
DOUCHEPROFIELEN



Code H1 (hoogte in mm) H2 (hoogte in mm)

DOPROVL98 links 11,00 24,00

DOPROVL148 links 11,00 32,00

DOPROVL200 links 11,00 40,00

Code H1 (hoogte in mm) H2 (hoogte in mm)

DOPROVL98 rechts 11,00 24,00

DOPROVL148 rechts 11,00 32,00

DOPROVL200 rechts 11,00 40,00

Technicel doucheprofielen zijn te gebruiken 
bij een lineaire afwatering van een betegelde 
douchevloer. Deze doucheprofielen dienen om 
de helling te compenseren en voldoen aan de 
hoogste eisen m.b.t. functionaliteit en esthetiek.

Het assortiment bestaat uit 3 types profielen:
• Een vloerprofiel dat ingebouwd wordt aan de zijde  

van de glazen wand.
• Een wandprofiel, dat wordt geplaatst tegen de  

betegelde wand.
• Het Deko wandprofiel dat tegen de wand wordt 

geplaatst aan de douchegoot.

Het assortiment bestaat uit 2 afwerkingen:
• fijn geborsteld roestvrij staal
• mat zwart gelakt roestvrij staal

2

11 mm 11 mm 24 / 32 / 40 mm

voor achter

voor

11 mm 11 mm

achter

24 / 32 / 40 mm

Voordelen
 De waterdichting van de douchebodem kan zonder 

onderbreking richting de rest van de  
badkamervloer geplaatst worden.

 Geen “schuingesneden” tegeltjes meer onder de 
glazen afscheiding van de doucheruimte.

 Geen op maat gesneden schuine wandtegels meer 
nodig om de helling van de douchevloer op  
te vangen.

 Elegante duurzame afwerking van barrière vrije 
doucheruimtes.

 Uniforme afwerking aan de 3 zijden van de 
inloopdouche.

Vloerprofiel
Het DOPROVL vloerprofiel is een wigvormig inox profiel  
(2% helling) dat een perfecte afwerking mogelijk maakt, daar 
waar de hellende douchevloer overgaat naar de horizontale 
betegeling in de rest van de badkamer. Het profiel is zowel  
in rechtse als linkse uitvoering beschikbaar in lengte 98 cm,  
148 cm en 200 cm.
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DOPRO Doucheprofielen

Wandprofiel
Het DOPROWA wandprofiel is een wigvormig inox profiel  
(2% helling) voor plaatsing daar waar de overgang moet gemaakt 
worden van de hellende douchevloer naar de wandbetegeling. 
Het profiel maakt “schuingesneden” wandtegels overbodig.  
Het DOPROWA profiel zorgt ervoor dat de wandbetegeling  
horizontaal vanop het profiel kan aangevat worden.  
Verkrijgbaar in rechtse en linkse uitvoering.

Deko wandprofiel
Het DOPRODEKO profiel is een 
afsluitprofiel dat geplaatst wordt 
tegen de wand op het laagste punt
van de douchevloer. 
Het DOPRODEKO profiel wordt ter 
hoogte van de douchegoot onder 
de eerste rij wandtegels geplaatst. 

Verkrijgbaar in 3 breedtes:
• 24 mm: past bij 98 cm vloer/wandprofiel
• 32 mm: past bij 148 cm vloer/wandprofiel
• 40 mm: past bij 200 cm vloer/wandprofiel

Code H1 (hoogte in mm) H2 (hoogte in mm)

DOPROWA98 links 11,00 24,00

DOPROWA148 links 11,00 32,00

DOPROWA200 links * 11,00 40,00

Code H1 (hoogte in mm) H2 (hoogte in mm)

DOPROWA98 rechts 11,00 24,00

DOPROWA148 rechts 11,00 32,00

DOPROWA200 rechts * 11,00 40,00

Breedte 24 mm

Lengte Code

125 cm DOPRODEKO98

Breedte 32 mm

Lengte Code

125 cm DOPRODEKO148

Breedte 40 mm

Lengte Code

125 cm DOPRODEKO200 *

voor

11 mm 11 mm

achter

8 mm 24 / 32 / 40 mm

voor achter

24 / 32 / 40 mm

11 mm 11 mm

8 mm

Alle roestvrij stalen doucheprofielen zijn  
van de V2A kwaliteit.

* Niet in zwart verkrijgbaar

* Niet in zwart verkrijgbaar

* Niet in zwart verkrijgbaar
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Technicel® nv 
Zone Reme 4
2260 Westerlo
info@technicel.com

FILIALEN

‘ Een vriendelijke ontvangst
 en tijd voor elke klant!
 Wij maken graag 
 het verschil.’

www.technicel.com

Brugge
Dirk Martensstraat 2 Unit 2 - 8200 Brugge
brugge@technicel.com

Herentals
Geelseweg 9 D - 2200 Herentals
herentals@technicel.com

Zwevegem
Esserstraat 2 Unit 3 - 8550 Zwevegem
zwevegem@technicel.com

Gent
Industrieweg 18A/001 - Unit 5 - 9032 Wondelgem
gent@technicel.com

Lokeren
Oeverstraat 19 A - 9160 Lokeren
lokeren@technicel.com

Brecht
Energielaan 4 - 2960 Brecht
brecht@technicel.com

GRATIS NUMMER
voor al uw bestellingen 
T +32 (0)800 11 040
bestellingen@technicel.com
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