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DOUCHEN OP GROTE TEGELS MET AFSCHOT
Geen naden en voegen wat betekent dat een douchevloer hygiënischer is en eenvoudiger te reinigen. Dit is een uitstekende, zelfs fraaiere, oplossing voor de reguliere douchegoot.
Desgewenst te voorzien van waterkering.
Past altijd de douchevloeren worden op maat gemaakt en voorzien van een afschot.
Zij sluiten dus altijd mooi aan op de vloer, ook al gebruikt u grote tegels. Een eventuele douchewand staat dan ook altijd op de juiste plek. Door de strakke randafwerking van de Solid
Surface douchevloeren wordt een prachtige strakke overgang met een tegelvloer gecreëerd,
wanneer voor de tegelvloer van de badkamer gebruik gemaakt wordt van speciaal daarvoor
bestemde, op maat te zagen, vloertegels.
Veilig douchen vanwege het materiaal, dit is van nature stroef, waardoor u - in vergelijking met gladde tegels - minder kans heeft om uit te glijden. De vloeren kunnen gelijk met
de tegels worden ingebouwd, waardoor u geen opstap krijgt als u dat niet wilt.
Minder lekkage en verstoppingen dit is een groot voordeel, er is geen sprake van
verschillende aansluitingen die achteraf kunnen gaan lekken. Lange haren zijn bovendien
eenvoudiger te verwijderen dan bij een douchegoot.
De voordelen op een rijtje:
• eenvoudiger in onderhoud
• minder kans op lekkage
• hygiënischer
• antislip
• voorzien van afschot
• in de kleur van de tegels
• desgewenst met waterkering
• geen opstap
• op maat gemaakt [per cm]
• optioneel: kolomuitsparingen / schuine zijdes

Marmek een Hidrobox Marmek douchevloer wordt geproduceerd uit mineralen die worden
gemengd met kunstharsen en in een mal op maat gegoten tot een massieve en waterdichte
douchevloer. De toplaag wordt afgewerkt met een gel-coat die vervolgens op de gewenste
kleur wordt gebracht. De Marmek douchevloeren zijn een interessant en aantrekkelijk alternatief voor de gangbare acryl douchebakken en -vloeren, met het grote voordeel dat deze
douchevloeren op maat kunnen worden gemaakt.
Kleuren de Marmek douchevloeren zijn in 6 basiskleuren verkrijgbaar [wit - ral 9015 /
crème - ral 1013 / chocolade - ral 8017 / lichtgrijs - ral 7047 / donkergrijs - ral 7015 / zwart - ral
9011], alsmede in alle overige ral-kleuren.
Onderhoud het materiaal is eenvoudig te reinigen met een allesreiniger. Voor meer informatie over onderhoud of het herstel van beschadigingen, verwijzen wij u naar de gebruikshandleiding op www.dekkerzevenhuizen.nl.
Garantietermijn 2 jaar.
Levertijd 6 weken.
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SCENE SOLID SURFACE EN MARMEK PRODUCTINFORMATIE

Scene Solid Surface een Hidrobox Scene Solid Surface douchevloer is wat duurder
doordat deze is gemaakt van Solid Surface, een solide en natuurlijk materiaal dat door en
door is gekleurd. Een Solid Surface vloer is slijtvast en eenvoudig te repareren.Ook aan het
milieu is gedacht, het materiaal is biologisch verantwoord en bestaat uit natuurlijke materialen,
het bevat bovendien geen zware metalen of schadelijke stoffen. Productieafval wordt volledig
hergebruikt.
®

Antislip douchevloeren geproduceerd uit Solid Surface zijn standaard minder glad dan acryl
douchebakken. Voor extra veiligheid kunt u de douchevloeren laten voorzien van een antislip
zone. De douchevloeren conformeren zich dan aan de DIN 51097 norm, waardoor de douchevloeren ook in openbare ruimtes kunnen worden toegepast, waarvoor strengere eisen gelden.
Bij normaal onderhoud [met niet-agressieve reinigingsmiddelen] blijft de antislip zone voor
onbepaalde tijd zitten.
Kleuren de Solid Surface douchevloeren zijn in 4 basiskleuren verkrijgbaar [wit - ral 9016 /
crème - ral 1013 / lichtgrijs - ral 7047 / zwart - ral 9011].
Onderhoud het materiaal is eenvoudig te reinigen met een allesreiniger. Voor meer informatie over onderhoud of het herstel van beschadigingen, verwijzen wij u naar de gebruikshandleiding op www.dekkerzevenhuizen.nl.
Garantietermijn 5 jaar.
Levertijd 6 weken.
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Neo / 80 x 160 cm / donkergrijs glad / afvoer: rvs

MARMEK DOUCHEVLOEREN

NEO

MOON X

[maatwerk / per cm]
[70]
x [80 → 210]
[71 → 75] x [80 → 210]
[76 → 80] x [80 → 210]
[81 → 90] x [80 → 210]
[91 → 100] x [100 → 170]
[101 → 110] x [100 → 170]
[120 → 130] x [120 → 140]
[131 → 140] x [120 → 140]

[maatwerk / per cm]
[70)
x [100 → 180]
[71 → 75] x [100 → 180]
[76 → 80] x [100 → 180]
[81 → 90] x [100 → 120]

80 x 80
90 x 90
100 x 100
80 x 80
90 x 90
100 x 100
90 x 90
100 x 100

80 x 120
90 x 120

NATUURSTEENTEXTUUR

RAL
GLAD

80 x 120
90 x 120

MOON Y

RAL

[maatwerk / per cm]
[80)
x [120 → 180]
[81 → 90] x [120 → 180]
[91 → 100] x [120 → 180]
NATUURSTEENTEXTUUR

RAL

R
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Neo / 80 x 120 cm / wit natuursteentextuur / opbouw

douchevloer met gelcoat toplaag op kleur
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Neo / 90 x 190 cm / zwart glad / verzonken

MARMEK NEO

douchevloer Hidrobox Neo
materiaal Marmek, glad en natuursteenstructuur: wit, crème, chocolade, lichtgrijs, donkergrijs, zwart, ral-kleur naar wens
afvoer cover in rvs, rond / optioneel: cover in Marmek op kleur, rond, cover in rvs of in Marmek op kleur, vierkant
maatwerk voor modellen en afmetingen zie pagina 7 / optioneel: kolomuitsparingen, schuine zijdes
installatie opbouw, verzonken
prijsindicaties 80 x 80 cm vanaf € 597, 90 x 90 cm vanaf € 646, 90 x 120 cm vanaf € 739 / incl. btw
actuele prijsinformatie zie www.dekkerzevenhuizen.nl
bijzonderheden dit model is tevens verkrijgbaar in Scene Solid Surface onder de naam Nature, zie pagina 14
eigenschappen + onderhoud materiaal zie pagina 4
voor meer informatie verwijzen wij u naar een erkend sanitairspecialist

wit /
ral 9016

crème /
ral 1013

chocolade /
ral 8017

lichtgrijs /
ral 7047

donkergrijs /
ral 7015

zwart /
ral 9011
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Moon X / 80 x 180 cm / donkergrijs natuursteentextuur / cover in Marmek op kleur

douchevloer met gelcoat toplaag op kleur
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Moon Y / 80 x 140 cm / zwart glad

Moon X / 80 x 140 cm / wit natuursteentextuur

MARMEK MOON X / MOON Y

douchevloer Hidrobox Moon X / Moon Y
materiaal Marmek, natuursteenstructuur: wit, crème, chocolade, lichtgrijs, donkergrijs, zwart, ral-kleur naar wens
afvoer esthetische smalle cover in rvs, optioneel: eenzelfde cover in Marmek, op kleur
maatwerk voor modellen en afmetingen zie pagina 7 / optioneel: kolomuitsparingen, schuine zijdes
installatie opbouw, verzonken
prijsindicaties Moon X 80 x 120 cm vanaf € 975 / Moon Y 80 x 120 cm vanaf € 1.013 / incl. btw
actuele prijsinformatie zie www.dekkerzevenhuizen.nl
bijzonderheden deze modellen zijn tevens verkrijgbaar in Scene Solid Surface onder de naam Line X / Line Y, zie pagina 20
eigenschappen + onderhoud materiaal zie pagina 4
voor meer informatie verwijzen wij u naar een erkend sanitairspecialist

wit /
ral 9016

crème /
ral 1013

chocolade /
ral 8017

lichtgrijs /
ral 7047

donkergrijs /
ral 7015

zwart /
ral 9011
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Studio Line X / wit natuursteenstructuur

SCENE SOLID SURFACE DOUCHEVLOEREN

NATURE

ZONE

STUDIO

LINE X

[maatwerk / per cm]
[70]
x [80 → 210]
[71 → 75] x [80 → 210]
[76 → 80] x [80 → 210]
[81 → 90] x [80 → 210]
[91 → 100] x [100 → 170]
[101 → 110] x [100 → 170]
[120 → 130] x [120 → 140]
[131 → 140] x [120 → 140]

80 x 80
90 x 90
100 x 100
80 x 80
90 x 90
100 x 100
90 x 90
100 x 100

80 x 120
90 x 120

80 x 120
90 x 120

NATUURSTEENTEXTUUR

antislip

GLAD

antislip

GLAD

antislip

GLAD

[maatwerk / per cm]
[70)
x [100 → 160]
[71 → 75] x [100 → 160]
[76 → 80] x [100 → 160]

[maatwerk / per cm]
[70]
x [100 → 180]
[71 → 75] x [100 → 180]
[76 → 80] x [100 → 180]
[81 → 90] x [100 → 160]

[maatwerk / per cm]
[70)
x [100 → 180]
[71 → 75] x [100 → 180]
[76 → 80] x [100 → 180]
[81 → 90] x [100 → 120]

STUDIO
PLUS

LINE Y

[maatwerk / per cm]
[70]
x [120 → 140]
[70]
x [150 → 190]
[71 → 75] x [120 → 140]
[71 → 75] x [150 → 190]
[76 → 80] x [120 → 140]
[76 → 80] x [150 → 190]

[maatwerk / per cm]
[80)
x [120 → 180]
[81 → 90] x [120 → 180]
[91 → 100] x [120 → 180]

NATUURSTEENTEXTUUR

®

R
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Nature / 80 x 120 cm / crème natuursteentextuur / opbouw

douchevloer door en door gekleurd

®
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detail antislip

Nature / 80 x 120 cm / wit glad / afvoer rvs vierkant / verzonken

SCENE SOLID SURFACE NATURE

douchevloer Hidrobox Nature
materiaal Scene Solid Surface, glad: wit of natuursteenstructuur: wit, crème, lichtgrijs, zwart / optioneel: antislip
afvoer cover in rvs, rond / optioneel: cover in rvs, vierkant
maatwerk voor modellen en afmetingen zie pagina 13 / optioneel: kolomuitsparingen, schuine zijdes
installatie opbouw, verzonken
prijsindicaties 80 x 80 cm vanaf € 776, 90 x 90 cm vanaf € 841, 80 x 120 cm vanaf € 899 / incl. btw
actuele prijsinformatie zie www.dekkerzevenhuizen.nl
bijzonderheden dit model is tevens verkrijgbaar in Marmek onder de naam Neo, zie pagina 8
eigenschappen + onderhoud materiaal zie pagina 5
voor meer informatie verwijzen wij u naar een erkend sanitairspecialist

wit /
ral 9016

crème /
ral 1013

lichtgrijs /
ral 7047

zwart /
ral 9011
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douchevloer door en door gekleurd

Zone / 80 x 140 cm / opbouw

®
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Zone / 80 x 140 cm / verzonken

SCENE SOLID SURFACE ZONE

douchevloer Hidrobox Zone
materiaal Scene Solid Surface, glad: wit / optioneel: antislip
afvoer cover in Scene Solid Surface, wit
maatwerk voor modellen en afmetingen zie pagina 13 / optioneel: kolomuitsparingen, schuine zijdes
installatie opbouw, verzonken
prijsindicatie 80 x 120 cm vanaf € 1.266 / incl. btw
actuele prijsinformatie zie www.dekkerzevenhuizen.nl
eigenschappen + onderhoud materiaal zie pagina 5
voor meer informatie verwijzen wij u naar een erkend sanitairspecialist

wit /
ral 9016
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Studio Plus / 180 x 80 cm / verzonken

douchevloer door en door gekleurd
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Studio / 180 x 80 cm / verzonken

Studio Plus / 76 x 160 cm / verzonken

SCENE SOLID SURFACE STUDIO / STUDIO PLUS

douchevloer Hidrobox Studio / Studio Plus
materiaal Scene Solid Surface, glad: wit / optioneel: antislip
afvoer Studio: cover in rvs, rond / Studio Plus: cover in Scene Solid Surface, wit
maatwerk voor modellen en afmetingen zie pagina 13 / optioneel: kolomuitsparingen, schuine zijdes
installatie opbouw, verzonken
prijsindicaties Studio 80 x 120 cm vanaf € 1.095 / Studio Plus 80 x 120 cm vanaf € 1.315 / incl. btw
actuele prijsinformatie zie www.dekkerzevenhuizen.nl
eigenschappen + onderhoud materiaal zie pagina 5
voor meer informatie verwijzen wij u naar een erkend sanitairspecialist

wit /
ral 9016

wit /
ral 9016
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Line X / 80 x 140 cm / cover in wit scene solid surface (optioneel)

douchevloer door en door gekleurd

®
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Line Y / 90 x 150 cm

Line X / 80 x 140 cm

SCENE SOLID SURFACE LINE X / LINE Y

douchevloer Hidrobox Line X / Line Y
materiaal Scene Solid Surface, natuursteentextuur, wit
afvoer esthetische smalle cover in rvs / optioneel: eenzelfde cover in Scene Solid Surface, wit
maatwerk voor modellen en afmetingen zie pagina 13 / optioneel: kolomuitsparingen, schuine zijdes
installatie opbouw, verzonken
prijsindicaties Line X 80 x 120 cm vanaf € 1.266 / Line Y 80 x 120 cm vanaf € 1.315 / incl. btw
actuele prijsinformatie zie www.dekkerzevenhuizen.nl
bijzonderheden deze modellen zijn tevens verkrijgbaar in Marmek onder de naam Moon X / Moon Y, zie pagina 10
eigenschappen + onderhoud materiaal zie pagina 5
voor meer informatie verwijzen wij u naar een erkend sanitairspecialist

wit /
ral 9016

wit /
ral 9016
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Voor meer informatie verwijzen wij u naar een erkend sanitairspecialist of ga naar www.hidrobox.com
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SCENE SOLID SURFACE MEER HIDROBOX
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LEG EEN SANITAIRSPECIALIST UW SPECIFIEKE WENSEN VOOR...

Uw sanitairspecialist:

Kijk op www.dekkerzevenhuizen.nl voor de
garantievoorwaarden.
Genoemde prijsindicaties zijn inclusief BTW
en gelden vanaf 1 januari 2014.
Zetfouten, prijswijzigingen, modelwijzigingen
en maatafwijkingen worden voorbehouden.
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