
soho®

Dusjvegger med industrielt design

Hengslede dører,  
soft close skyvedører og  
walk-in dusjvegger

Karakteristisk industrielt  
design

210 cm høye, 8 mm tykt  
sikkerhetsglass

"Sealglas" anti-kalk belegg
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Innovasjon og kvalitet

Spesielle detaljer som de skjulte hengslene og usynlige 
veggfester underbygger Soho® sitt moderne utseende.

De hengslede dørene kan benyttes med eller uten dørterskel. 
Skyvedørene har et «soft open» og «soft close» system. Alle 
varianter er ikke mindre enn 210 cm høye. 

Inspirasjonen bak designet

Soho® er inspirert av de industrielle bygningene i 
utkanten av New York. På grunn av økte leieutgifter 
kunne nyetablerte butikker og spisesteder ikke lokalisere 
seg i sentrale distrikter. Derfor søkte de ut til ledige 
fraflyttede industrielle fabrikk lokaler.

Det røffe uttrykket i disse bygningene ble synonymt med 
trendy selskaper. Denne trenden spredte seg også til 
Europa, spesielt med en moderne vri som for eksempel 
stå dører med glass imellom. En ny interiørtrend var født: 
Urban Chic.

Sealskins designere har adoptert denne stilen til de krav 
og standarder som kreves i dagens baderom, samt den 
kvaliteten Sealskin er kjent for. Dette resulterte i moderne 
dører og walk-In dusjløsninger med et tydelig hint av de 
industrielle bygningers råe uttrykk.
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Det er de spesielle og mini- 
malistiske detaljene som gir 
Soho® dets moderne industrielle 
design.
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Enkel å rengjøre

Designerne la stor vekt på at Soho® skulle være enkel å holde ren. 
Dette har de tilpasset på flere måter: Innsiden har ingen kanter,  
til å med hengslene er tette. Skyvedørene kan enkelt frakobles i 
bunnen slik at man kommer til over alt.

Flere vedlikeholdsfordeler

Soho® veggene har ett helt glass felt. De sorte profilene på glas-
set er kun på utsiden, da er det lett å rengjøre glasset på innsiden 
etter en dusj. Med anti-kalk belegget "sealglass" holder glasset 
seg fri for smuss og klart lengre. 

Sikkerhetsglass

Våre dusjløsninger har sikkerhetsglass med topp 
kvalitet som møter de nødvendige standarder i 
markedet. (EN12150/EN14428).

Sikkerhetsglass er et glass som har blitt behandlet slik 
at det har større bøyelighet enn normalt glass. Dette 
oppnåes ved at glasset varmes og kjøles raskt ned 
igjen. Likevel er det glass og det kan knuse. På grunn 
av denne produksjonsprosessen vil glass som knuses 
ha en granulerende effekt hvor glasset knuses i man-
ge små runde biter som er mindre sannsynlig at kan 
skade enn normale glass skår.
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8 mm
210
cm

  De orginale industrielle dusjveggene med sprosser.
  Synlig god kvalitet: 210 cm høy, 8 mm sikkerhetsglass 
  Enkel rengjøring: Anti-kalk belegg, glatt innside og lett å  

 komme til overalt.
  Enkel i bruk: skyvedører med "soft open" og "soft close"  

 system. Hengslede dører som også kan plasseres 
 frittstående?

Soho® - originalen!

VEILIGHEIDSGLAS HOOGTE SEALGLAS SOFT OPEN-CLOSE
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Program

Sidevegg for kombinasjon med dør
50 cm (493-507 mm)
70 cm (693-707 mm)
80 cm (793-807 mm)
90 cm (893-907 mm)
100 cm (993-1007 mm)

Skyvedør
120 cm (1190-1210 mm)
140 cm (1390-1410mm)

For teknisk informasjon ta kontakt med din forhandler eller besøk:

www.coram.no

Walk in   A3
120 cm (1173-1187 mm)
140 cm (1373-1387 mm)

Walk in  A3
90 cm (873-887 mm)
100 cm (973-987 mm)
120 cm (1173-1187 mm)

Pivotdør
80 cm (785-815 mm)
90 cm (885-915)

Pivotdør med fast del
100 cm (990-1010 mm)
120 cm (1190-1210)

De mange variasjonsmulighetene gjør det enkelt å finne en løsning tilpasset ditt behov. Nå også med skyvedør kombinert med 2 sidevegger og frittstående walk-in 
løsninger. Ta kontakt med din forhandler for informasjon?



www.sealskin.nl


