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Design Line Art. nummer Dimensjon

Åpning på bred vegg 52206 805x805 mm

52207 905x905 mm

52208 1005x705 mm

52209 1005x805 mm

52210 1005x905 mm

52211 1205x705 mm

52212 1205x805 mm

52213 1205x905 mm

52214 1405x705 mm

52215 1405x805 mm

52216 1405x905 mm

Åpning kort vegg 52271 1005x805 mm

52272 1005x905 mm

52273 1205x805 mm

52274 1205x905 mm

52275 1405x805 mm

52276 1405x905 mm

Moveum DesignLine dusjkabin 
- fokus på tilgjengelighet og funksjon

Moveum DesignLine dusjkabin er spesielt utviklet for deg som 
har særskilte behov i forbindelse med nedsatt styrke og funksjon.  

Med nedsatt styrke og funksjon kan bade- og dusjsituasjonen 
by på utfordringer, og potensielt skape belastende eller utrygge 
situasjoner. Moveum dusjkabiner er utviklet med tanke på 
disse utfordringene og har et helhetlig design med fokus på 
tilgjengelighet og funksjonalitet. Dusjen har støttegrep som 
sørger for sikkerhet, enten du dusjer stående eller sittende.

Moveum DesignLine dusjkabin passer inn de aller fleste 
baderom. Dusjkabinene kommer i mange ulike størrelser og har 
tilbehør som gir mulighet for tilpassing etter dine behov. 

Den nye forhengsløsningen er inkludert som standard, og tar 
hensyn til flere behov.  Forhenget åpnes og lukkes enkelt ved 
hjelp av håndtak. Forhengsløsningen er også utstyrt med magnet 
som sikrer optimal tetthet når forhenget er lukket. Forhenget er 
avtakbart for vask, og lett å montere tilbake på kabinen.  

Dusjen har glassvegger i herdet glass med en stilren design og 
slitesterk overflate som forenkler rengjøring. Dusjens sluk er 
utstyrt med en lett tilgjengelig hårsil for enkel rengjøring. 
De frostede glassveggene slippet inn et behagelig lys, samtidig 
som det sikrer privatliv gjennom begrenset innsyn. De frostede 
glassveggene bidrar også til kabinens lekre design og er inkludert 
som standard på vår DesignLine. 

Det er sklisikring på overflater for maksimal sikkerhet i kabinen. 

Velg først kabinmodell 
med utgangspunkt i 
ønsket mål.

Gå så videre til 
tilbehørslisten på 
neste side for å velge 
mellom ulike forheng, 
blandebatteri og 
blanderfester etter 
behov.

Modell Art. nr.                                                                                                                                         Beskrivelse

Blandebatteri/Termostatblander (Klassisk) 52217 TZ c/c 150

Blandebatteri/Termostatblander (Vinger på siden) 52218 TRH c/c 150

Blandebatteri/Termostatblander (Anbefalt) 52222 N 3 c/c 160

Dusjblander (Etthåndsgrep) 52223 L c/c 150

Blandefeste Design Line 52173 150 c/c

Blanderfeste DesignLine 52248 160 c/c 

Termoparslange Rett/Vinklet 52278 15x15, 800 mm

Termoparslange Rett/Vinklet 52229 15x15, 1200 mm

Termoparslange Rett/Vinklet 52230 15x15, 1500 mm

Termoparslange Rett/Vinklet 52231 15x15, 2000 mm

Modell Art. nr.                                   Beskrivelse

Sprutforheng Design Line 52249 Bredde 805 mm

Sprutforheng Design Line 52250 Bredde 905 og 1005 mm

Sprutforheng Design Line 52251 Bredde 1205 mm

Sprutforheng Design Line 52252 Bredde 1405

Dobbelt dusjforheng (spesial) 52253 Spesialmål u/ 1005 mm

Dobbelt dusjforheng 52254 Bredde 1005 mm

Dobbelt dusjforheng 52255 Bredde 1205 mm

Dobbelt dusjforheng 52256 Bredde 1405 mm

Forheng bakvegg 52266 Bredde 805 mm

Forheng bakvegg 52267 Bredde 905 mm

Forheng bakvegg 52268 Bredde 1005 mm

Forheng bakvegg 52269 Bredde 1205 mm

Forheng bakvegg 52270 Bredde 1405 mm

Rampe 51087 45x350x800 mm

Rampe 52277 75x600x800 mm

Rampeavsats 51962 800x800 mm

Dusjkurv 51104

Vaskemaskinutløp 52233

Ovalt rør 2000 mm til dusjkabin 52240 Avløpsrørforlenger (standard i kabinen: 730 mm)

Overgang ovalt 32 mm 52243
Overgang fra ovalt avløpsrør på dusjkabin til standard 
rundt 32mm rør.

Tørrvannlås til dusjkabinett 52245 Brukes i baderom uten vannlås for å unngå avløpslukt.

Høydejusterbar dusjpall 52279

Valgfrie tilbehør

Nødvendige tilbehør

Tilbehør Moveum dusjkabin


