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INC.
Romslig og robust

  Anti-kalk belegg på 8 mm tykt sikkerhetsglass

  Med integrert dusjkurv

  I tidløs krom eller industriell matt sort

  Med automatisk lukking
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Inc. fra Sealskin har flere fordeler:
   Lett å bruke
   Lett å rengjøre 
   Lett å montere

Unike 
egenskaper

Lett å bruke
Unike egenskaper og varierte dusjløsninger:

  Velg høyde for montering av dusjkurven.
  Trenger du mer oppbevaringsplass? Flere dusjkurver kan monteres   

ved behov.
  Skyvedørene har “soft close”system som demper bevegelsen og

  lukker dørene varsomt.
  Alle dørene har automatisk lukking. Vannet holder seg derfor i  

 dusjen.
  Dusjveggene er 2 meter høye, og bidrar med å holde på 

varme og komfort når du dusjer. 



0 7

Unike 
egenskaper

Fin detalj
Dusjkurven er integrert i walk-in-dusjene 
og sideveggene. Dette sikrer at ditt 
dusjtilbehør er lett tilgjengelig.
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I krom
Klassisk farge for det 
rolige uttrykk på ditt bad.
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Lett å rengjøre
Inc. serien er utstyrt med de riktige funksjonelle detaljene: 

  Sikkerhetsglasset er behandlet med Sealglas anti-kalk  
 belegg som beskytter glasset mot smuss og kalk. På   
 denne måten holder glasset seg rent lengre.

  Du kan hekte av skyvedøren fra bunnen slik at du enkelt  
 kommer til ved rengjøring.

  Den integrerte dusjkurven kan lett skyves av holderen i  
 profilen. Da er det enkelt å vaske kurven ved behov.

Flate dørhengsler
Flate hengsler som flukter med glasset, og 
slette veggprofiler sørger for at det er enkelt å 
rengjøre dusjen fra innsiden.

Tidsriktig og 
minimalistisk
Med Inc. serien kan du skape en romslig og 
moderne atmosfære på ditt bad.
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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 mange små runde biter som er mindre 
sannsynlig at kan skade enn normale glass skår.

Lett å montere
Inc. er enkel å montere takket være de mange smarte funksjonene:

   Inc. kan justeres opptil 20 mm, så dusjen vil nesten alltid passe.
   Alle dusjene er vendbare – du kan montere dem  

      venstre- og høyrevendt.
   Glasset i sideveggene og walk-in-dusjene monteres med et      

  klemmesystem. Boring og skruing er ikke lenger nødvendig.
   Støttestag kan enkelt forkortes og plasseres i vinkel.
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I sort
Den matt sorte finishen gjør 
baderommet mer raffinert.
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8 mm

SIKKERHETSGLASS

200
cm

HØYDE AUTO-LUKKING DUSJKURV

Inc. dusjer

  Tilgjengelig i tidløs krom eller rafinert matt sort finish.
  Inc. serien er 2 meter høy og har 8 mm sikkerhetsglass med

Sealglas anti-kalk belegg.
  Høy kvalitets skyvedører med “soft close”.
  Dimensjonene i mm er de faktiske dimensjonene målt til  

utsiden av profilen.
Kan monteres både venstre- og høyrevendt.
Med integrert dusjkurv i sidevegger og walk-in løsninger.
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Program

Walk-in A3
 90 (870-890 mm)
100 (970-990 mm)
120 (1170-1190 mm)
140 (1370-1390 mm)

Svingdør
 90 (880-920 mm)
100 (980-1020 mm)

Svingdør med sidevegg 
90x90 
(870-890 x 870-890 mm)
100x100 
(970-990 x 970-990 mm)

Dusjhjørne med 2 svingdører
90x90  
(870-890 x 870-890 mm)
100x100 
(970-990 x 970-990 mm)

Kvadrant med 2 svingdører
90x90  
(870-890 x 870-890 mm)
100x100 
(970-990 x 970-990 mm)

Walk-in A1
 90x30 (870-890 x 300 mm)
100x30 (970-990 x 300 mm)
120x30 (1170-1190 x 300 mm)
140x30 (1370-1390 x 300 mm)

Skyvedør
120 (1180-1220 mm)
140 (1380-1420 mm)

For teknisk informasjon ta kontakt med din forhandler eller besøk:

www.coram.no
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Contour
Design for alle

  Unike dusjer med minimalistisk ramme

  Tøff og industriell

  I robust rustfritt stål, frisk matt hvit og trendy matt sort
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Den 2 meter høye Contour er tilgjengelig i tre 
tidsriktige finisher: tøff børstet rustfritt stål, frisk 
matt hvit og industriell matt sort.

Disse variantene gir dusjen din et sterkt design 
statement som gjør ditt nye baderom stilrent. 

Tøff og industriell

Minimalistisk ramme
Dusjer med en ramme, eller en profil rundt glasset, 
er kjent som svært stabile dusjer som du kan ha 
glede av i mange år. Contour er designet med 
opptil 50% smalere aluminiumsprofiler enn 
tilsvarende dusjvegger. Resultatet er en dusj som er 
tidløs og har et stilig, minimalistisk design.
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Design for alle
Contour er utviklet med de vakreste 
designdetaljer, robuste og likevel 
minimalistiske i formen og produsert 
i trendy farger. Med Contour har vi 
design for alle.
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Contour-dusjer kan i tillegg til nisjedør og dusjhjørne fås som 
walk-in dusj. 

En walk-in dusjvegg har ikke dør, men er en vegg som står 
alene. Det er minimalistisk og meget plassbesparende.

Rammen rundt glasset gjør denne walk-in dusjen helt unik.
Contour gir deg muligheten til å få et baderom med et
meget trendy uttrykk, designet for alle. 

Med ett ekstra støttestag kan du få en dusjvegg med inngang 
fra begge sider.

Unike walk-in-dusjer

Støttestag
Støttestaget kan kappes til ønsket lengde og 
monteres i vinkel for å tilpasses din løsning.
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Enkel montering
En Contour-dusj er rask og enkel å montere, for 
sideveggen er utstyrt med et klemmesystem. 
Boring er ikke lenger nødvendig, og du kan 
enkelt justere sideveggen for perfekt montering!

En fin dusj vil man gjerne holde i orden. Contour gjør
dette veldig enkelt. Glasset er behandlet med Sealglas
anti-kalk belegg. På grunn av dette belegget vil ikke 
smuss og kalk feste seg så lett. Glasset holder seg klart 
og rent mye lengre.

Profilene er slette, helt uten kanter og skruer, slik at
smuss ikke fester seg. Skyvedøren kan lett hektes av i 
underkant slik at man kommer til overalt.

Lett å rengjøre
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Lett å bruke

Unikt designhåndtak med 
mønster for godt grep.
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Designdetalj

Håndtaket med det subtile 
mønsteret er tilgjengelig i tøff 
børstet rustfritt stål, frisk matt hvit 
og industriell matt sort.
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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 mange små runde biter som er mindre 
sannsynlig at kan skade enn normale glass skår.
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6 mm

SIKKERHETSGLASS

200
cm

HØYDE SEALGLAS LETT Å RENGJØRE

Contour dusjer

  2 meter høye unike dusjer med minimalistisk ramme.
  Contour-serien har 6 mm sikkerhetsglass med 

Sealglas anti-kalk belegg.
  Tilgjengelig i børstet rustfritt stål, matt hvit eller 

matt sort finish.
  Dimensjonene i mm er de faktiske dimensjonene målt 

til ytterkant av veggprofilene.
Kan monteres både venstre- og høyrevendt.
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Program

Walk-in A3
 90 (875-885 mm)
100 (975-985 mm)
120 (1175-1185 mm)
140 (1375-1385 mm)

Pivotdør
90 (892-908 mm)

Pivotdør med fast del
100 (992-1008 mm)

Skyvedør
120 (1192 - 1208 mm)
140 (1392 - 1408 mm)

Skyvedør med sidevegg 
120 x 90 
(1176-1184 x 873-888 mm)
140 x 90 
(1376-1384 x 873-888 mm)

Industriell matt sort gir et 
kraftfullt uttrykk.

Børstet rustfritt stål gir et 
robust utseende.

Pivotdør med sidevegg
90 x 90 
(876-884 x 873-888 mm)

Pivotdør med fast del og sidevegg
100 x 100
(976-984 x 973-988 mm)

Den trendy og friske matt hvite 
finishen gi et harmonisk 
uttrykk.

For teknisk informasjon ta kontakt med din forhandler eller besøk:

www.coram.no
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Hooked
Komfort innen rekkevidde

  2 meter høy. 6 mm tykt sikkerhetsglass med anti-kalk belegg

  Hold vannet der det hører hjemme: Dører med automatisk lukking

  Med den integrerte kroken har du alltid håndkle innen rekkevidde
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   Romslig, slank og elegant design.
   Behagelig å bruke.
   Enkelt vedlikehold.
   Lett å montere.

Komfort innen 
rekkevidde
Med Hooked, har du komfort bokstavelig talt innen
rekkevidde - du vil alltid ha håndkle lett tilgjengelig.
Dørene lukker seg automatisk og de er enkle å holde rene.

Gode 
egenskaper

Vil du virkelig ha et blikkfang 
på baderommet, kan du også 
velge en Hooked-dusj i trendy, 
matt sort finish.
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Integrert 
håndklekrok
Walk-in løsningene har en 
unik utskjæring i glasset og de 
spesialdesignede dørhåndtakene 
kan brukes som håndklekrok.

Gode 
egenskaper
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Ekstra høy
Hooked er 2 meter høy, og de fleste hengslede dørene
monteres direkte på vegg. Dette gir en følelse av luksus og
romslige omgivelser. Så høye dusjvegger bidrar til å bevare
varmen fra dusjen slik at du kan nyte din dusj best mulig.

Selvlukkende dører
Motstående dører åpnes innover og utover. En 
magnet på dørene sørger for at de lukkes rett overfor 
hverandre. På denne måten hindres vannet i å renne 
ut gjennom døråpningen.

Skyvedører
Hooked dusjløsninger har også skyvedører. 
Meget plassbesparende spesielt hvis du har 
liten plass. I denne serien har du skyvedører 
for nisje og hjørneløsninger.
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Sikkerhetsglasset er behandlet med Sealglas anti-kalk
belegg som beskytter glasset mot smuss og kalk. På
denne måten holder glasset seg rent lengre.

Lett å rengjøre

Ekstra justeringsmulighet
Hooked dusjløsninger har en justeringsmulighet på 15-20 mm slik at de passer
perfekt i de fleste tilfeller. Hvis dusjen likevel ikke skulle passe helt, har du flere
muligheter:

   Hengslede dører med ekstra bredde som kan justeres inntil 100 mm.
   Utforingsprofil på 15 mm som kan gi ekstra bredde.
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Enkel å montere
Hooked monteres enkelt og raskt.
Sideveggen er utstyrt med et klemmesystem, slik 
at du ikke trenger å bore. Du kan enkelt justere 
sideveggen for en optimal plassering.

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 mange små runde biter som er mindre 
sannsynlig at kan skade enn normale glass skår.
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200
cm

HØYDE

6 mm

SIKKERHETSGLASS SEALGLAS AUTO-LUKKING

Hooked dusjer

  2 meter høy og har en blank krommet finish.
  Hooked-serien har 6 mm sikkerhetsglass med Sealglas anti-kalk

belegg.
Kan monteres både venstre- og høyrevendt.
De fleste modeller har en praktisk og stilig integrert krok.
Enkelte modeller kan også fåes i trendy matt sort finish.
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Program

Walk-in A3
  75 (740-760 mm)
 90 (870-890 mm)
120 (1170-1190 mm)
140 (1370-1390 mm)

Svingdør
 90 (885-915 mm)*
100 (985-1015 mm)

Pivotdør med fastdel 
(ekstra justerbar)
 90 (850-950 mm)
100 (950-1050 mm)

Saloondør 
 90 (885-915 mm)
100 (985-1015 mm)

Kvadrant med 2 svingdører
90 x 90
(873-888 x 873-888 mm)
100 x 100
(973-988 x 973-988 mm)

Pivotdør med fastdel og sidevegg 
90 x 90
(830-930 x 873-888 mm)
100 x 100
(930-1030 x 973-988 mm)

Dusjhjørne med 2 svingdører
90 x 90
(873-888 x 873-888 mm)
100 x 100
(973-988 x 973-988 mm)

Svingdør med sidevegg
90 x 90
(873-888 x 873-888 mm)*
100 x 100
(973-988 x 973-988 mm)

Badekarvegg 
75 x 140 cm 
(743-758 mm)

For teknisk informasjon ta kontakt med din forhandler eller besøk:

www.coram.no

* også tilgjengelig i matt sort

Kvadrant med 2 skyvedører
90 x 90
(873-888 x 873-888 mm)

3-delt skyvedør
 80 (790-810 mm)
 85 (840-860 mm)
 90 (880-910 mm)
 95 (940-960 mm)
100 (990-1010 mm)

Sidevegg for 3-delt skyvedør
90 (873-888 mm)

Dusjhjørne med 2 skyvedører
90 x 90
(873-888 x 873-888 mm)
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Soho®
Dusjvegger med industrielt design

  Dører med skjulte hengsler, skyvedører og walk-in 
løsninger

  Orginalt industrielt design

  210 cm høy, 8 mm tykt sikkerhetsglass

  Sealglas anti-kalk belegg som standard
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Inspirasjon
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 fabrikklokaler.

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
stål 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.

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. 
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Det er de spesielle og 
minimalistiske detaljene 
som gir Soho® dets 
moderne industrielle design.
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Flere vedlikeholdsfordeler
Soho® veggene har ett helt glass felt. De sorte profilene på glasset 
er kun på utsiden, da er det lett å rengjøre glasset på innsiden 
etter en dusj. Med Sealglas anti-kalk belegg holder glasset seg 
fritt for smuss og klart lengre. 

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 hektes av i 
bunnen slik at man kommer til over alt.

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 
mange små runde biter som er mindre sannsynlig at 
kan skade enn normale glass skår.
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8 mm
210
cm

SIKKERHETSGLASS HØYDE SEALGLAS SOFT OPEN-CLOSE

Soho®; the original 

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

komme til overalt.
  Høy kvalitets skyvedører med “soft open” og “soft close”

system, og dører med skjulte hengsler.
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Program

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

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

For teknisk informasjon ta kontakt med din forhandler eller besøk:

www.coram.no

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

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

Slagdør
80 (785-815 mm)
90 (885-915 mm)

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

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
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www.coram.no


