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TWICE SUIHKUOVI

SYVENNYKSEEN

Twice -suihkuovi voidaan asentaa syvennykseen. Tilaa 

säästävä suihkutilaratkaisu pieneen kylpyhuoneeseen.

· Sisään- ja ulospäin aukeava suihkuovi

· Hopeanvärinen kiiltävä 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)

· Leveys 672–1192 mm (ilman levennysprofiilia)

· Seinäprofiilissa on tilaa putkien läpiviennille enintään

45 mm seinästä

· Tyylikäs nuppivedin kumipysäyttimellä

· Magneettisuljin

· Mukana toimitetaan 20 mm laahustiiviste lattiaa vasten

· Tilataan joko oikealle tai vasemmalle asennettavana

· 10 vuoden takuu
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Kaikki lasit ovat 6 mm 

karkaistu turvalasia.

Tämä malli saatavana 

väreissä:

Kirkas lasi
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KOOSTUU KAHDESTA TWICE-SUIHKUOVESTA

ARROW 

TWICE SUIHKUOVET

SYVENNYKSEEN
KOOSTUU KAHDESTA TWICE-SUIHKUOVESTA

Twice -suihkuovet voidaan asentaa syvennykseen. Tilaa säästävä 

suihkuratkaisu leveällä oviaukolla.

· 2 kpl sisään- ja ulospäin aukeavaa suihkuovea

· Hopeanvärinen kiiltävä seinäprofiili (leveys 28 mm)

(1 per ovi)

· 6 mm karkaistu turvalasi

· Ovet ovat säädettävissä 180°

· Säädettävä 40 mm sivusuunnassa (20 mm per ovi)

· Nostosaranat nousevat avattaessa 5 mm

· Korkeus 2000 mm seinäprofiilin yläreunaan

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

· Leveys 1192–2384 mm (ilman levennysprofiilia)

· Seinäprofiilissa on tilaa putkien läpiviennille enintään 45 mm seinästä

· Tyylikäs nuppivedin kumipysäyttimellä

· Magneettisuljin

· Mukana toimitetaan 20 mm laahustiiviste lattiaa vasten

· Tilataan yksi oikealle ja yksi vasemmalle asennettava

· 10 vuoden takuu

1344-2384
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