
SUIHKUKAAPPI | FI

VEGA SUIHKUKAAPPI
ESTEETÖN SUIHKUKAAPPI KAIKKIIN TARKOITUKSIIN



Maahantuonti  |  Algol Trehab Oy    
Karapellontie 6  |  02611 Espoo   
09 50991  | algol-trehab@algol.fi

VEGA SUIHKUKAAPPI

Monien testien tuloksena Trygg Anpassning on valmistanut
suihkukaapin, joka täyttää markkinoiden korkeat vaatimukset. 
 
Vega suihkukaappia on neljää eri kokoa ja monta yhdistelmä-
mahdollisuutta. Kaikki osat, luiskat, lepotasot ja tukikahvat ovat 
huolellisesti testattuja sekä sovelletettuja markkinoiden korkei-
siin turva- ja käyttötarpeisiin 

Suihkukaapin perusvarusteisiin sisältyy:
• Tukevat tukikahvat joka seinällä, myös suihkutanko on   
    yksi tukikahva.
• Siisti ja tyylikäs verho jonka magneettinauha pitää verhon   
 paikoillaan ja suojaa kylpyhuonetta roiskeilta.
• Suihkukopin alareunan kumilista joka on helppo ylittää esim.  
 pyörätuolilla. Samalla se estää veden valumisen kaapin  
 ulkopuolelle.
• Hyvin tehty ja testattu liukueste.
• Runsas vedenjuoksu viemärissä joka estää vedenkeruun   
 altaan alle.
• Tilava, irroitettava suihkuhylly. Kestävät ja turvelliset seinät. 
 
Muita ominaisuuksia:
• Helppo asentaa ja poistaa.
• Tukeva, varma ja turvallinen.
• Huolella valitut materiaalit pitkäan ja turvalliseen käyttöön.
• Helppo puhdistaa.
• Kaikkiin kylpytiloihin sopiva neutraali muotoilu.
• Sovellettavissa eri tarpeisiin.
• Kaappeja on mahdollista saada myös mittatilaustyönä
• Lattian korkeus 4.4 cm, kokonaiskorkeus 200 cm
• Väri:  valkoinen

VEGA suihkukaapin perusmalli

VEGA suihkukaappi sisennetyllä 
päätyseinällä
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TUOTETIEDOT - PERUSMALLI 

KOODI       KUVAUS
V1271  120x70 suihku vasemmalla
V1272  120x70 suihku oikealla
V1281  120x80 suihku vasemmalla
V1282 120x80 suihku oikealla
V1471  140x70 suihku vasemmalla
V1472  140x70 suihku oikealla
V1481  140x80 suihku vasemmalla
V1482  140x80 suihku oikealla

TUOTETIEDOT - SISENNETTY PÄÄTY (10 CM)
-  helppo asentaa esim. pesualtaan viereen 
 
KOODI       KUVAUS
Vnnnn3  sisennys  vasemmalla
Vnnnn4 sisennys oikealla

TUOTETIEDOT - TAKASEINÄ VALKOISELLA PUOLIVERHOLLA
- Voidaan sijoittaa esim. ikkunan eteen. 
-  Magneettinauha pitää verhon paikoillaan ja suojaa roiskeilta
 
KOODI       KUVAUS
Vnnnnn5  puoliverho takana

TUOTETIEDOT - KOROTETTU TAKASEINÄ VALKOISELLA PUOLIVERHOLLA
- Korotettu takaseinä, jossa valkoiset puoliverhot. 
-  Sopii kylpyhuoneeseen, jossa on suuret ikkunat. 
-  Suihkuverhon sisäänommellut magneettinauhat pitävät verhon          
   paikallaan roiskumisen välttämiseksi.
-  Mahdollisuus tilata mittatilaustyönä haluttuun korkeuteen. 
KOODI       KUVAUS
Vnnnnn6  KOROTETTU, puoliverho takana

VEGA suihkukaappi puoliverholla

VEGA suihkukaappi korotetulla 
takaseinällä ja puoliverholla
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VEGA SUIHKUKAAPIN LISÄVARUSTEET

Peili suihkukaappiin Lisähyllyt suihkukaappiin

Lepotaso Luiska suihkukaappiin

FMM 9000E sekoittaja Hans Ghroen sekoittaja

FMM 9000E sekoittajapaketti

Hans Ghroen sekoittajapaketti


