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Oseana massasjedusjkabinett er en buet modell som leveres komplett
med termostatstyrt blandebatteri og kvalitetsgarnityr. Doble
skyvedører som gir god innstigningsbredde.
Oseana typer:
Leveres i størrelsen 90x90cm, høyde 221cm med justering for fall.
Hvit aluminiumsprofiler med grå glass i bakvegger og klart glass i
front.

Materiale

Standard
5mm herdet glass
3-veis termostatstyrt blandebatteri
Dusjstang med dusjslange og hånddusj
Takdusj
6 stk. ryggdyser
Dren med hårsil og pyntedeksel
Bunnkar
Monteringsveiledning

Godkjennelser

Herdet glass (alle glass)
Aluminium, hvit pulverlakkert (profiler)
Metall, forkrommet messing (garnityr)
Metall, rustfritt stål (understell)
Plastbelagt magnet lukking (dører)
PVC (lister, dren)
ABS materiale (bunnkar, baksøyle, takpanel)

Merknader

CE merking
Dusjkabinett/glass;
NS-EN 12150-1:2015
NS-EN 14428:2015
Termostatstyrt blandebatteri;
NS-EN 1111:1998 (Sintef PS-3167)

Pakkes i fire (4) enheter.
Total vekt ca. 99kg.
Dusjen monteres uten bruk av silikon.

PS 3167

Garantier

Tilleggsutstyr

Alle dusjløsninger leveres med 5 års garanti
ihht. norsk kjøpslov.

Trykkslanger for tilkobling (følger ikke med).

Vedlikehold
Rengjøres med vanlige vaskemidler for husholdningsbruk. Vi anbefaler at du annen hver uke rengjør dusjen med oppvask
børste og oppvaskmiddel. Det er en fordel om du polerer og boner dusjkaret med jevne mellomrom. Dusjkaret vil da
holde seg pent i mange år og være enklere å holde rent.
Unngå: Rengjøringsmidler med skure-effekt eller som inneholder løsmiddler!
Eksempel: Syre, Klorin og Amoniakk må ikke brukes.
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Duxa Bad AS er et norsk selskap som har
spesialisert seg på baderomsprodukter.

Vegger
Består av ekstruderte aluminiumsprofiler som er hvit pulvelakkert.
Alle glasstyper er herdet glass.
Forsegling mellom profiler og glass er vannherdende silikon
pakninger.
Skruer består av rustfritt stål.

Dører
Består av ekstruderte aluminiumsprofiler som er hvit pulverlakkert.
Alle glasstyper er herdet glass.
Forsegling mellom profiler og glass er vannherdende silikon
pakninger.
Skruer består av rustfritt stål.
2210mm

Garnityr
Dusjstang med hånddusjholder består av forkrommet messing.
Hånddusj består av forkrommet plast med 3 funksjoner.
Dusjslange består av PVC slange med forkrommet rustfri metallspiral.
Dørknotter består av forkrommet messing.

Trinser
Topp: Justerbare trinser med kulelager i plast, messing og rustfritt stål.
Bunn: Fjærbelastede trinser med kulelager i plast, messing og rustfritt
stål.

Baksøyle/Takpanel
Består av glassfiberarmert ABS materiale

Blandebatteri
Består av forkrommet messing hus med innsatser i messing og plast.
Betjenings- og pyntedeksel i forkrommet messing.
Skruer og fester i rustfritt stål.
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Dyser
Justerbare dyser i plast
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Bunnkar
Består av glassfiberarmert ABS materiale.
Bena på bunnkaret består av rustfritt stål og plast med inntil 5cm
justering for fall.
Rammeprofiler består av rustfritt stål.
Skjørt består av ABS materiale. Fester til skjørt består av rustfritt stål
med støtter av plast.
Skruer består av rustfritt stål.

Dren
60mm avløp med vannlås i plast.
Hårsil og pyntedeksel i plast.
32-85mm fleksislange i plast.
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