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Douchesystemen EASA

ADVYS is de exclusieve invoerder van EASA badkamerinstallaties.

Voor personen met een beperking is de sanitaire ruimte in veel
gevallen een van de belangrijke
plaatsen in huis. Vaak is het niet
eenvoudig om de badkamer aan
te passen aan minder mobiele
gebruikers.
Indien men de mogelijkheid heeft
is een douche waar men kan in
rijden de meest ideale keuze.
Om de rest van de badkamer te
vrijwaren van spatten maakt men
gebruik van doucheschermen.
Vaak is een scherm van lagere
hoogte voldoende.
Het ideale is een drempelvrije douchezone, maar soms moet men de
douche voorzien op een bestaande
vloer. In dat geval is een speciale
douchebak met uiterst lage hoogte
(32 mm) aangewezen.
Het zou ook kunnen dat op de
ideale plaats waar de douche
zou moeten komen geen aan- of
afvoer voorzien is. Zelfs dan zijn er
oplossingen mogelijk.

• doucheschermen en –deuren in 3 kwaliteiten
• vlakke douchebakken en ondervloeren
• accessoires: lage afvoer, pomp, douchezitjes en beugels,
wanden, …
Overzicht:
• douchedeuren en schermen in 2 kwaliteiten Evolution en Elegance
• alle gebruikte materialen zijn antibacterieel
• er worden standaardmaten voorgesteld, maar elke afwijking
hiervan is mogelijk
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Wat biedt het EASA-gamma?
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EASA Evolution
Vaste doucheschermen en deuren
• uitstekende prijs/kwaliteitverhouding, hierdoor de meest
succesrijke serie van EASA
• panelen in polycarbonaat frost of in veiligheidsglas
• kader chroom of wit
• handvatten Soft Grip
• sluiting met magneten
• steeds doucherail (wit of zilver) en gordijn inbegrepen, zodat ook
de andere gezinsleden perfect de douche kunnen gebruiken
• indien het nodig is voor de configuratie zijn extra steunen
inbegrepen
• de scharnieren draaien over 180°, voor een maximale
toegankelijkheid
• 4-voudige rubberen sluiting onderaan
• de deuren worden bevestigd aan de muur met een compensator
van 44 mm breedte, waarbij een regeling mogelijk is van
+ 7,5 tot – 20 mm
• indien gewenst is er een XL compensator van 94 mm mogelijk
• de hoogte van 80 cm is zo gekozen dat een eventuele
hulpverlener zelf droog blijft en toch de persoon onder de
douche kan helpen
• naast de voorgestelde basisconfiguraties is maatwerk mogelijk
De verschillende basis configuraties van Evolution beginnen
vanaf 80 cm.
ADVYS is voor EASA toeleverancier aan professionele installateurs, technische diensten en handige-doe-het-zelvers.

PRIJZEN
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EASA Elegance
Vaste doucheschermen en deuren Serie Elegance
• deze reeks behoort tot het topsegment
• alle deuren en panelen zijn in veiligheidsglas
• zware inox sluitingen en grepen
• indien het nodig is voor de configuratie zijn extra steunen
inbegrepen
• dubbele sluiting onderaan
• de deuren worden bevestigd aan de muur met een compensator
van 55 mm breedte, waarbij een regeling mogelijk is van
+ 15 tot – 24 mm
• de hoogte van de split deur is 80 cm; zo gekozen zodat een
eventuele hulpverlener zelf droog blijft en toch de persoon
onder de douche kan helpen. De totale hoogte is 190 cm.
• naast de voorgestelde basisconfiguraties is maatwerk mogelijk
De verschillende basis configuraties van Elegance beginnen vanaf
80 cm deur- of paneel breedte.
ADVYS is voor EASA toeleverancier aan professionele installateurs, technische diensten en handige-doe-het-zelvers.

PRIJZEN
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EASA douchebak Combi
Uiterst lage en sterke douchebakken
met toebehoren
• in kunststof, kan op maat gezaagd worden om eventueel
te laten passen
• verzonken in de vloer of als opbouwelement
• slechts 32 mm dik, eventueel kan men dit nog opvangen
met schuine elementen
• antislip oppervlak, ook als hij nat is
• alle nodige toebehoren mogelijk: vloeradaptors,
verhogingselementen, laag afvoerelement e.a.
• verkrijgbaar in 14 standaardmaten
van 80 x 80 cm tot 180 x 90 cm
• maximale belasting: 380 kg

Ondiepe afvoer
Afvoer van slechts 58 mm hoogte. Om toch een voldoende debiet
te garanderen vertrekt hij als een brede platte buis met een
overgang naar 40 mm.
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Voorbeeld van een EASA project
Hiernaast ziet men een project waarbij met minimale kosten
een bestaand ligbad werd uitgebroken en vervangen door een
douche.
Er werd gebruik gemaakt van een grote Combi douchebak
van 180 x 80 cm, die volledig de plaats bedekt van het
vroegere bad.
De lage douchebak heeft vooraan een schuin plintje voor
gemakkelijke toegankelijkheid. De plaats van de afvoer van
de Combi is zodanig gekozen dat hij overeenkomt met de
vroegere afvoer van het bad.
Aan de wanden werden witte kunststof panelen bevestigd die
het stuk muur met de ontbrekende tegeltjes vervangen.
Tenslotte werden Evolution douchedeuren geïnstalleerd,
zodat de voorzijde van de douchezone dicht kan.
Met het bijgeleverde douchegordijn is alles afgewerkt.
Een keurige oplossing met minimaal kap- en breekwerk,
een lage kostprijs, kortom een kwalitatief, eigentijds en
haalbaar project.

Overige EASA producten
Afvoersysteem met pomp: bedoeld voor onder een douchebak indien er geen afvoer is. Enkel te installeren als er in de
onmiddellijke omgeving een goede evacuatiemogelijkheid is.
EASA heeft tevens een reeks bijhorende douchezitjes met
muurbevestiging, wandbeugels en douchestangen.
Witte watervaste muurpanelen.
EASA Dek zijn kunststof douchebakken die dienen als basis
onder de vloer van een inloopdouche. Door zijn sterkte en
perfecte hellingsgraad heeft men gegarandeerd een goed
aflopende douchezone.
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Alle EASA producten hebben een CE label, zijn antibacterieel
behandeld en voldoen in de belangrijkste Europese landen
aan de strengste kwaliteitseisen.
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