
DUSCHKABINER

Alterna Duschkabiner
Alterna Duschkabiner finns i ett flertal varianter för olika miljöer.
Välj mellan Express samt Basic som finns i flera olika utföranden.



Alterna Express Duschkabin
Alterna Express Duschkabin har silverfärgade profiler i aluminium, 
4 mm klart härdat säkerhetsglas och akrylkar. Duschkabinen är 
genom sin konstruktion mycket snabb att montera och dessutom är 
väggarna självstående, vilket gör att en person kan montera den själv 
och fristående. Monteringen görs helt utan verktyg. Tätning görs med 
silikon.

Duschkabinen levereras med duschpanel och duschset. I kabinen 
ingår även avloppssats och håltagning för armatur är gjord. Fötterna 
är lätta att justera och dörrarna är avtagbara för att underlätta 
rengöringen av duschkabinen. Express Duschkabin kan snabbt och 
lätt demonteras.

Kom ihåg att beställa termostatblandare.

Alterna Express

Art nr: 7365823
Höjd: 2 090 mm
Glas: 4 mm härdat säkerhetsglas
Storlek 900 x 900 mm
Storlek kar: 880 x 880 x 140 mm

Alterna Express

Dörrtyp: Skjutdörrar
Kabinkar: Akryl
Material, profil: Aluminium
Profilfärg: Silver
Blandaranslutning: 160 c/c

Enkel montering,
inga verktyg behövs!



Alterna Basic Duschkabin
Alterna Basic Duschkabin 80 monteras snabbt och enkelt ihop av en person. Duschkabinen kan beställas med skjutdörr, alternativt utan dörr, för användning 
med duschdraperi. Duschdörren är tillverkad i 5 mm klart härdat säkerhetsglas. Bak- och sidopaneler är tillverkade i frostad akryl. Bottenventil, draperistång 
och duschset medföljer duschkabinen. 

Alterna Basic 80

Glas: 5 mm klart säkerhetsglas
Storlek: 800 x 800 x 2 050 mm
Dörrtyp: Skjutdörrar med fasta paneler
Profiler: Aluminium
Blandaranslutning: 160 c/c
Kabinkar: Akryl, ej löstagbara fronter
Art nr utan dörr: 7365824
Art nr med dörr: 7365825

Obs! Kom ihåg att skruva fast duschkabinen i väggen för maximal stabilitet.

Duschkabin med dörr Duschkabin utan dörr

Alterna Basic 90

Glas: 5 mm klart säkerhetsglas
Storlek: 900 x 900 x 2 050 mm
Dörrtyp: Skjutdörrar med fasta paneler
Profiler: Aluminium
Blandaranslutning: 160 c/c
Kabinkar: Akryl, ej löstagbara fronter
Art nr utan dörr: 7365826
Art nr med dörr: 7365827

Obs! Kom ihåg att skruva fast duschkabinen i väggen för maximal stabilitet.
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Teknisk Support
Telefon: 020-51 55 15
E-post: tks@alterna.se

Skötselråd

Rengöring får ej ske med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, 
ammoniak eller klorin. Stålull eller slipsvamp ska inte heller användas. Rengöring 
rekommenderas med mildare rengöringsmedel och mjuk trasa eller liknande.


