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Kylpyhuone on henkilökohtainen tilasi, joten sinä tiedät
parhaiten, millainen sen pitää olla. Dansani tekee
suunnittelusta helppoa tarjoamalla inspiraatiota juuri sinulle sopiviin,
käytännöllisiin sisustusratkaisuihin.

Tanskalaista muotoilua
Tanskalaisen muotoilun takana ovat käytännöllisyys,
yksinkertaisuus ja luonnonmukaisuus. Niillä saadaan aikaan ajatonta
suunnittelua, joka on kaikkien Dansanin tuotteiden
lähtökohtana.

Toiminnallisuus
Tuotteidemme tulee olla helppoja ja miellyttäviä käyttää. Käytännöl-
listen ja kestävien ratkaisuiden ansiosta ne toimivat kaikenkokoisissa
tiloissa.

Käsityö
Sekä muotoilun että toiminnallisuuden takana on käsityö.
Taidokas puusepäntyö näkyy tuotteidemme upeissa
materiaaleissa ja kestävissä ratkaisuissa.

Kestävä kehitys
Meille on itsestäänselvää kantaa vastuuta ympäristöstä. Siksi olemme
vähentäneet ympäristön kuormittamista monin eri tavoin. Olemme
myös panostaneet omaan työympäristöömme sekä kannamme 
vastuuta tavarantoimittajiemme eettisistä työolosuhteista.
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Match suihkukalusteet

Käytännöllisiä, laadukkaita ja tyylipuhtaasti muotoiltuja suihkuratkaisuja.
Monta erilaista ja erikokoista suihkukalusteratkaisua, jotta löytäisit juuri sen oikean. 

Kahdeksasta perusmallista voit yhdistelemällä muodostaa lukemattomia vaihtoehtoja 
kuten esim. suihkunurkan kahdella ovella, suihkunurkan taitto-ovilla tai sivupaneeleilla, 
syvennyksellä jne. 

Lukuisat mallimme ja yhdistelymahdollisuudet tekevät omaan kylpyhuoneeseen ja 
tarpeisiin sopivan suihkuratkaisun valinnasta helpon.

Katso koko Dansani MATCH -mallisto sivulla 6.

Katso Dansani MATCH -hinnasto sivulta 31.

Suihkukaapit

Suihkukaapeistamme löytyy kaksi vaihtoehtoa; kaareva ja neliskulmainen. 

Molemmissa suihkukaapeissa on satiinipintaiset profiilit ja upeita yksityiskohtia. 

Suihkukaapit ovat muotoilultaan ja toiminnoiltaan yksinkertaisia, tinkimättä kuiten-
kaan kestävyydestä.

Katso Dansani-suihkukaapit sivulta 36.

Katso Dansanin suihkukaappien hinnasto sivulta 43.

EasyCare helpottaa puhdistusta

Kun valitset Dansani-suihkukalusteen, valitset samalla helposti puhdistettavan sekä kauniin ja kirkkaan lasipinnan.
EasyCare on saksalainen, ympäristöä säästävä tuote, jonka riippumaton laboratorio SGS Institut Fresenius on  

sertifioinut OECD Guideline 2009:n mukaisesti. Kaikissa Dansani Air -suihkukalusteissa on vakiovarusteena kestävä ja  
ympäristöystävällinen EasyCare-käsittely, joka estää lian ja kalkkitahrojen kertymisen jopa 30 000 kuivauskerran  

jälkeenkin. Riittää, että lasi kuivataan pehmeällä liinalla käytön jälkeen, niin se näyttää yhtä upealta vielä vuosienkin päästä. 

CREATE YOUR PERSONAL SPACE DANSANI MATCH / SUIHKUKAAPIT
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Kaikki mallit ovat käännettäviä ja niitä voi käyttää sekä  
oikealla että vasemmalla puolella

Tyylikäs ja ajaton ilme kapeilla ja kestävillä satiinipintaisilla  
profiileilla

Sisään upotetut saranat takaavat helpon hoidon ja luovat  
täysin sileän lasipinnan sisäpuolelle

Asennus onnistuu loistavasti myös vinoille seinille ja lattioille  
monien säätömahdollisuuksien ansiosta

200 cm korkeat suihkuseinät toimivat hyvin myös kattoon asen-
netun suihkupään kanssa

6 mm turvalasi, jossa EasyCare-käsittely

Suihkuseinillä ja -ovilla 10 vuoden materiaali- ja valmistusvirheta-
kuu. Liukuovelle 5 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu.

Dansani Match  /
Käytännöllisiä, laadukkaita ja tyylipuhtaasti  
muotoiltuja suihkuratkaisuja.

CREATE YOUR PERSONAL SPACE DANSANI MATCH
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150x200 cm

Klassisk Niche 90cm
220x150

A80+A80 A80+A100 F90+F90 B90+C90

E80+F100 B90+D80 D70+D70 E80+F90

C90+C100

B90 C90 A90

A + A

01

02 03 04

01 Profi ilit piilottavat nosto-laskutoiminnon. Siinä on säätömahdollisuus, joka ottaa huomioon vinot seinät niin, että ovet toimivat 
aina täydellisesti. Mukana tuleva suojakansi sulkee profi ilin yläpuolelta ja viimeistelee kokonaisuuden.  02 Kestävät, pelkistetyt ja 

ergonomiset nuppivetimet kuuluvat kaikkiin oviin.  03 Taiteovien sisään upotettujen saranoiden ansiosta oven saa taitettua pois tieltä. 
Oviaukko on leveä ja ovet on helppo avata ja sulkea. Ks. sivut 10-11.  04 Sisäpuolella sarana tuntuu leijuvan lasissa. 

Helposti puhdistettava suuri lasipinta aikaansaa hienostuneen ilmeen.

•  Optimaalinen tilan hyödyntäminen 70–100 cm vakioratkaisuilla ja epäsymmetrisillä 
ratkaisuilla.

•  Ovet kääntyvät myös sisäpuolelle, jolloin ne vievät mahdollisimman vähän tilaa.

• Mattalasi saatavilla osassa malleista.

• Tilattavissa erikseen korkeampi alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato.

• Suihkunurkan vettä ohjaava lattiaprofi ilitarvikesarja saatavana erikseen.

Dansani Matchissa olemme panostaneet yksityiskohtiin ja muotoiluun, ja tuloksena on laatutuote, jonka 
pelkistetty muotoilukieli ilahduttaa päivittäin. Profi ilit ovat yksinkertaisia ja tyylikkäitä ilman teräviä reunoja. Näin 

yleisilme on kevyt, ilmava ja ajaton. Profi ilien takana piilossa on monia tarkkaan harkittuja toimintoja, joiden 
ansiosta suihkuratkaisusi on toimiva vielä vuosienkin kuluttua.

Sisustusehdotus

MATCH A+A 
Kaksi suihkuovea

728,-
Kirkkaalla lasilla

SUIHKUNURKKA 
KAHDELLA 

SUIHKUOVELLA

Vastuullista muotoilua

Klassinen ja erittäin suosittu suih-
kunurkka kahdella ovella, jotka kään-

tyvät niin  ulospäin kuin sisäänpäin. 
Ovet sisäänpäin käännettynä saa 

kylpytilaan avaruutta ja lisää lattiatilaa.

DANSANI MATCHCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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874,-
mattalasi
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150x200 cm

Klassisk Niche 90cm
220x150

A80+A80 A80+A100 F90+F90 B90+C90

E80+F100 B90+D80 D70+D70 E80+F90

C90+C100

B90 C90 A90

B + B

B + D + 4 

•  Ovet taittuvat sisäpuolelle, jolloin ne vievät 
mahdollisimman vähän tilaa.

•  Taiteovet varmistavat, että vesi pysyy suih-
kutilassa.

•  Taiteovet voi myös yhdistää kiinteään seinään 
ja muihin 70–140 cm oviin.

•  Tilattavissa erikseen korkeampi alatiiviste, jos 
lattiassa on suuri kaato.

•  Suihkunurkan vettä ohjaava lattiaprofiilitarvi-
kesarja saatavana erikseen.

MATCH B+B
Kaksi taiteovea

874,-
Kirkkaalla lasilla

SUIHKUNURKKA KAHDELLA 
TAITEOVELLA
Suihkunurkka kahdella taiteovella, jotka tait-
tuvat myös sisäänpäin, kun suihkunurkka ei ole 
käytössä. Näin kylpyhuoneeseen tulee lisätilaa. 
Täydellinen ratkaisu pieneen kylpyhuoneeseen.

Suihkuseinä ja taiteovi

860,-
70/80/90/100 cm kirkkaalla lasilla

SUIHKUNURKKA SUIHKU-
SEINÄLLÄ JA TAITEOVELLA

Erityisen kätevä pienessä  
kylpyhuoneessa, kun ovi aukeaa sisä-

puolelle ja kiinteän suihkuseinän vieressä 
olevan tilan voi hyödyntää muuhun.

TAITEOVET NYT ERIKOKOISINA

•  Optimaalinen tilan hyödyntäminen 70–140 cm  
vakioratkaisuilla sekä epäsymmetrisillä ratkaisuilla. 

• Taiteovet varmistavat, että vesi pysyy suihkutilassa.

• Tilattavissa erikseen korkeampi alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato.

•  Suihkunurkan vettä ohjaava lattiaprofiilitarvikesarja saatavana erikseen.

Kätevät taiteovet hoitavat myös lattialle  
tippuvasta vedestä aiheutuvat ongelmat.  
Kun ovi avautuu keskeltä, pisarat jäävät  
märkätilaan. Taittotoiminnon ansiosta  
oviaukko on isompi ja hanalle jää tilaa,  
kun ovi on taitettu seinää vasten.

Sisustusehdotus

Teleskooppitanko on  
portaattomasti 
säädettävä 60–100 
cm välille. Katso lisää 
ratkaisuja sivulta 33

MATCH B+D+4 

DANSANI MATCHCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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C + C

0201

04

03

MATCH C+C
Kaksi levikepaneelia + ovea

728,-
Kirkkaalla lasilla

SUIHKUNURKKA 
KAHDELLA 

LEVIKEPANEELILLA + 
OVELLA

Pienen kylpyhuoneen 
suihkunurkan vieressä olevan 

tilan voi hyödyntää valitsemalla 
levikepaneeli + oven.

Pieni levikepaneeli mahdollistaa 
kalusteiden sijoittamisen lähelle 

suihkunurkkaa, jolloin tilan voi 
hyödyntää optimaalisesti.

•  Levikepaneeli + oven voi myös 
yhdistää suihkuseinään ja muihin 
70–140 cm oviin.

•  Tilattavissa erikseen korkeampi 
alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato.

•  Suihkunurkan vettä ohjaava lattia-
profi ilitarvikesarja saatavana erikseen.

01 Profi ilien muotoilu on yksinkertaista ja tyylipuhdasta ilman näkyviä ruuveja, ja niiden päädyissä on ilmeen viimeis-
televät päätytulpat.  02 Magneettiprofi ilit varmistavat, että suihkun ovet sulkeutuvat tiiviisti.  03 Erikseen tilattavissa 
lattiaprofi ilitarvikesarja, joka ohjaa vesipisarat suihkualueelle. Näin suihkunurkan ulkopuolelle tulee vähemmän vettä. 

Sen voi helposti asentaa myös jälkikäteen.  04 Suihkuoven kiinteisiin paneeliosiin toimitetaan siro lattiahela.

Sisusta suihkutilasi

Dansani Matchin joustavan valikoiman ansiosta sinulla on lukuisia yhdistely-
mahdollisuuksia, joilla saat juuri kylpyhuoneeseesi sopivan suihkuratkaisun. 

Pelkistetty ja ajaton ilme luo suihkutilan, joka kestää käyttöä ja aikaa.

DANSANI MATCHCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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150x200 cm

Klassisk Niche 90cm
220x150

A80+A80 A80+A100 F90+F90 B90+C90

E80+F100 B90+D80 D70+D70 E80+F90

C90+C100

B90 C90 A90

E + E

E + F

•  Optimaalinen tilan hyödyntäminen 80–100 
cm vakioratkaisuilla ja epäsymmetrisillä 
ratkaisuilla.

•  Ovet kääntyvät myös sisäpuolelle, jolloin 
ne vievät mahdollisimman vähän tilaa.

•  90 cm versio saatavana myös mattalasilla.

•  Tilattavissa erikseen korkeampi alatiiviste,  
jos lattiassa on suuri kaato.

•  Suihkunurkan vettä ohjaava lattiaprofiilitar-
vikesarja saatavana erikseen.

•  Optimaalinen tilan hyödyntäminen 
80–100 cm vakioratkaisuilla ja  
epäsymmetrisillä ratkaisuilla.

•  Ovet voi kääntää sisäpuolelle, jolloin ne 
vievät mahdollisimman vähän tilaa.

•  Tilattavissa erikseen korkeampi  
alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato.

•  Suihkunurkan vettä ohjaava  
lattiaprofiilitarvikesarja saatavana 
erikseen.

SUIHKUNURKKA KAAREVALLA SUIHKUOVELLA JA KAAREVA LEVIKEPANEELI + OVI
Kätevä versio kaarevasta suihkunurkkauksesta. Kiinteä pieni levikepaneeli mahdollistaa kalusteiden sijoittamisen suihkunurkan läheisyy-
teen. Levikepaneeli jättää myös tilaa hanalle, kun ovi taitetaan sisäänpäin.

MATCH E+F
Kaareva suihkuovi ja kaareva  
levikepaneeli + ovi

728,-
Kirkkaalla lasilla

Sisustusehdotus

SUIHKUNURKKA KAHDELLA  
KAAREVALLA SUIHKUOVELLA
Yksinkertainen ja tyylikäs suihkuratkaisu kahdella kaarevalla suih-
kuovella. Molempiin suuntiin avautuvat ovet tuovat paljon tilaa, kun 
suihku ei ole käytössä. Saatavana myös mattalasilla 90 cm koossa.

MATCH E+E
Kaksi kaarevaa suihkuovea

728,-
Kirkkaalla lasilla

MATCH E+E
Kaksi kaarevaa suihkuovea

874,-
90 cm Mattalasi

DANSANI MATCHCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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G + G G + D + 2/3

H

SUIHKUNURKKA KAHDELLA KAAREVALLA 
LEVIKEPANEELI + OVELLA
Kahden 90° kaarevan suihkuoven yhdistelmä luo tyylikkään 
3-sivuisen suihkunurkan, jossa voi hyödyntää suoran seinätilan 
ja luoda lisätilaa kääntämällä pyöreät suihkuovet sisäänpäin.

AMMESEINÄ 
LEVIKEPANEELILLA + 
KÄÄNTYVÄ SEINÄ
KORKEUS 155 CM
Heitä hyvästit suihkuverhoille ja 
valitse sen sijaan MATCH-suihkuovi. 
Tyylikäs lasipinta näyttää ihan kuin 
siinä ei olisi profiilia ollenkaan ja 
luo tilaan ilmavuutta. Lasioven voi 
sulkea 90 asteen kulmaan hanan 
eteen, niin ovi vie mahdollisimman 
vähän tilaa. Nivelsaranat nostavat ja 
laskevat oven tyylikkäästi avatessa 
ja sulkiessa. Oven alla oleva siliko-
nilista varmistaa, että ovi sulkeu-
tuu pehmeästi ja tiiviisti ammetta 
vasten.

MATCH G+D+2/3 
Kaareva levikepaneeli + ovi

933,-
70/80/90/100 cm kirkkaalla lasilla

1.079,-
120/140 cm kirkkaalla lasilla

MATCH H 
Ammeseinä levikepaneelilla 
+ kääntyvä seinä

364,-
100 cm kirkkaalla lasilla

MATCH G+G
Kaksi levikepaneeli + ovea

1.020,-
90 cm kirkkaalla lasilla

•  Ovet voi kääntää sisäpuolelle, jolloin ne vievät mah-
dollisimman vähän tilaa

•  Tilattavissa erikseen korkeampi alatiiviste, jos lat-
tiassa on suuri kaato

•  Suihkunurkan vettä ohjaava lattiaprofiilitarvikesarja 
saatavana erikseen

SUIHKUNURKKA KAAREVALLA LEVIKEPANEELI + 
OVELLA JA SUIHKUSEINÄLLÄ
Kun 90° kaarevaan suihkuoveen yhdistää kiinteät seinät,  
saadaan 90x120/130/140/150/170/190 cm suihkukulma, jossa on 
runsaasti sisätilaa.

•  Mahdollisuus optimaaliseen tilan hyödyntämiseen epäsymmetrisillä 
ratkaisuilla.

•  Tilattavissa erikseen korkeampi alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato.

•  Suihkunurkan vettä ohjaava lattiaprofiilitarvikesarja saatavana erikseen.

DANSANI MATCHCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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A + D + 2/3

SUIHKUNURKKA  
SUIHKUOVELLA JA -SEINÄLLÄ
Perinteinen ratkaisu kiinteällä seinällä ja suihkuovella. 
Tämä ratkaisu mahdollistaa tilan optimaalisen 
hyödyntämisen, sillä suihkuseinän viereinen tila 
voidaan hyödyntää ja siihen saa esim. leveämmän 
altaan tai lisäkaapin.
Epäsymmetrisiä ratkaisuja löydät seuraavalta sivulta. 

MATCH A+D+2/3
Suihkuovi ja -seinä

787,-
70/80/90/100 cm kirkkaalla lasilla

933,-
120/140 cm kirkkaalla lasilla

Suihkun voi valita tilan optimoiden joko 
kulmatuella tai portaattomalla 60–100 cm 
säädettävällä teleskooppitangolla. Katso 
muita tankovaihtoehtoja sivulta 33

•  Optimaalinen tilan hyödyntäminen 70–140 cm vakioratkaisuilla ja  
epäsymmetrisillä ratkaisuilla.

•  Tilattavissa erikseen korkeampi alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato.

•  Suihkunurkan vettä ohjaava lattiaprofiilitarvikesarja saatavana erikseen.

 • Mukana tulee leijuvan ilmeen luova lattiahela. 

DANSANI MATCHCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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A + D + 2/3 A + D + 2/3

I + 2/3

MATCH I+2/3 
Kiinteä suihkuseinä kääntyvällä levikepaneelilla

569,-
120 cm kirkkaalla lasilla

MATCH A+D+2/3
Suihkuovi ja -seinä

787,-
70/80/90/100 cm kirkkaalla lasilla

933,-
120/140 cm kirkkaalla lasilla

MATCH A+D+2/3
Suihkuovi ja -seinä

787,-
70/80/90/100 cm kirkkaalla lasilla

933,-
120/140 cm kirkkaalla lasilla

EPÄSYMMETRINEN SUIHKUKULMA SUIHKUOVELLA JA KIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ
Valitse kapeaan ja pitkänomaiseen kylpyhuoneeseen 120 cm tai 140 cm kokoinen kiinteä seinä. Kun yhdistät sen tilaan sopivalla 
suihkuovella, saat aikaan avaran suihkutilan. Voidaan asentaa kulmatuen tai teleskooppitangon kanssa. Katso lisää sivulta 33.

KIINTEÄ SUIHKUSEINÄ KÄÄNTYVÄLLÄ LEVIKEPANEELILLA
Tämä 90 cm kiinteä suihkuseinä 30 cm kääntyvän levikepaneelin kanssa takaa, että 
vesi pysyy sisäpuolella walk in- ratkaisussa. Kääntyvä levikepaneeli  voidaan asettaa 
haluttuun asentoon ja sitä on helppo sekä miellyttävä käyttää. Voidaan asentaa kulma-
tuen tai teleskooppitangon kanssa. Katso lisää sivulta 33.

DANSANI MATCHCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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D + 4D + 2/3

MATCH D+D+2/3 (2 KPL.)
Kaksi suihkuseinää

846,-
70/80/90/100 cm kirkkaalla lasilla

1.138,-
120/140 cm kirkkaalla lasilla

SUIHKUSEINÄ
Perinteinen pelkistetty 
suihkuseinä saatavana 
joko kulmatuella tai  
teleskooppitangolla. 
Katso muita tankovaih-
toehtoja sivulta 33. 
Näitä avoimia ratkaisuja 
suositellaan vain  
märkätiloihin.

MATCH D+4
Suihkuseinä (lattiahelalla)

423,-
70/80/90/100 cm kirkkaalla lasilla

569,-
120/140 cm kirkkaalla lasilla

MATCH D+2/3
Suihkuseinä (kulmatuella)

423,-
70/80/90/100 cm kirkkaalla lasilla

569,-
120/140 cm kirkkaalla lasilla

AVOIN SUIHKURATKAISU  
KAHDELLA SUIHKUSEINÄLLÄ  
Tilan voi hyödyntää optimaalisesti erilaisilla kokoyhdistelmillä. 
Upea walk in -tyyppinen suihkuratkaisu on avara ja tyylikäs. 
Täällä on tilaa nauttia ja vaikka venytellä suihkussa. Saatavana 
tuki-, teleskooppi- tai pystytangolla. Riippumatta koosta, saat 
tukevan ja tilavan suihkuratkaisun. Suosittelemme tätä vain 
märkätiloihin tämän ollessa avoin suihkuratkaisu. Katso muita 
tankovaihtoehtoja sivulta 33. 

Vakiona tulevat lattiaprofiilit ovat  
roisketiiviitä ratkaisuja suoralla lattialla.

Mukana tulee leijuvan  
ilmeen luova lattiahela.

Jos haluat leijuvamman yleisilmeen etkä tarvitse vesitiivistä  
lattiaprofiilia, voit käyttää mukana tulevaa lattiahelaa.

DANSANI MATCHCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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A B

C

SYVENNYSRATKAISU 
LEVIKEPANEELI + OVI
Syvennysratkaisu, jossa 
kalusteet voivat olla suihkun 
läheisyydessä. Näin pienen 
kylpyhuoneen rajallisen tilan voi 
hyödyntää optimaalisesti.

MATCH C
Levikepaneeli + ovi

364,-
Kirkkaalla lasilla

Syvennysratkaisut

Kun sinulla on tarvetta sijoittaa suihku syvennykseen, valittavana on kolme erilevyistä 
mallia. Ovissa on eri ominaisuuksia ja toimintoja, joten voit valita itsellesi sopivimman 

ratkaisun ja hyödyntää esim. pienen kylpyhuonetilan ihanteellisesti.

Syvennysratkaisuihin voi erikseen tilata vastaprofi ilin magneetilla ja lattiaprofi ilitarvikesarjan, jos haluat roisketiiviin ratkaisun.  

Katso lisää sivulta 34.

SYVENNYSRATKAISU 
SUIHKUOVELLA
Tämä yksinkertainen ratkaisu, suihkuovi 
syvennyksessä, tarjoaa leveän oviaukon. 
Ovea on saatavilla erikokoisena ja tiettyjä 
kokoja saa myös mattalasilla.

MATCH A
Suihkuovi

364,-
Kirkkaalla lasilla

SYVENNYSRATKAISU TAITEOVELLA
Kätevä ratkaisu pieneen kylpyhuoneeseen, sillä ovi ei vie 
tilaa suihkun ulkopuolelta. Taiteoven paneelit taittuvat kak-
sin kerroin ja näin kulkuaukko suihkutilaan on hyvin suuri.

MATCH B
Taiteovi

437,-
Kirkkaalla lasilla

• Ovet avautuvat myös sisäänpäin.

• Kaikkiin syvennysmalleihin saa ostettua 45°:n kulmaprofi ilin, jolloin ovet saa asennettua kaltevaan syvennykseen.

• Tilattavissa erikseen korkeampi alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato.

• Suihkunurkan vettä ohjaava lattiaprofi ilitarvikesarja saatavana erikseen.

•  Lisäksi saatavana vastaprofi ili magneetilla, joka asennetaan oven aukeavalle puolelle. HUOM! Jos ovessa on vastaprofi ili, ovi avautuu vain 
ulospäin. 

Sisustusehdotus

DANSANI MATCHCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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120 x 160 CM

120 x 180 CM

150 x 200 CM

A80

A80 + A80

B80 + D80

B90

D70

E80

A80 + A100

D70 + D70

C90

A70

A100

F90 + F90

D70 + G90

A90

A80 + B90

B90

B90 + C90

C100 + D90

A90 + A100

B90 + B90

E80 + F100

A

H100

X70

SUIHKUNURKKA 
SUIHKUOVELLA 
Tällä ratkaisulla saa kauniin 
suihkutilan mahtumaan oikein 
pieneen kylpyhuoneeseen tai 
esimerkiksi vieras-wc:hen. Arjessa 
ovi voi olla käännettynä sisäänpäin 
ja pitää sitä auki vain silloin, kun 
suihkua käyttää.

MATCH A
Suihkuovi

364,-
Kirkkaalla lasilla

•  Oven voi kääntää sisäänpäin, 
niin se vie todella vähän tilaa.

•  Tiettyjä kokoja saa myös 
mattalasilla.

•  Tilattavissa erikseen 
korkeampi alatiiviste, jos 
lattiassa on suuri kaato.

Pieni syvennysseinä piilottaa 
seinä-wc:n ja mahdollistaa 
kätevän ja tilaa säästävän 
suihkuratkaisun asennuksen.

Sisustusehdotus 
Match-mallistossa on laaja valikoima erikokoisten kylpyhuoneiden suihkuratkaisuja. Varsinkin pienessä kylpyhuoneessa kannattaa käyttää 
kaikki tila hyödykseen. Tästä saat inspiraatiota miten erittäin pienen tai kapean kylpyhuoneen tilan voi hyödyntää optimaalisesti. Monet 
Match-mallit mahdollistavat kalusteiden sijoittamisen aivan suihkutilan läheisyyteen, joten niiden ansiosta tilaan saa mahtumaan vaikka 
leveämmän altaan tai lisäkaapin.

SYVENNYS 90 CM
220X150 CM

DANSANI MATCHCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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90

90

02

01

03

01 Laatumateriaalit ja huippumuotoilu heijastuvat joka sopukassa. Profi ilit kiillotetaan 5 
kertaa ennen kuin ne anodisoidaan, joten niissä on upea ja uskomattoman kestävä pinta.  

02 Hillityistä vetimistä saa hyvän otteen, jopa kosteilla sormilla.
03 Ovi on helppo säätää edestä ja se kulkee tasaisesti ja pehmeästi. 

Match kaareva suihkukulma liukuovella
Totaalista toimivuutta

MATCH X
Puolipyöreä liukuovella

753,-
Kirkkaalla lasilla

Klassinen suihkukulma, joka koristaa nurkkaa kuin nurkkaa. Liukuoven ansiosta tila on 
käytettävissä kiinteään seinään asti, joten tämä sopii täydellisesti ahtaisiin kylpyhuoneisiin. 

Suihkukulman epäsymmetrisessä mallissa muotoilu mahdollistaa oven leveän avautumisen. 

Liukuovien ansiosta voit asentaa kalus-
teet lähelle suihkukulmaa. Vesiroiskeet 
pysyvät suihkukaapin sisällä liukuovia 
avattaessa. Lattiavarusteet sisältävät 
'fold-out'-toiminnon, joka helpottaa 
lasien puhdistettavuutta. Asennus vain 
suihkualtaan päälle.

Sisustusehdotus

DANSANI MATCHCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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A + A      A + B     A + C      A + 1

B + B      B + C      

C + C      

B + 1

E + E      F + F      E + F      

C + 1      

A + D + 4

B + D + 4

D + 4

A + D + 2/3

G

B + D + 2/3

G + G G + D + 2/3

D + 2/3      

H

A + G B + G

C + G I

Yhdistelymahdollisuudet
Kahdeksasta perusmallista voit helposti ja yksinkertaisesti koota monia erikokoisia suihkuratkaisuja. Perusmalleja voi yhdistää 
keskenään. Kaikki perusmallit ovat käännettäviä, joten ei tarvitse miettiä ottaako oikeapuoleisen vai vasemmanpuoleisen ratkaisun. 
Tarjolla on lukuisia vaihtoehtoja, joita on helppo yhdistellä ja tilata. Jos esim. haluat 80 cm neliönmuotoisen suihkunurkkauksen 
kahdella ovella, tilaat vain mallia A, 2 kappaletta 81 cm levänä.

D + D + 4 (2 kpl.) + 5

D + D + 2/3 (2 kpl.)

Dansani Match perusmallit
Toimii yksittäin tai on yhdistettävissä moniin suihkuratkaisuihin ja kokoihin.
Katso edellinen sivu.
Mallit A-G ovat saatavilla tilauksesta 2 cm isompana kuin perusmallit. 
Lisätietoja osoitteessa: www.dansani.fi.

A - Suihkuovi- korkeus 200 cm Satiinipintaiset profiilit

Malli: Min./maks. mitat: Ovi Kulma  
 Syvennys-
seinäprofiililla: 1*  

Syvennys-
seinäprofiililla: 8*

Mattalasi 

 437,-
Kirkas lasi 

364,-
70 67-69 69-71 71,5-75,5 69,5-71,5 A71-02 A71-01

80 77-79 79-81 81,5-85,5 79,5-81,5 A81-02 A81-01

90 87-89 89-91 91,5-95,5 89,5-91,5 A91-02 A91-01

100 97-99 99-101 101,5-105,5 99,5-101,5 A101-01

B - Taiteovi (180 astetta) - korkeus 200 cm
Satiinipintaiset 

profiilit

Malli: Min./maks. mitat: Ovi Kulma  
 Syvennys-
seinäprofiililla: 1*  

Syvennys-
seinäprofiililla: 8*

Kirkas lasi 

437,-
70 67-69 69-71 71,5-75,5 69,5-71,5 B71-01

80 77-79 79-81 81,5-85,5 79,5-81,5 B81-01

90 87-89 89-91 91,5-95,5 89,5-91,5 B91-01

100 97-99 99-101 101,5-105,5 99,5-101,5 B101-01

C - Levikepaneeli + ovi (sis. kulmatuen) - korkeus 200 cm
Satiinipintaiset 

profiilit

Malli: Min./maks. mitat: Ovi + seinä Kulma  
 Syvennys-
seinäprofiililla: 1*  

Syvennys-
seinäprofiililla: 8*

Kirkas lasi 

364,-
90 87-89 89-91 91,5-95,5 89,5-91,5 C91-01

100 97-99 99-101 101,5-105,5 99,5-101,5 C101-01

4,13,3 Lisävarusteena saatavana syvennysratkaisuihin, mallit A, B ja C Tuotenro: Hinta:

1  Syvennysprofiili sis. magneettilistan malliin A (suihkuovi) B (taiteovi) C (levikepaneeli + ovi) säädettävä 1600501 146,-

2,63,3

8  Syvennysprofiili sis. magneettilistan malliin A (suihkuovi) B (taiteovi) C (levikepaneeli + ovi) kapea profiili, ei 
säädettävissä

1600535 73,-

*Syvennysasennukseen tarvitaan lisäksi vastaprofiili magneettitiivisteellä.  

Kaikki hinnat ovat ohjeellisia sis. alv, mutta hanat ja muut lisäosat eivät kuulu hintaan. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

HINNASTO / DANSANI MATCHCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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D - Suihkuseinä sis. lattiaprofiilin ja -helan - korkeus 197,5 cm  
(Tilaa tukitanko erikseen)

Satiinipintaiset profiilit

Malli: Min./maks. mitat: Seinä Kulma

Mattalasi 

437,-
Kirkas lasi 

364,-
70 67-69 69-71 D71-02 D71-01

80 77-79 79-81 D81-02 D81-01

90 87-89 89-91 D91-02 D91-01

100 97-99 99-101 D101-02 D101-01

Malli: Min./maks. mitat: Seinä Kulma

Kirkas lasi 

510,-
120 117-119 119-121 D121-01

140 137-139 139-141 D141-01

2

3

5 4

7

6

Tukitanko vaihtoehdot malliin D + I: Tuotenro: Hinta:

2 Kulmatuki malliin D70, 300 mm (kiinteä seinä) 1600502 59,-

3 Kulmatuki malliin D80/D90/D100/D120/D140 + I120, 600 mm (kiinteä seinä) 1600508 59,-

4 Teleskooppitanko 60–100 cm malliin D (kiinteä seinä) 1600503 59,-

5 Kokoamissarja malleille D+D+4 (2 kpl) 1600504 14,50

6 Tukitanko 120 cm malliin D (kiinteä seinä). Voidaan lyhentää tarvittaessa. 1600527 59,-

7 Tukitanko 100 cm kattoasennukseen malliin D (suihkuseinä). Voidaan lyhentää tarvittaessa. 1600528 59,-

E - Kaareva suihkuovi - korkeus 200 cm Satiinipintaiset profiilit

Malli: Min./maks. mitat: Ovi Kulma

Mattalasi 

437,-
Kirkas lasi 

364,-
80 62-64 79-81 E81-01

90 72-74 89-91 E91-02 E91-01

100 82-84 99-101 E101-01

F - Kaareva levikepaneeli + ovi (sis. kulmatuen) - korkeus 200 cm
Satiinipintaiset 

profiilit

Malli: Min./maks. mitat: Ovi Kulma

Kirkas lasi 

364,-
90 72-74 89-91 F91-01

100 82-84 99-101 F101-01

G - Kaareva levikepaneeli + ovi (sis. kulmatuen) - korkeus 200 cm
Satiinipintaiset 

profiilit

Malli: Min./maks. mitat: Ovi Kulma

Kirkas lasi 

510,-
90 88-90 102 G91-01

Kaikki hinnat ovat ohjeellisia sis. alv, mutta hanat ja muut lisäosat eivät kuulu hintaan. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

5 – Yhdistelmä 2 kpl

Suihkuseinän tukitangot
2 – Kulmatuki 300 3 – Kulmatuki 600 4 – Teleskooppitanko

6 – Tukitanko 120 cm 7 – Pystytanko, kattoon asennus

H - Ammeseinä levikepaneelilla + kääntyvä seinä (sis. kulmatuen)
Satiinipintaiset 

profiilit

Malli: Korkeus:

Min./maks. 

mitat: Ovi + seinä

Kirkas lasi 

364,-
100 155 95-97 H100-01

I - Kiinteä suihkuseinä 90 cm + kääntyvä levikepaneeli 30 cm (Tilaa tukitanko erikseen)
Satiinipintaiset 

profiilit

Malli: Min./maks. mitat: Ovi

Kirkas lasi 

510,-
120 115-117 I120-01

X - Kaareva suihkukulma liukuovella
Satiinipintaiset 

profiilit

Malli: Korkeus: Min./maks. mitat:

Kirkas lasi 

 753,-
70x90 195 69-71 × 89-91 B2201-0003

80x90 195 79-81 × 89-91 B2201-0002

90x90 195 89-91 B2201-0001

Käännettävissä, aukeamissuunnan voi itse valita. 

Katso tarkat mitat sivulta 46 ja tekniset tiedot sivulta 48. Asennettava vain suihkualtaan päälle.

HINNASTO / DANSANI MATCHCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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200
2,3

2,3
45°

1

1

1

5

5

5,6

4,5

2 4,9

13,5

2,5 7,2

2,8

2

6

3,3

22

6

Levennysprofiili pintaputkien läpivientiin 
- näkyviin vesiputkiin

Tuotenro: Hinta:

Levennysprofiili 200 cm malleihin A, B ja E, satiini 1600507 63,- 

Levennysprofiili 199,5 cm malleihin C, F ja G, satiini 1600525 63,- 

Levennysprofiili 197,5 cm malliin D, satiini 1600526 63,- 

Levennysprofiili 197,5 cm malliin 1, satiini 1600534 63,- 

Voidaan yhdistää kaikkiin ovityyppeihin ja kiinteisiin seiniin, lisämittaa tulee 20 mm.

Levennysprofiili yhdessä säädettävän seinäprofiilin
kanssa luo tilaa putkille 20–40 mm seinästä riippuen.

Laahaustiiviste, Alatiiviste, erittäin korkea (10 mm) 
- kun lattiassa on suuri kaato 

Tuotenro: Hinta:

Laahaustiiviste, erittäin korkea suoriin oviin (sis. 2 kpl) 1600560 31,-

Laahaustiiviste, erittäin korkea puolipyöreisiin oviin (sis. 2 kpl) 1600561 31,-

Laahaustiiviste, erittäin korkea puolipyöreisiin oviin (1 kpl) 1600562 15,50

Laahaustiiviste, erittäin korkea malleihin G, G+D (sis. 2 kpl) 1600531 31,-

Laahaustiiviste, erittäin malleihin G+A/B/C (sis. 2 kpl) 1600564 31,-

Lyhennetään mallin koon mukaan.

45º kulmaprofiili - kaltevaan syvennykseen Tuotenro: Hinta:

Kulmaprofiili, satiini (2 kpl) 1600506 93,- 

Huom! Tuote levenee molemmilta puolin 3,3 cm kulmaprofiilin kanssa. 
Esim. 80cm suihkuovi + 2kpl kulmaprofiileja =86,6cm leveä

Lattiaprofiilisetti suoralle lattialle  
- tekee ratkaisusta roisketiiviin (CE-hyväksytty) Tuotenro: Hinta:

Lattiaprofiilisetti nelikulmaisiin malleihin A, B, C 2 ovea 1600550 59,-

Lattiaprofiilisetti syvennysmalleihin 1+A/B/C 1 ovi 1600551 59,-

Lattiaprofiilisetti levikepaneeli + ovi malleihin D+A/B/C 1 ovi 1600552 59,-

Lattiaprofiilisetti kaareviin malleihin E, F 2 ovea 1600553 59,-

Lattiaprofiilisetti kaareviin malleihin G 2 ovea 1600529 59,-

Lattiaprofiilisetti malliin G+D 1 ovi 1600530 59,-

Lattiaprofiilisetti malliin G+A/B/C 2 ovea 1600556 59,-

Lyhennetään mallin koon mukaan. Voidaan myös asentaa jälkikäteen.

Square vedin Tuotenro: Hinta:

Kromia 1600020 46,-

Huom! 2 oven ratkaisuun tulee tilata 2 settiä.

Small vedin Tuotenro: Hinta:

Kromia 190330116 46,-

Huom! 2 oven ratkaisuun tulee tilata 2 settiä.

Angle vedin Tuotenro: Hinta:

Kromia 1600078 46,-

Huom! 2 oven ratkaisuun tulee tilata 2 settiä.

Krominen vakiovedin sisältyy tuotteen hintaan.

Voit myös valita toisenlaisen vetimen ja luoda suihkuratkaisuun omaa ilmettä.
(X - Paitsi kaareva suihkukulma liukuovella)

Seinäprofiilin korokepala Tuotenro: Hinta:

Seinäprofiilin korokepala oville ja kiinteille seinille, kromi 1600628 31,- 

Seinäprofiilin korokepala oville ja kiinteille seinille, kun putket on pinta-asennettu 1600629 31,-

Seinäprofiilin korokepala epätasaisille lattioille.

Vakiovedin Small vedin Square vedin Angle vedin

Laahaustiiviste, Alatiiviste, standardi Tuotenro: Hinta:

Laahaustiiviste, suorille oville (1 kpl) 1600565 15,50

Laahaustiiviste,  kaareville oville (2 kpl) 1600566 31

Lyhennetään mallin koon mukaan.

Magneettitiiviste Tuotenro: Hinta:

Magneettitiiviste suihkuoville A/B/C/E/F/G (1 kpl) 1600606 15,50

Magneettitiiviste kiinteälle seinälle D (1 kpl) 1600622 15,50

HINNASTO / DANSANI MATCHCREATE YOUR PERSONAL SPACE

Kaikki hinnat ovat ohjeellisia sis. alv, mutta hanat ja muut lisäosat eivät kuulu hintaan. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. 3534



Dansani 
Suihkukaapit  /
Korkealaatuisia materiaaleja ja toimivaa  
muotoilua pelkistetyimmillään.

6 mm turvalasi, jossa EasyCare-käsittely

Korkealaatuiset materiaalit

Kapeat profiilit ja huippuviimeistely

Toiminnallinen muotoilu

Ratkaisuja kaikkiin tarpeisiin

Valitse perinteinen kaareva tai neliskulmainen kaappi

DANSANI SUIHKUKALUSTEETCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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90

90

01

02 03

Tyylikästä muotoilua satiinipintaisilla profiileilla ja takaseinä mattalasia – arjesta tulee  
nautinto perinteisissä kaarevissa tai nelikulmaisissa suihkukaapeissa. Kestävät osat, viidellä 

toiminnolla varustettu suihkupää ja pieni saippuateline tekevät arjesta myös toimivan.

Toiminnallisuus astuu suihkuun

MALLI 2202 /
Kaareva

Tuotenro: B2202-0001

1.226,-
Sis. suihkuvarustuksen ja 
saippuahyllyn. Ei sisällä 
hanaa eikä hanan asennus-
tarvikkeita.

01 Liukuoven saa helposti irroitettua, jolloin siivoaminen on helpompaa.
02 Tyylikkään ja kestävän valumarmorisen suihkualtaan alle on piilotettu säätöjalat, jotka takaa  

täydellisen asennuksen. Suihkukaappien takaseinät ovat mattalasia, tällöin takana olevat putket eivät näy selkeästi.
03 Viemäriaukon kannen alle on piilotettu hiussuodatin – fiksu ja kätevä pieni yksityiskohta.

DANSANI SUIHKUKALUSTEETCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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90

90

Suihkukaappiin sisältyy suihkusetti, joka pitää 
sisällään suihkutangon, suihkuletkun ja viidellä toiminnolla 

varustetun kromisen suihkupään sekä saippuatelineen.

Tuplaa mukavuus

Kaikissa Dansanin suihkukaapeissa on 
liukuovissa tuplapyörät, joiden ansiosta 
ovet toimivat pehmeästi ja ongelmitta 
vuosikausia. MALLI 1201 /

Neliskulmainen suihkukaappi
Tuotenro: B1201-0001

1.226,- 
sis. suihkutarvikkeet ja saippuahylly, 
mutta ei sis. hanaa eikä lisätarvikkeita

Neliskulmainen suihkukaappi tupla-liukuovilla. 
Vesi pysyy lasin oikealla puolella, ja liukuovien 
ansiosta tilan voi hyödyntää seinämään asti.

DANSANI SUIHKUKALUSTEETCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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A:90

209

B:90

A:90
B:90

209

R:55

4,1

3,5

3,5

HINNASTO / DANSANI SUIHKUKALUSTEET

•  6 mm turvalasi, jossa EasyCare-käsittely

• Korkealaatuiset materiaalit

•  Kapeat profiilit ja huippuviimeistely

•  Toiminnallinen muotoilu

•  Ratkaisuja kaikkiin tarpeisiin

•  Valitse perinteinen kaareva tai neliskulmainen kaappi

Katso lisää tuotetietoja sivulta 52

Korkealaatuisia materiaaleja ja toimivaa muotoilua pelkistetyimmillään.

Hinnasto / 
Dansani Suihkukaapit

Kaikki hinnat ovat ohjeellisia sis. alv, mutta hanat ja muut lisäosat eivät kuulu hintaan. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Malli 1201, neliskulmainen suihkukaappi liukuovilla Satiinipintaiset 
profiilit

A×B: Min./maks. mitat:

Kirkas lasi 

 1.226,-
90×90 B1201-0001

Katso tarkat mitat sivulta 46 ja tekniset tiedot sivulta 50.
Suihkualtaan viemäriputken läpivirtaus 45 l minuutissa.
Takaseinä mattalasia.

Malli 2202, kaareva suihkukaappi liukuovilla Satiinipintaiset 
profiilit

A×B: Min./maks. mitat:

Kirkas lasi 

 1.226,-
90×90 B2202-0001

Katso tarkat mitat sivulta 46 ja tekniset tiedot sivulta 50.
Suihkualtaan viemäriputken läpivirtaus 45 l minuutissa.
Takaseinä mattalasia.

Kuutio vedin (vain malleihin 1201 ja 2202) Tuotenro: Hinta:

Kromi 6900105  46,-

Huomaa: kulmaratkaisuun tilataan 2 kpl.

CREATE YOUR PERSONAL SPACE

4342



Tyylikäs hylly ruostumattomasta teräksestä. 
Hylly kiinnitetään suihkusyvennyksen nurk-
kaan ilman ruuveja laatoituksen yhteydessä. 

Tuotenro: 2400600

Kätevä suihkulasta, joka on aina käden ulottuvilla ja 
roikkuu tyylikkäästi mukana tulevassa telineessä.

Tuotenro:  2400346

Kumilasta, suihkulastaan (varaosa)
Tuotenro: 2400500

Tyylikäs kromilasta, jossa on selkeän yksinkertainen  
muotoilu. Suihkulasta voidaan ripustaa koukulla 
suoraan lasin reunaan.

Tuotenro: 1600012

Kumilasta, suihkulastaan (varaosa) 
Tuotenro: 1600017

Tuplakoukku setti. Koukun voi ripustaa lasin 
reunaan, sisä- tai ulkopuolelle. Kätevä pyyhkeille, 
harjoille, pesusienille jne. Saatavana joko vaalean- 
tai tummanharmaana
Vaaleanharmaa,  
tuotenro: 1600013

Tummanharmaa,  
tuotenro: 1600163

 72,- 

 32,- 

8,25

 32,- 

12,25

Kätevä koukku

Ergonominen suihkulastaHillityn tyylikäs suihkulasta 

Kulmahylly

8,25

12,25

Suihkulasta silikonia
Moderni suihkulasta tummanharmaata silikonia. Hieman karhea pinta luo hyvän tartuntapinnan 
lastaan. Lasta voidaan ripustaa suoraan lasin reunaan mukana tulevalla koukulla.

Tuotenro: 1600162 32,- 

Kokonaisvaltainen kokemus
Ainutlaatuinen kokoelma lisätarvikkeita, jotka tekevät arkipäivästä Dansani suihkukalusteiden kanssa  
vielä nautinnollisemman. Kaikki on suunniteltu viimeistä yksityiskohtaa myöden optimaalisen toimivaksi.

LISÄTARVIKKEET / DANSANI MATCH / SUIHKUKAAPITCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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Min
Max

Min Min
Max Max

Ei ole väliä, kallistuuko seinä sisään- vai ulospäin. Hinnastosta löydät 
mittavälin, jonka avulla pystyt valitsemaan oikean kokoisen tuotteen.

On hyvin todennäköistä, että kylpyhuoneen seinät eivät ole ihan suorat. 
Ne voi olla vähän kaltevat tai niissä saattaa olla koloja tms. Onneksi tämä 
ei estä Dansani-suihkukalusteen asentamista suoraan.
Suihkukalusteiden mukana tulee teknisiä ratkaisuja, jotka helpottavat 
asennusta jopa hyvin vinoille pinnoille. Ja kun hienosäätömahdollisuuksia 
on runsaasti, saat takuuvarmasti täydellisen tuloksen riippumatta siitä,
minkälaisen kokonaisuuden valitset.

Mittaus

Täydellinen 
tulos - jopa 
kaltevilla 
pinnoilla

Kulma Syvennys

Mutkaton ja harkittu asennus

Terävä muotoilu ei tee haavoja – ei ainakaan meillä

Meillä toiminnallinen muotoilu tarkoittaa turvallisuutta. 
Suihkukalusteratkaisumme ovatkin turvallisia käyttää tänään ja tulevaisuudessa. 

01  Vakaus. Testi varmistaa, että seinämä on tarpeeksi tukeva ja kestää kuormitusta,  
jos käyttäjä horjahtaa / törmää lasiseinään.

02  Iskunkestävyys. Testi varmistaa, että turvalasi on karkaistua ja että mahdolliset lasinsirut  
eivät ole teräviä sekä lasi hajoaa pieniin siruihin (kuten esim. autoissa).

03  Vedenpitävyys. Testi varmistaa, että vain satunnaisia vesipisaroita pääsee seinämän  
ulkopuolelle normaalikäytössä.

* Jotta malliston tuotteet täyttäisivät CE-hyväksynnän vesitiiviysvaatimukset, tuotteisiin on asennettava 
lisävarusteita, esim. lattialistat ja tiivisteet. MATCH-syvennysratkaisuihin tulee lisäksi hankkia seinäprofiili. 
Katso lisätietoja hinnastosta.

Alatiiviste suihkukalusterat-
kaisuihin, joissa on suihkuovi 
mutta ei suihkuallasta.

Lattiaprofiilisetti alatiivisteellä 
ja lattialistalla suihkuovellisiin 
suihkukalusteratkaisuihin.
(Myydään erikseen).

DANSANI MATCH / SUIHKUKAAPITCREATE YOUR PERSONAL SPACE

Dansani Match-suihkukalustemallistolle on tehty 
EU-standardi SFS-EN 14428:n mukaiset testit 
seuraavissa kolmessa osa-alueessa:
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Match suihkuovet ja -seinät

Kaikki Match-suihkuovet ja -seinät on testattu ja ne täyttävät standardin 
EN 14428:2015 koskien karkaistua lasia, vakautta ja tiiviysluokkaa. 

LASI
 Standardin EN EN12150:n mukainen 6 mm karkaistu turvalasi, jossa 
EasyCare-käsittely lasin sisäpuolella. Kirkas lasi ja osassa malleista 
saatavana mattalasilla.

PROFIILIT
Kestävä alumiinisekoite kulutusta kestävällä satiini-eloksoidulla pinnalla.

SARANAT
Nosto-laskusarana nostaa avatessa oven irti lattiasta ja siinä on me-
kanismi, joka jättää oven auki 90 asteeseen. Saranaprofiilin sisällä on 
tiivistelista vedenpitävyyden varmistamiseksi. 

MAGNEETTILISTAT
Jokaisen suihkuoven ja kiinteän seinän mukana tulee magneettilista, 
jonka voi yhdistää muiden suihkuovien magneettilistojen kanssa. 
Magneetti aktivoidaan 2 kertaa vastakappaleensa kanssa, jonka jälkeen 
magneettilistat ovat yhteen sopivat. Magneettilista on PVC-profiilissa ja 
siinä on erityinen mattapinta, joka estää profiilien tarrautumisen kiinni 
toisiinsa ollessaan pidempään vastakkain.

SUIHKUSEINÄ
 Seinäprofiilin lasia voi säätää 20 mm verran vinoilla seinillä ja se kiin-
nitetään PVC-profiileilla. Seinäprofiilin pohjassa on rakoja 6 mm vaaka- 
suoraan säätöön. Lattiaprofiilia voi säätää korkeussuunnassa 12 mm 
riippuen lattian kaadosta. Vaihtoehtoisesti voi ostaa alumiinisen lattiahe-
lan, jota myös voi säätää 12 mm korkeussuunnassa.

OVET
Ovimallien A, B ja E seinäprofiilien saranaprofiilia voi säätää 20 mm 
vinoilla seinillä. Kiinteän seinän ja levikepaneeli + oven malleissa C, D, F 
lasia voi säätää 20 mm samassa seinäprofiilissa kuin kiinteissä seinissä. 
Profiilin pohjassa on rakoja 6 mm vaakasuoraan säätöön.

VETIMET
Vakiovedin on kromattua valumuovia. Lisähinnasta on saatavana 3 
vaihtoehtoista kromattua sinkki-alumiinivedintä.

LIITOSOSA
Lattiahela sekä teleskooppitangon varren helat ovat kromattua sinkki-
alumiinia. Profiilin päätytulpat ja eri liitokset ovat kromattua ABS:ää.

TELESKOOPPITANKO
Kestävä alumiinisekoite kulutusta kestävällä satiini-eloksoidulla pinnalla, 
hela kromattua sinkki-alumiinia. Teleskooppitangon seinäkiinnikkeet on 
piilotettu profiilin sisään ja niitä voi säätää portaattomasti 60–100 cm.

KULMATUKI
Kestävä alumiinisekoite kulutusta kestävällä satiini-eloksoidulla pinnalla, 
hela kromattua sinkki-alumiinia.

TIIVISTELISTAT
Ovissa läpinäkyvät PVC-listat, jotka on helppo vaihtaa kulumisen myötä. 
Oviin on saatavana korkea alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato. 

PAKKAUS
1 ovi/seinä yhdessä laatikossa, kaikki yhden hengen käsiteltävissä 
olevissa alle 30 kg:n paketeissa. Lisätarvikkeet kuten teleskooppitangot 
ja vaihtoehtoiset vetimet tulevat eri laatikossa.

TAKUU
Dansani myöntää kaikille Match-malleille 10 vuoden tuotantovirheta-
kuun.

Tyylikästä ja tukevatekoista suihkuallasta on saatavana joihinkin Match 
malleihin. Katso lisää Dansanin Air suihkuesitteestä ja osoitteessa:   
www.dansani.fi.

Match Liukuovi

Match-liukuovi on testattu ja se täyttää standardin EN 14428:2015 vaati-
mukset koskien karkaistua lasia, vakautta ja tiiviysluokkaa. 

LASI
Standardin EN 12150:n mukainen 6 mm karkaistu turvalasi EasyCare-
käsittelyllä.

PROFIILIT
Alumiinia, kulutusta kestävä satiini-eloksoitu pinta. 20 mm säätömah-
dollisuus seinää vasten.

VEDIN/LIITOKSET
Vedin on kromattua sinkki-alumiinia. Profiilin päätytulpat ja eri liitokset 
ovat kiiltävää kromia.

LIUKUOVI
Tuplapyörien ansiosta ovi kulkee ongelmitta. Ruostumattomat teräskuu-
lalaakerit messinkikotelossa. Epäsymmetrinen muoto mahdollistaa 
maksimaalisen oven avautumisen. Käännettävä. Helppo säätää korke-
utta edestä. Viputoiminto edessä helpottaa puhdistamista lasipintojen 
välistä.

TIIVISTELISTAT
Ovessa läpinäkyvät PVC-listat, jotka on helppo vaihtaa kulumisen 
myötä.

Match / Mitat ja tuotetiedot

MALLI A JA E 
– SUIHKUOVI 
Suuri ovi varmistaa helpon kulkemisen suihkutilaan. 
Sen voi työntää seinää vasten, jolloin ovi ei vie tilaa, 
kun suihkua ei tarvita. Kapeat profiilit ja isot, selkeät 
lasipinnat ja minimalistinen vedin tekevät tästä kaikkein 
huomaamattoman suihkuratkaisun. Yleinen malli, joka 
toimii sekä oikeanpuoleisena että vasemmanpuoleisena 
ilman muutoksia tai työkaluja.
Erikseen ostettava lattiaprofiilitarvikesarja voidaan 
sijoittaa oven alle, jolloin varmistetaan optimaalinen 
vedenpitävyys. Vaatii suoran lattiapinnan. Se 
mahdollistaa SFS-EN EN14425:2015 mukaisen 
CE-hyväksynnän.

MALLI B 
– TAITEOVI 
Ovimalli, joka vie vähän tilaa, kun sitä ei käytetä. Sen voi 
avata sisäänpäin, jolloin vesi pysyy suihkualueella. Yksi 
malli, joka toimii sekä oikeanpuoleisena että 
vasemmanpuoleisena.

MALLI C, F, G JA H
 – LEVIKEPANEELI + OVI 
Levikepaneeli + ovi on ratkaisu, jossa kalusteita voi 
sijoittaa lähelle suihkuseinämää, ilman, että se haittaa 
ovien liikettä. Kulmatuki kiinnitettynä levikepaneeliin 
tarjoaa vakaan ja turvallisen lopputuloksen.

MALLI D 
– SUIHKUSEINÄ 
Suihkuseinän voi helposti asentaa ja sovittaa lyhen- 
nettävän teleskooppitangon avulla, halutun matkan 
päähän vastakkaisesta seinästä. Kiinteän seinän voi 
yhdistää oviin A, B ja C.

LEVENNYSPROFIILI, ESIM. VESIPUTKIA VARTEN
Voidaan yhdistää kaikkiin ovityyppeihin ja kiinteisiin seiniin, lisämit-
taa tulee 20 mm. Levennysprofiili yhdessä säädettävän seinäprofiilin 
kanssa luo tilaa putkille 20–40 mm seinästä riippuen.

45° KULMAPROFIILI
Kulmasyvennykseen voi hankkia 
45° -tarvikesarjan. Huomaa, että  
suihkuoven leveys levenee 33 mm 
kummaltakin puolelta.

NELISKULMAINEN PROFIILI
Kapeat neliskulmaiset profiilit 
pyöreillä kulmilla aikaansaavat 
elegantin ja modernin ilmeen. 
Lasi on silikonin lisäksi ylhäältä 
ja alhaalta kiinnitetty profiiliin piilo-
tetuilla koukuilla.

LATTIAPROFIILI
Ovi täyttää SFS-EN 14428:2015:n 
mukaisen CE-hyväksynnän, jos 
siihen ostaa optimaalisen veden-
pitävyyden takaavan lattiaprofii-
lisarjan. Vaatii suoran lattiapinnan. 
Se on helppo asentaa myös 
jälkikäteen.

Dansani ei toimita asennusohjeita tai mittapiirroksia puolipyöreiden ovien ja suorien ovien/kiinteiden seinien yhdistelmiin.

MALLI 1 – VASTAPROFIILI 
OVEEN A, B JA C
Vastaprofiili 1 voi yhdistää oviin A, 
B tai C. Näin molemmilla puolilla 
on säädettävät profiilit, joiden 
säätövara on yhteensä 40 mm. 

MALLI 8 – VASTAPROFIILI 
OVEEN A, B JA C
Vastaprofiili 8 voi yhdistää oviin 
A, B tai C. Käytetään kun tarvi-
taan vähän säätövaraa ja kapea 
ulkonäkö. Huomioi, että tämän 
profiilin kanssa säätövaraa on vain 
20 mm.

Viistottu magneettilista varmistaa ovien sulkeutumisen. Yleinen malli, joka 
toimii sekä oikeanpuoleisena että vasemmanpuoleisena ilman muutoksia tai 
työkaluja.
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Malli A
– suihkuovi

Malli B
– taiteovi

Malli C
– levikepaneeli + ovi

Malli F
– kaareva levikepaneeli + ovi

Malli H
- ammeseinä levikepaneelilla 
+ kääntyvä seinä

Malli X
– kaareva suihkukulma liukuovella

Malli D
– kiinteä seinä

Malli E
– suihkuovi

Malli I
- kiinteä suihkuseinä + 
kääntyvä levikepaneeli

Malli G ja A
– suihkuovi ja kaareva 
levikepaneeli + ovi

Malli G ja B
– kaareva levikepaneeli 
+ ovi ja taiteovi

Malli A ja D
– suihkuovi ja - seinä

Malli G ja C
– kaareva levikepaneeli + ovi ja 
levikepaneeli + ovi

Malli G
– kaareva levikepaneeli 
+ ovi

Malli G ja D
– suihkuseinä ja kaareva  
levikepaneeli + ovi

Malli A
– suihkuovi

Match mitat  
ja tuotetiedot

Ulkomitta 
profiilista kulmaan

Sisämitta lasista kulmaan

Korkeus

Malli D
– kiinteä seinä

Malli B
– taiteovi

Malli C
– levikepaneeli + ovi

CREATE YOUR PERSONAL SPACE MALLI MITAT / DANSANI MATCH
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Kaarevat ja neliskulmaiset  
suihkukaapit

Kaikki suihkukaapit on testattu ja ne täyttävät standardin EN 
14428:2015 koskien karkaistua lasia, vakautta ja tiiviysluokkaa. 

LASI
 EN 12150:n mukainen 6 mm karkaistu turvalasi, jossa EasyCare-
käsittely. Takaseinä mattalasia.

PROFIILIT
 Alumiini kestävällä satiinianodisoidulla pinnalla, pohjaprofiili  
integroitu pohjaan.

SUIHKUALLAS
 Valumarmoria, etuosa mattavalkoista alumiinia, maksimikuormitus 
140 kg. 90 mm kaato, viemäriaukko kannella ja ritilällä, helppo  
puhdistus. Mukana 90 cm flex-letku Ø 40 mm. 5 säädettävää  
jalkaa, 20 mm säätö tasapainottaa sijoitusta epätasaiselle alustalle.

LIUKUOVI
 Tuplapyörien ansiosta ovi kulkee ongelmitta. Ruostumattomat 
teräskuulalaakerit kromatussa messinkikotelossa. Kaksi ovea suju-
vaan kulkemiseen. Helppo säätää korkeutta edestä. Viputoiminto 
edessä helpottaa puhdistamista lasipintojen välistä.

VEDIN/LIITOKSET
 Vedin on kromattua sinkki-alumiinia. Profiilin päätytulpat ja eri liitok-
set ovat kiiltävää kromia.

TIIVISTELISTAT
 Ovessa läpinäkyvät PVC-listat, jotka on helppo vaihtaa kulumisen 
myötä.

PAKKAUS
Takaseinä, etulasi ovella, pohja, etuosa säädettävillä jaloilla.

TAKUU
 Dansani myöntää kaikille malleille 10 vuoden tuotantovirhetakuun.

Tähän klassiseen suihkukaappiin kuuluu suihkusetti, jossa on 91 cm Ø19 mm suihkutanko saippuateli-
neellä, 150 cm suihkuletku ja krominen suihkupää viidellä toiminnolla. Mukana laadukkaat messinkikiin-
nikkeet. Kaikki vakiosuihkuhanat, joissa c-c-etäisyys on 150–160 mm, sopivat tähän suihkukaappiin.

Suihkukaapit / Mitat ja tuotetiedot

MITAT JA TUOTETIEDOT / DANSANI SUIHKUKALUSTEETCREATE YOUR PERSONAL SPACE
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Laattapiste Oy
Mestarintie 5
FIN-01730 Vantaa
T: +358 (0)9 878 031
F: +358 (0)9 890 832
laattapiste@laattapiste.fi
www.dansani.fi
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Silloin ja nyt.
Historiamme lyhyesti
Dansani perustettiin vuonna 1983. Yrityksen perustamisen
taustalla oli ajatus ominaisuuksiltaan monipuolisemmista
kylpyhuonekalusteista sekä halusta viedä tanskalaista
suunnittelua ja ammattitaitoa maailmalle. Siitä asti intohimonamme
on ollut olla Euroopan johtava laadukkaiden
kylpyhuonekalusteiden toimittaja. Yli 200 työntekijäämme
ovat alansa erikoistuneita ammattilaisia niin kehittämisen,
tuotannon kuin markkinoinninkin saralla.

Olemme kansainvälinen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee
Etelä-Tanskassa. Pääkonttorin yhteydessä meillä on yli
20 000 m2 tehdastilaa. Toimitamme päivittäin tuotteita yli
400 kylpyhuoneeseen ympäri Eurooppaa.

Dansani on markkinavetoinen yritys, jonka menestys mitataan
tyytyväisillä asiakkailla. Olemme sitoutuneita tuottamaan
laatua kumppaneillemme läpi koko prosessin aina tilauksesta
jakeluun ja tyytyväiseen loppuasiakkaaseen. Tämä tuottaa iloa
jälleenmyyjille, kuluttajille ja meille.

Dansanin perustaja sai inspiraationsa Jonathan Livingstonen
kirjasta “Merilokki”. Se on tarina lokista, joka pyrkii aina
vain korkeammalle saavuttaakseen täydellisyyden. Hän
ihaili merilokin sinnikkyyttä sekä vaivatonta ja tyylikästä
sopeutumista ympäristöön. Samat ominaisuudet luovat
täydellisen pohjan tanskalaiselle suunnittelulle ja ovat olleet
aina osa Dansanin yksilöllistä DNA:ta. Siksi merilokki näkyy
myös Dansanin logossa.
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