EEN UNIEK GEVOEL ONDER JE VOETEN

Wat is
SolidSoft?
Solid Soft is een nieuw concept, een nieuw genmateriaal ontwikkeld in samenwerking met Bayer Material Science en
waarop een patent is genomen. Solid Soft platen beschikken

Unexpected sensations

over een textuur die verrassend zacht aanvoelt. De ultieme
kwaliteit komt tot uiting wanneer je er de eerste keer met
blote voeten op stapt: een echt plezier, te vergelijken met
wandelen aan zee op een nat strand.

Na een dag hard werken voelt dit aan als
echte luxe onder de voeten. SolidSoft heeft
een onmiddellijk ontspannend effect omdat
het zich op dit warme en zachte oppervlak
aan uw voeten aanpast. De druppels vallen
geluidloos op de SolidSoft en geven de perfecte muzikale touch aan de ontspannen en
comfortabele sfeer waar je zo naar verlangt.

Linear Drain
Square Drain

wit

SolidSoft past
zich aan

Solid Soft is warm
en geluidloos

Solid Soft past zich, door zijn
flexibiliteit, aan de druk van
je stappen aan op de oppervlakte. Net als een kussen
beschermt Solid Soft de gewrichten en is zo bijzonder
geschikt voor personen met
een beperkte mobiliteit

Geen koude voeten meer!
Solid Soft geeft een ongelooflijk warm en zacht
gevoel. Solid Soft is ook
stil: de oppervlakte dempt
het geluid van water dat
erop valt.

Standaard sifon verwijderbaar rooster

Antislip
klasse B

Standaard sifon geleverd
met de roestvrij stalen
rooster

Douchebak met natuurlijke antislipweerstand

beton

Krasbestendig

Antibacterieel

Unbeatable resistance to
impacts. Medium-high resistance level to scratches
and good resistance to
abrasion

De dichte moleculaire
structuur van SolidSoft
voorkomt het ontstaan
en de ontwikkeling van
microben en zorgt voor
een lange levensduur

antraciet
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zwart

10 jaar garantie
The manufacturers warranty covers the long-lasting characteristics like
antibacterial properties,
high resistance to UV
radiation and waterproof
skin and water tightness to
the drain

Geluidloos

UV-Bestendig

SolidSoft is gemakkelijk
te vervoeren

Unieke akoestische
absorptie dankzij het
gebruik van organisch
materiaal op polyurethaanbasis. Getest
volgens SIA
181 Resultaat: 35 dB

High resistance to
UV radiation, tested
ac- cording to EN ISO
4586–2 standard. Performance: Excellent
(Number 5)

SolidSoft zit in een handige doos en zo kan één
persoon ze gemakkelijk en
vlot laden, vervoeren en
gebruiken.
(weegt 7 kg/m2)

SolidSoft is gemakkeijk
te installeren
Geïntegreerde helling. Breekt
niet, schilfert niet. Eenvoudige en schone installatie.
Enorme tijdbesparende
installatie.
Bekijk onze videotutorials op:
www. solidsoft-tray.com

Mediterranean
Odissey
En aan het einde van de dag... sluit uw ogen,
voel hoe het verfrissende water uw huid glad
maakt en stel u voor dat u nog steeds op het
zachte zand van een mediterraan strand loopt.
SolidSoft past zich aan uw voeten aan.

Provençaalse
lente
Toscane of de Provence?
De schoonheid van tijdloze landschappen,
met cipressen en lavendel, prachtige kleuren en veranderende vormen.
Een perfectie van de ‘levenskunst’ in uw
eigen huis.
En ten slotte de authenticiteit die door de
tijd lijkt te zijn gegaan en dat is precies wat
echte waarde geeft aan ons bestaan.
SolidSoft, fine design for timeless living.

Noordelijke warmte

U geniet altijd weer van een zachte en aangename
ervaring met Solid-Soft: een douche met een ontspannend effect dat nooit eindigt.
SolidSoft is zacht en warm, zelfs op koude winterdagen.

Canadian Mood

Ontsnap aan de stress. Ga naar uw toevluchtsoord en ontspan met een geluidloze
douche met het ‘waterkussen’-effect van de
SolidSoft-douchebak.
SolidSoft is geluidloos dankzij het gewatteerde effect dat het geluid van water dempt.

SolidSoft
LinearDrain

roestvrij rooster
(385x35x4 mm)
haarfilter

douchebak

Vier combineerbare design-toevluchtsoorden in vier afwerkingen
volgens de nieuwste trends in badkamerontwerp.

verstelbare sifon
S= 0,50 l/s
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geborsteld staal

mat wit

geborsteld koper
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Afmetingen
Middelmatige helling 1,3%
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Waarde van de afstand C: 16 cm
Maximale tolerantie ±1%

Specifieke uitsnijdingen zijn geen probleem
Je kan specifieke
uitsnijdingen vragen
om te passen in hoeken en
staanders.

geborsteld goud

SolidSoft
SquareDrain

Uitneembaar rooster
Metalen ring
Haarfilter
Douchebak
Schuimrubberen ring

Het SquareDrain-rooster is verkrijgbaar in gesatineerd staal of in vier
kleuren aangepast aan de kleur van
de bak.

Afvoer

Afmetingen
Middelmatige helling 1,5%

430mm

O 92mm
90mm

30mm
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geïntegreerde metalen plaat 300x330mm

700 - 1000 mm

1000 - 2060mm
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Waarde van de afstand C:
38 cm voor bak van 70 cm lengte
43 cm voor bak van 80, 90 en 100 cm
Afvoer in het midden bij vierkante bak
Maximale tolerantie ± 1%

Specifieke uitsnijdingen zijn geen probleem
Je kan specifieke
uitsnijdingen vragen
om te passen in hoeken en
staanders.
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Materiaaleigenschappen
WEERSTAND TEGEN GLADHEID
Deze bak heeft een natuurlijke antislipcapaciteit en u kunt veilig douchen. Hij heeft het CERTIFICAAT ‘klasse B’ volgens de DIN
51097:1992-norm.
ANTIBACTERIEEL
De gesloten moleculaire structuur voorkomt de vorming en verspreiding van bacteriën, waardoor het product zeer goed bestand is tegen
veroudering. Hij is met succes geslaagd voor de test die is uitgevoerd
in overeenstemming met ISO 22196:2011.
UV-BESTENDIG
Solidsoft is zeer goed bestand tegen licht en veroudering. Getest volgens EN ISO 4586-2.
GELUIDLOOS
Unieke akoestische absorptie dankzij het gebruik van organisch materiaal op polyurethaanbasis. Het product voldoet aan de Zwitserse voorschriften voor geluidsabsorptie SIA 181.
BESTAND TEGEN CHEMISCHE EN HUISHOUDELIJKE ONDERHOUDSPRODUCTEN
SolidSoft is geslaagd voor de testen in overeenstemming met UNE EN
14527, met betrekking tot bestendigheid tegen chemische producten
en vlekken en is als geschikt beoordeeld voor het gebruik van de gangbare reinigingsproducten voor de badkamer op zijn oppervlak.

SolidSoft is een unieke douchebak, een product gepatenteerd door Solid Soft Tray (nr. PCT/ES2013/070056). Hij is vervaardigd van polyurethaan van lage dichtheid en onderworpen aan een hogedrukproces.
Hierdoor heeft hij een buitenlaag die uiterst resistent is tegen water en
met uitstekende antislipeigenschappen. Het oppervlak heeft een uitstraling van natuurlijke leisteen.
Gecertificeerd door:

Lichtgewicht
7-18 Kg
SolidSoft is erg licht met slechts 7 kg per vierkante meter.

De kleurweergave is alleen ter informatie en
kan, afhankelijk van de druktechniek, verschillen van de werkelijke kleuren.

Installatie
Bekijk onze video-tutorials op: www.technotrade.nl

Ingebouwd in de vloer

Plat op de vloer

Installatie boven

Technotrade Holland bv
Industieweg 4-6
1521NA Wormerveer
www.technotrade.nl

