mm seinäprofiilin yläreunaan

· Korkeuden säätö välikkeillä (2, 5 tai 7 mm)

· Seinäprofiilissa on tilaa putkien läpiviennille enintään 45 mm
seinästä

· Tyylikäs, musta nuppivedin kumipysäyttimellä

· Magneettisuljin

· Ovien mukana toimitetaan 20 mm laahustiivisteet lattiaa vasten

· 10 vuoden takuu

10

LA
AT

UA JA TYYLIÄ

VUODEN TAKUU

B
la

ck
 E

d
it

io
n 

su
ih

ku
se

in
ät

, s
ui

hk
uo

ve
t 

ja
 s

ui
hk

un
ur

ka
t

Kaikki lasit ovat 6 mm 
karkaistu turvalasia.

Tämä malli saatavana 
väreissä:

Kirkas lasi

Kaikki lasit ovat 6 mm 
karkaistu turvalasia.

Tämä malli saatavana 
väreissä:

Kirkas lasi



Suihkuseinä on toimiva ratkaisu, joka sopii lähes 
kaikkiin kylpyhuoneisiin. Vakauttava tuki pitää 
suihkuseinän tukevasti paikallaan.

· Seinä ovat käännettävä ja se voidaan asentaa
sekä oikealle että vasemmalle

· Mukana teleskooppinen kulmatuki, joka voidaan
asentaa portaattomasti, esimerkiksi 45°:n
kulmaan tai vaakasuoraan seinää vasten

· Mattamustat seinäprofiilit (leveys 28 mm)

· 6 mm karkaistu turvalasi

· Säätövara 20 mm sivusuunnassa

· Korkeus 2000 mm seinäprofiilin yläreunaan

· Korkeuden säätö välikkeillä (2, 5 tai 7 mm)

· Seinäprofiilissa on tilaa putkien läpiviennille
enintään 45 mm seinästä

· 10 vuoden takuu

ARROW

BLACK EDITION WALL
KORKEA SUIHKUSEINÄ
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Valinnainen lisäosa: 

Arrow Wall-suihkuseinän 
lattiakiinnike musta

Pisla tuotenro: 81192008 
Arrow Tuotenro: 30932
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Suihkuseinän mukana oleva vakauttava tuki 
voidaan asentaa mihin tahansa vaakasuoraan 
kulmaan kylpyhuoneen seinää vasten.

Kaikki lasit ovat 6 mm 
karkaistu turvalasia.

Tämä malli saatavana 
väreissä:

Kirkas lasi




