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Douchen in weelde
De inloopdouche heeft een echte comeback gemaakt. En daar zijn veel goede 
redenen voor: comfort, tijdsbesparing, effectiviteit en dagelijks genieten. 
Niets fijner dan de dag beginnen met een snelle, frisse kick. Je optimale 
douchebeleving begint met een Kinedo-douchebak: maximale functionaliteit 
gekoppeld aan moeiteloze hygiëne en tijdloos design. Vanaf de grond perfect.



4  |  Kinedo douchebakken

Met onze extra vlakke douchebakken 

maak je je badkamer nóg mooier.  

De extra vlakke vormgeving en verfijnde 

afdekroosters zorgen voor een elegante 

look & feel. Verkrijgbaar in kwartronde, 

vierkante of rechthoekige vorm, in elke 

gewenste afmeting. 

Voor precies de juiste sfeer kies je uit 

tijdloze natuurtinten. Een afwijkende maat 

of speciale uitsnijding nodig? Kies dan voor 

onze zaagbare douchebakken. 

Pure flat
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Mineraalcomposiet met natuursteenstructuur  
is een combinatie van polyesterhars en 
natuursteen, afgewerkt met een gekleurde 
gelcoating. Hard en vormvast, driemaal  
sterker dan acryl. Door z’n structuur van  
nature minder glad.

Kineline
Kinewood
Kinerock Evo 
Wandpanelen Kinewall Rock Evo
Kinerock+ Essential
Kinerock+ Natural
Kinerock+ Venato
Kinemoon Style
Kinemoon
Wandpanelen Kinewall Moon

ACRYL-MONOCOMPOSIET

Acryl-monocomposiet is een sterke en tege-
lijkertijd lichte kunststof. Het heeft van nature 
een antislipwerking (PN6) en is sterk isolerend 
waardoor het warm aanvoelt aan je voeten.

Kinepietra
Wandpanelen Kinewall Pietra
Kinesurf zaagbaar
Kinesurf

Wandpanelen Kinewall Design
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MINERAALCOMPOSIET
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38

Kies je douchebak

Overzicht 
mineraalcomposiet

Overzicht  
acryl-monocomposiet

6

8

GARANTIE

2
+1

jaar
extra
jaar
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GEWICHT KLEUREN OPPERVLAK ZAAGBAAR ANTISLIP DIKTE VORMEN WANDEN INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

Kineline 5
Mineraal- 
structuur

2,6 cm

Kinewood 2
Hout- 
structuur

3 cm

Kinerock Evo 5
Natuursteen- 
structuur

3 cm
Combineerbaar met  
Kinewall Rock Evo  
wandpanelen

Kinerock+ Essential 15
Mineraal- 
structuur

2 cm

Kinerock+ Natural 15
Mineraal- 
structuur

3 cm

Kinerock+ Venato 1
Marmer- 
structuur

3 cm

Kinemoon Style 5 Maansteen- 
structuur

2,6 cm
Combineerbaar met 
Kinewall Moon  
wandpanelen

Kinemoon 5 Maansteen- 
structuur

2,6 cm
Combineerbaar met 
Kinewall Moon  
wandpanelen

Kies je douchebak
Mineraalcomposiet
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GEWICHT KLEUREN OPPERVLAK ZAAGBAAR ANTISLIP DIKTE VORMEN WANDEN INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

Kineline 5
Mineraal- 
structuur

2,6 cm

Kinewood 2
Hout- 
structuur

3 cm

Kinerock Evo 5
Natuursteen- 
structuur

3 cm
Combineerbaar met  
Kinewall Rock Evo  
wandpanelen

Kinerock+ Essential 15
Mineraal- 
structuur

2 cm

Kinerock+ Natural 15
Mineraal- 
structuur

3 cm

Kinerock+ Venato 1
Marmer- 
structuur

3 cm

Kinemoon Style 5 Maansteen- 
structuur

2,6 cm
Combineerbaar met 
Kinewall Moon  
wandpanelen

Kinemoon 5 Maansteen- 
structuur

2,6 cm
Combineerbaar met 
Kinewall Moon  
wandpanelen

Installatie 
op de vloer

Installatie in de vloer/ 
volledig drempelloos

Installatie 
met stelpoten **

* Kan in de fabriek op maat worden gezaagd en afgewerkt tegen een kleine meerprijs  ** Niet bij Kinerock+ Essential

*

*

*

3 afvoerroosters

*

*

*

*

*

GARANTIE

2
+1

jaar
extra
jaar

Standaard van gewicht

Medium van gewicht

Zeer licht van gewicht

Van nature minder glad (PN6)

Van nature minder glad (PN12)

Zeer hoge antislip eigenschappen (PN24)

Zaagbaar

Makkelijk zaagbaar
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GEWICHT KLEUREN OPPERVLAK ZAAGBAAR ANTISLIP DIKTE VORMEN WANDEN INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

Kinepietra 5
Steen- 
structuur

4 cm
Combineerbaar met   
Kinewall Pietra  
wandpanelen

Kinesurf zaagbaar 1 Glanzend / Mat of 4 cm
Combineerbaar met  
Kinewall Design  
wandpanelen

Kinesurf 8
Glanzend / Mat  
Korrelig

– of 4 cm of 9,5/10 cm
Combineerbaar met  
Kinewall Design  
wandpanelen

Kies je douchebak
Acryl-monocomposiet
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GEWICHT KLEUREN OPPERVLAK ZAAGBAAR ANTISLIP DIKTE VORMEN WANDEN INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

Kinepietra 5
Steen- 
structuur

4 cm
Combineerbaar met   
Kinewall Pietra  
wandpanelen

Kinesurf zaagbaar 1 Glanzend / Mat of 4 cm
Combineerbaar met  
Kinewall Design  
wandpanelen

Kinesurf 8
Glanzend / Mat  
Korrelig

– of 4 cm of 9,5/10 cm
Combineerbaar met  
Kinewall Design  
wandpanelen

Kies je douchebak
Acryl-monocomposiet

GARANTIE

2
+1

jaar
extra
jaar

Standaard van gewicht

Medium van gewicht

Zeer licht van gewicht

Van nature minder glad (PN6)

Van nature minder glad (PN12)

Zeer hoge antislip eigenschappen (PN24)

Zaagbaar

Makkelijk zaagbaar

Installatie 
op de vloer

Installatie in de vloer/ 
volledig drempelloos

Installatie 
met stelpoten
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+  Vervaardigd  
 uit Biolex  
 
+  Mineraalstructuur 
 van nature antislip

+ Strakke uitstraling  
 met trendy afvoer-  
 gootje aan de zijkant

Moderne look met
opvallende accenten

Kineline

MINERAALCOMPOSIET
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10 cm

5 à 20 cm* 5 à 20 cm*

Bijzonder stijlvolle en moderne douchebak met een mineraalachtig oppervlak en 
een hip, authentiek afvoergootje. Gemaakt van mineraalcomposiet Biolex met 
een gekleurde gelcoating. Met een dikte van 2,6 cm uitermate geschikt voor 
inloopdouches. De Kineline is van nature antislip en kan gezaagd worden.

Kleuren

Afmetingen 
 
 
 
 
 

Goed om te weten
+ Inclusief extra vlak afvoerputje (24 l./min) met afvoergootje in de kleur van de douchebak
+ Door de lage instap, 2,6 cm makkelijk in te bouwen: ideaal voor inloopdouches

 

 

Wit  Antracietgrijs Steengrijs Zwart Zand

10 cm

10 cm

10 cm30 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Maximaal zaagbaar oppervlak 
(bij niet volledige inbouw dienen 
de gezaagde zijden tegen een 
muur gepositioneerd te worden)

B X L 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm

80 cm n n n n n n

90 cm n n n n n n

Hoogte douchebak: 2,6 cm 

Zaagbaar 5 trendy
kleuren

Zeer hoge antislip 
eigenschappen

Oppervlak 
met textuur

Stelpoten
optioneel

*  5 cm voor de lengtes 80/90 cm  
 10 cm voor de lengte 100 cm  
 15 cm voor de lengte 110 cm  
 20 cm voor de lengtes ≥ 120 cm
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+  Tijdloze, natuurlijke  
 houtlook  

+  In 2 kleuren en 
 4 afmetingen 

+ Van nature antislip

Het warme gevoel van hout

Kinewood

MINERAALCOMPOSIET
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10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Min. 20 cm

De warmte van hout in je badkamer in een prachtig, eigentijds design. Door z’n 
zachte textuur en natuurlijke look & feel is deze douchebak een elegante aanwinst 
voor je badkamer. Antislip en zeer hygiënisch door de antibacteriële coating. Op 
maat zaagbaar, waardoor hij passend gemaakt kan worden voor elke badkamer.   

Kleuren

Afmetingen 
 
 
 
 
 

Goed om te weten
+ Inclusief 360° roterend extra vlak afvoerputje (24 l./min) met afvoerrooster in gepolijst RVS
+ Door de lage instap, 3 cm makkelijk in te bouwen: ideaal voor inloopdouches

 

 

Wit  Linnen

B X L 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm

70 cm n

80 cm n n n

Hoogte douchebak: 3 cm 

Zaagbaar 2 lichte 
kleuren

Zeer hoge antislip 
eigenschappen

Oppervlak 
met textuur

Stelpoten
optioneel

10 cm

10 cm

10 cm30 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Maximaal zaagbaar oppervlak 
(bij niet volledige inbouw dienen 
de gezaagde zijden tegen een 
muur gepositioneerd te worden)
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MINERAALCOMPOSIET

+  Bijpassende  
 wandpanelen  
 Kinewall Rock Evo  
 in dezelfde look & feel 
 (zie pag. 16) 
 
+  Vervaardigd uit  
 Biolex (lagen mineraal 
 met acrylhars en een 
 gekleurde gel coating 
 als toplaag)

+ Leisteenstructuur,
 antislip

De sfeer van natuursteen 

Kinerock Evo
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Kleuren

Afmetingen 
 
 
 
 
 
 
 

Goed om te weten
+ Inclusief extra vlak afvoerputje (24 l./min) met afvoerrooster in de kleur van de douchebak
+ Door de lage instap (3 cm) makkelijk in te bouwen: ideaal voor inloopdouches

Stijlvol design, met de stoere look & feel van échte natuursteen.  
Deze douchebak is solide, schokbestendig en antislip. Gemaakt van 
mineraalcomposiet Biolex met een gekleurde gel coating. Bijpassend zijn 
Kinewall Rock Evo wandpanelen in dezelfde natuurtinten verkrijgbaar.

B X L cm 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

70 cm n n n n n n n n n n

75 cm n

80 cm n n n n n n n n n n

90 cm n n n n n n n n n

100 cm n n n n n n

Hoogte douchebak: 3 cm         Kwartrond 

Wit  Antracietgrijs Steengrijs Zwart Zand 

5 cm

5 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Min. 20 cm

30 cm
(10 cm voor

vierkante modellen)

Zaagbaar 5 trendy
kleuren

Bijpassende
wandpanelen

Oppervlak 
met textuur

Stelpoten
optioneel

Zeer hoge antislip 
eigenschappen

w

5 cm

5 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Min. 20 cm

30 cm
(10 cm voor

vierkante modellen)

10 cm

10 cm

10 cm30 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Maximaal zaagbaar oppervlak 
(bij niet volledige inbouw dienen 
de gezaagde zijden tegen een 
muur gepositioneerd te worden)



16  |  Kinedo douchebakken

Samen met Kinewall Rock Evo 
wandpanelen in dezelfde kleur

creëer je een prachtige 
doucheruimte, die jarenlang

mooi blijft.

Kleuren 
 
 

Afmeting Kinewall Rock Evo: 105 x 250 cm 

    

Wit  Antracietgrijs Steengrijs Zwart Zand 

Dikte
6 mm Renovatieproduct

Hoogte
250 cm

Snelle
montage

90 x 250 cm
80 x 250 cm
70 x 250 cm
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MINERAALCOMPOSIET

+  Ultradun met 
 2 cm hoogte

+  Ideaal voor 
 inloopdouches

+  Mineralige 
 oppervlaktestructuur

+ Keuze uit 15 kleuren

Less is more 

Kinerock+ 
Essential

Ultra flat (2 cm)
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Met slechts 2 cm hoogte is onze Essential douchebak ultradun. Hierdoor is 
hij eenvoudig in te bouwen en zeer geschikt voor gebruikers met beperkte 
mobiliteit. Door z’n antibacteriële coating zeer hygiënisch en makkelijk schoon 
te houden. 
 

Afmetingen 
 
 
 
 
 
 
 

Goed om te weten
+ Extra vlak afvoerputje (32 l./min) met RVS afvoerrooster in de kleur van de douchebak bijgeleverd
+ Oppervlak voorzien van gel coating ISO-NPG-H 
+ Volledig gekleurd in de massa 

 
 
 
 
 

 

Kleuren

B X L 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm

80 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm

90 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm

100 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm < 15 cm

< Afstand sifon tot rand. Hoogte douchebak: 2 cm

Kinerock+ Essential

voor een moderne look.

Wit

Steengrijs

Chocolade

Antraciet

Parelgrijs

Mokka

Betongrijs

Zand

Grijsbeige

Zilvergrijs

Ivoor

Zwart

Lichtgrijs

Taupe

Wenge

10 cm 10 cm

2,5 cm

2,5 cm

10 cm10 cm

10 cm

2,5 cm

2,5 cm

5 cm 2,5 cm

Maximaal zaagbaar oppervlak 
(bij niet volledige inbouw dienen 
de gezaagde zijden tegen een 
muur gepositioneerd te worden)

15 cm

15 cm

15 cm 25 cm

Kleurvast 15 trendy kleuren Van nature 
minder glad

Zaagbaar Antibacteriële 
gel coating

Oppervlak 
met textuur
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MINERAALCOMPOSIET

+  Natuurlijke look & 
 feel van mineralen

+  Onbegrensde 
 mogelijkheden; 
 eenvoudig op maat 
 te zagen

+  Antibacteriële 
 gel coating & 
 makkelijk schoon 
 te houden

Puur natuur in je badkamer

Kinerock+
Natural
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De mineralige oppervlaktestructuur van Kinerock+ Natural schept een natuurlijk 
gevoel. Hiermee creëer je een onderscheidende en elegante stijl in je badkamer. 
Deze douchebak is zaagbaar en daardoor ook inzetbaar bij afwijkende vormen 
en afmetingen. Door z’n antibacteriële coating zeer hygiënisch en makkelijk 
schoon te houden. 

Afmetingen 
 
 
 
 
 
 

Goed om te weten
+ Extra vlak afvoerputje (28 l./min) met RVS afvoerroosterin de kleur van de douchebak bijgeleverd
+ Oppervlak voorzien van gel coating ISO-NPG-H 
+ Volledig gekleurd in de massa

 

 

 

Kleuren

B X L 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm

80 cm < 13 cm < 13 cm < 13 cm < 13 cm

90 cm < 13 cm < 13 cm < 13 cm < 13 cm

100 cm < 13 cm < 13 cm < 13 cm < 13 cm

< Afstand sifon tot rand. Hoogte douchebak: 3 cm

Wit

Steengrijs

Chocolade

Antraciet

Parelgrijs

Mokka

Betongrijs

Zand

Grijsbeige

Zilvergrijs

Ivoor

Zwart

Lichtgrijs

Taupe

Wenge

10 cm 10 cm

2,5 cm

2,5 cm

10 cm10 cm

10 cm

2,5 cm

2,5 cm

5 cm 2,5 cm

15 cm

15 cm

15 cm 25 cm

Maximaal zaagbaar oppervlak 
(bij niet volledige inbouw dienen 
de gezaagde zijden tegen een 
muur gepositioneerd te worden)

Kleurvast 15 trendy
matte kleuren

Oppervlak 
met textuur

Van nature
minder glad

Zaagbaar Stelpoten 
optioneel

Antibacteriële 
gel coating
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MINERAALCOMPOSIET

+  Oppervlak in witte 
 marmerstructuur

+  Antibacteriële 
 gel coating

+  Makkelijk schoon 
 te houden

De natuurlijke look van wit marmer

Kinerock+ 
Venato
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Deze klassevolle douchebak met een oppervlaktestructuur van wit geaderd 
marmer geeft uw douche een natuurlijke look. Absoluut een stijlvolle eye-catcher 
in uw badkamer. Van nature minder glad en zeer hygiënisch door zijn anti- 
bacteriële coating.

Afmetingen 
 
 
 
 
 

Goed om te weten
+ Materiaal: polyester met minerale additieven
+ Extra vlak afvoerputje (28 l./min) met RVS afvoerrooster in de kleur van de douchebak bijgeleverd
+ Oppervlak voorzien van gel coating ISO-NPG-H 
+ Volledig gekleurd in de massa

 

 

B X L 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm

80 cm < 50 cm < 30 cm < 30 cm < 30 cm

90 cm < 45 cm < 30 cm < 30 cm < 30 cm

100 cm < 50 cm < 30 cm < 30 cm < 30 cm

< Afstand sifon tot rand. Hoogte douchebak: 3 cm

 

De luxueuze uitstraling

van wit marmer. 

5 cm5 cm

5 cm

5 cm

15 cm

15 cm

15 cm 25 cm

Maximaal zaagbaar oppervlak 
(bij niet volledige inbouw dienen 
de gezaagde zijden tegen een 
muur gepositioneerd te worden)

Kleuren

Wit geaderd Zaagbaar Van nature 
minder glad

Oppervlak 
met textuur

Stelpoten 
optioneel
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+ Oppervlak met de 
 look van maansteen, 
 verkrijgbaar in 
 5 kleuren 

+ Design afvoerrooster  
 in de kleur van  
 de douchebak

+ Bijpassende  
 wandpanelen  
 Kinewall Moon
 in dezelfde kleur  
 (zie pag. 28)

+ Bijpassende  
 opzetwastafels in  
 dezelfde structuur 
 (enkel in kleur wit,  
 zie pag. 29)

Douchen in stijl

Kinemoon Style

MINERAALCOMPOSIET
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10 cm

10 cm

20 cm 20 cm 10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Kleuren

Afmetingen 
 
 
 
 
 

Goed om te weten
+ Inclusief extra vlak afvoerputje (24 l./min) met afvoerrooster in de kleur van de douchebak
+ Door de lage instap (2,6 cm) makkelijk in te bouwen: ideaal voor inloopdouches

Kinemoon Style heeft een bijzonder mooi en verfijnd oppervlak van steen- 
structuur. Alsof je een stap op de maan zet. Het slanke design afvoerrooster geeft 
een unieke look aan je douche. Antislip en verkrijgbaar in 5 natuurlijke tinten.

B X L 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm

80 cm n n n n n n

90 cm n n n n n n

100 cm n n n n n

Hoogte douchebak: 2,6 cm 

Wit  Antracietgrijs Steengrijs Zwart Zand 

Zaagbaar 5 trendy
kleuren

Bijpassende
wandpanelen

Oppervlak 
met textuur

Stelpoten
optioneel

Zeer hoge antislip 
eigenschappen

10 cm

10 cm

10 cm30 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Maximaal zaagbaar oppervlak 
(bij niet volledige inbouw dienen 
de gezaagde zijden tegen een 
muur gepositioneerd te worden)
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Een moonwalk 
in je douche

Kinemoon

+  Oppervlak in 
 maansteenstructuur  
 in 5 natuurlijke  
 kleuren

+  Keuze uit
 3 afvoerroosters

+ Bijpassende 
 wandpanelen 
 Kinewall Moon
 in dezelfde kleur
 (zie pag. 28) 

+ Bijpassende  
 opzetwastafels in  
 dezelfde structuur 
 (enkel in kleur wit,  
 zie pag. 29)

MINERAALCOMPOSIET

Keuze uit 3 trendy afvoerroosters
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Bijzonder mooie douchebak met een verfijnd steenstructuur oppervlak. Dit geeft 
een natuurlijke look. Gemaakt van mineraalcomposiet Biolex en makkelijk zaagbaar 
op de 4 hoeken. Voor een passend afvoerrooster is er een keuze uit 3 modellen.

Kleuren

Afmetingen 
 
 
 
 
 

Goed om te weten
+ Inclusief extra vlak afvoerputje (24 l./min) met afvoerrooster in de kleur van de douchebak
+ Door de lage instap, 2,6 cm makkelijk in te bouwen: ideaal voor inloopdouches
+ Hoogwaardig natuurlijke antislip

 

 

Wit  Antracietgrijs Steengrijs Zwart Zand

B X L 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 170 cm 180 cm

70 cm n n n n

75 cm n

80 cm n n n n n

90 cm n n n n n n

Hoogte douchebak: 2,6 cm 

 

10 cm

10 cm

20 cm 20 cm

10 cm

10 cm

10 cm 10 cm

10 cm

10 cm

10 cm30 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Maximaal zaagbaar oppervlak 
(bij niet volledige inbouw dienen 
de gezaagde zijden tegen een 
muur gepositioneerd te worden)

Zaagbaar 5 trendy
kleuren

Zeer hoge antislip
eigenschappen

Oppervlak 
met textuur

Stelpoten
optioneel

Bijpassende  
wandpanelen
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Samen met Kinewall Moon 
wandpanelen in dezelfde kleur

creëer je een prachtige 
doucheruimte, die jarenlang

mooi blijft.

Ook verkrijgbaar: 
Wastafels en wastafelbladen 

in dezelfde Moon-structuur 
(enkel in kleur wit).  

Voor een uniform geheel!

Kleuren 
 
 

Afmeting Kinewall Moon: 105 x 250 cm

Wit  Antracietgrijs Steengrijs Zwart Zand 

Dikte
6 mm Renovatieproduct

Hoogte
250 cm

Snelle
montage

90 x 250 cm
80 x 250 cm
70 x 250 cm
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ACRYL-MONOCOMPOSIET

+  Lichtgewicht  
 douchebak

+ Bijpassende 
 wandpanelen 
 Kinewall Pietra
 (zie pag. 32)

+ Oppervlak in 
 steenstructuur

Samen met Kinewall Pietra wandpanelen in dezelfde kleur 
creëer je snel een prachtige doucheruimte, die jarenlang mooi blijft.

Van nature elegant

Kinepietra
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Onze vlakke Kinepietra douchebak is op maat zaagbaar en hierdoor geschikt 
voor vrijwel elke toepassing. Met z’n platte vormgeving en elegante 
steenstructuur is dit een aanwinst voor elke badkamer. Bijpassend zijn 
Kinewall Pietra wandpanelen in dezelfde natuurtinten verkrijgbaar. Zo geef je  
je badkamer snel een nieuw, fris uiterlijk, zonder dat het veel tijd of geld kost.

Kleuren 
 
 
 
 
 

Afmetingen 
 
 
 

Goed om te weten
+  Biocryl textuur, versterkt met Biotec (hoogwaardig polymeer)
+  Extra vlak afvoerputje (25 l./min) met RVS-biocryl afvoerrooster in de kleur van de douchebak  
 inbegrepen

 

 

 

B X L 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm

80 cm n n n n n

90 cm n n n n n n

100 cm n n n n n

Hoogte douchebak: 4 cm

Wit  Antracietgrijs Betongrijs Zwart Taupe

15 cm

15 cm

15 cm 25 cm

10 cm

10 cm

10 cm30 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Maximaal zaagbaar oppervlak 
(bij niet volledige inbouw dienen 
de gezaagde zijden tegen een 
muur gepositioneerd te worden)

Zaagbaar Bijpassende
wandpanelen

Van nature 
minder glad

Oppervlak 
met textuur

Stelpoten
optioneel
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+  Zaagbare wandpanelen van Biocryl

+ Mooie steenstructuur, in 5 kleuren beschikbaar

+  Perfect match met Kinepietra douchebakken

+ Mixen van kleuren mogelijk

Combineer de Kinepietra 
douchebak met Kinewall 

Pietra wandpanelen.  
Zo maak je snel waterdichte 

en stootvaste wanden.

Wit  Antracietgrijs Betongrijs Zwart Taupe

Dikte
6 mm Renovatieproduct

Hoogte
244 cm

Snelle
montage

Kleuren 
 
 

Afmeting Kinewall Pietra: 122 x 244 cm
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ACRYL-MONOCOMPOSIET

Langs vier zijden zaagbaar: een echte probleemoplosser voor moeilijke ruimtes.

+  Effen glanzend 
 oppervlak, versterkt 
 met Biotec (hoog-  
 waardig polymeer)

+  Volledig (langs vier 
 zijden) op maat te 
 zagen glasvezelframe

Douchen op maat

Kinesurf
zaagbaar
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De Kinesurf zaagbaar is een extra vlakke douchebak van Biocryl en Biotec,  
die langs vier zijden op maat zaagbaar is en dus volledig aanpasbaar is. 
Een echte probleemoplosser voor moeilijke ruimtes. Tegelijkertijd een prachtige 
eyecatcher door z’n vlakke vormgeving die zorgt voor drempelloze toegang en 
design uitstraling van je douche.

Kleuren 

 
 
 
 

Afmetingen 
 
 
 

Goed om te weten
+  Licht van gewicht en resistent
+  Extra vlak afvoerputje (25 l./min) met RVS-biocryl afvoerrooster in de kleur van de douchebak  
 inbegrepen
+ De matte variant Kinesurf Zaagbaar heeft een hoge antislipwaarde (PN24) 

 

 

 

 

B X L 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm

80 cm n n n n n

90 cm n n n n n n

100 cm n n n n n

 
Hoogte douchebak: 4 cm

Glanzend wit Mat wit (met antislip)

15 cm

15 cm

15 cm 25 cm

10 cm

10 cm

10 cm30 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Maximaal zaagbaar oppervlak 
(bij niet volledige inbouw dienen 
de gezaagde zijden tegen een 
muur gepositioneerd te worden)

Zaagbaar Van nature 
minder glad

Stelpoten 
optioneel

Optioneel met zeer hoge 
antislip eigenschappen
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ACRYL-MONOCOMPOSIET

+ Keuze uit 8 kleuren

+  In glanzend wit  
 of mat wit met 
 extra antislip (PN24)

+ Of met licht  
 gekorrelde opper- 
 vlakte structuur.

Creëer je eigen sfeer

Kinesurf
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Door z’n design en variëteit in kleur brengt deze douchebak onmiddellijk sfeer 
en eigenheid in je badkamer. En de mogelijkheid om van deze ruimte een 
unieke, persoonlijke plek te maken. Gemaakt van Biocryl en Biotec met een 
lichte, matte structuur. Leverbaar in een groot aantal afmetingen en 8 kleuren.

Kleuren 

 

 

Afmetingen 
 
 
 
 
 
 

 

Goed om te weten
+ Biocryl textuur, versterkt met Biotec (hoogwaardig polymeer)
+ Extra vlak afvoerputje (25 l./min) met RVS-biocryl afvoerrooster in de kleur van de douchebak 
 inbegrepen. Bij de douchebakken Glanzend wit en Mat wit antislip rooster uitgevoerd in RVS.

B X L 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm

70 cm n n n n n n

80 cm n n n n n n n

90 cm     n n n n n n n n

100 cm     n n n n n n

Hoogte douchebak: 4 cm. Bij Glanzend wit en Mat wit antislip: Hoogte 4 cm of 9/10,5 cm  
    Kwartrond  

  

Wit Antracietgrijs BetongrijsGlanzend wit 
(PN6) 

Mat wit (met
antislip PN24)

Extra vlakke sifon bijgeleverd

Positie afvoerrooster 
naar wens

Van nature 
minder glad

Zeer hoge antislip
eigenschappen

8 kleuren Stelpoten
optioneel

GLANZEND MAT MAT LICHT GEKORRELD OPPERVLAK (PN6)

Zwart Zand Taupe
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+  Waterdichte muurpanelen

+ Beschikbaar in 12 kleuren

+  Praktisch en onderhoudsvriendelijk

+ Heel mooi te combineren met de Kinedo douchebakken

Combineer Kinedo douchebaken
met Kinewall Design wandpanelen.  

Zo maak je snel waterdichte 
en stootvaste wanden.  

Verkrijgbaar in 12 kleuren.

Beige orient  Grijs orient Grijs met
houtstructuur 

Grijs  
boomschors

Goudbruin Beige

Dikte
6 mm Renovatieproduct

Hoogte
225 of 
244 cm

Snelle
montage

Kleuren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afmeting Kinewall Design: 122 x 225 cm

Kinewall 
Design

Zandkleur 
geborsteld  

Donkergrijs 
geborsteld

Wit Anthraciet- 
grijs

Taupe Aardebruin

122 x 244 cm
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SFA Benelux BV
Industrieweg 1 C-D
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Tel. +31 (0)475 487 100 
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