
KIES JE DROOMDOUCHE 

Moderne douchewanden  
voor elke badkamer
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Moderne douchewanden in diverse stijlen
Slimme oplossingen voor een optimale douchebeleving 

Met de Kinedo douchewanden creëer je licht 
en ruimte in je badkamer. 

Het douchewanden-assortiment van Kinedo 
biedt een enorme keuze in stijlen, afmetingen, 
deuren en profielen. Makkelijk te monteren, 
solide wanden in tijdloos en modern design. 
Hiermee richt je je doucheruimte helemaal 
naar jouw smaak in. Van inloopdouche tot 
hoekopstelling. Flexibel, eenvoudig en snel.

De hoogwaardige materialen zorgen voor 
een perfecte afwerking, een briljant design 
en stabiliteit en duurzaamheid. Ook voor het 
glas worden de hoogste kwaliteitsnormen 
gehanteerd. De glazen wanden zijn 
verkrijgbaar in diktes van 6 tot 10 mm.   
De douchewanden zijn antikalk behandeld 
en dus zeer onderhoudsvriendelijk.  
De Kinedo douchewanden staan garant  
voor jarenlang doucheplezier!

		Antikalkbehandeld glas

		Walk-in opstellingen, hoekopstellingen  
of installatie in een nis

	Helder glas, spiegelglas of decorglas

	Hoogwaardige profielen en handgrepen

	Hoogwaardige afwerkingsgraad



KINEQUARTZ

Douchewanden
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EKINOX
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KINESTYLE

Douchewanden
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SANIDOOR

ALPHA SOLO

SMART DESIGN

NIEUW
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Douchewanden
 
Maak je keuze

NIS

200 8 KINEQUARTZ Profielloos ¡ ¡
200 8 KINEQUARTZ Met profiel ¡ ¡
207 6 EKINOX ¡
200 8 KINESTYLE ¡ 

200 6 SMART DESIGN ¡ ¡ 

Opening naar binnen en buiten

Hoogte douchewand (cm)

Glasdikte (mm)

HOEK - INSTAP VOORZIJDE

200 8 KINEQUARTZ Profielloos ¡ ¡
200 8 KINEQUARTZ Met profiel ¡ ¡ 

207 6 EKINOX ¡ 

200 8 KINESTYLE ¡ 

200 6 SMART DESIGN ¡ ¡ 

HOEKINSTAP

200 8 KINEQUARTZ Profielloos ¡
200 8 KINEQUARTZ Met profiel ¡ 

200 8 KINESTYLE ¡
200 6 SMART DESIGN ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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¡

¡ ¡ ¡

WALK-IN

200 8 KINEQUARTZ Profielloos ¡ ¡
200 8 KINEQUARTZ Met profiel ¡ ¡
200 10 ALPHA SOLO ¡
207 6 EKINOX ¡ ¡
200 8 KINESTYLE ¡
200 6 SMART DESIGN ¡ ¡ ¡ ¡ 
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Antikalkbehandeld glas

Lage instap

Hoogte: 200 cm

Met Kinequartz creëer je een bijzonder heldere douche- 
ruimte. Het heldere Crystal Clean glas zorgt voor hoge 
transparantie en ongeëvenaarde glans, ondanks de  
glasdikte van 8 mm en de anticorrosie- en antikalk- 
beschermlagen. Leverbaar in drie uitvoeringen: helder 
Crystal Clean glas, gerookt spiegelglas of glas met 
spiegelstrook, als wand met draaideuren of als  
inloopdouche.  

Glas: 8 mm

KINEQUARTZ
Elegantie en verfijnd design
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1 2 3

	3 glasuitvoeringen:
 –  Helder glas 1

 –  Gerookt spiegelglas 2   
(aleen bij Walk-in Solo) 

 –  Glas met spiegelstrook 3   
(alleen bij Walk-in Solo)

	2 muurbevestigingssystemen:  
 – Verchroomd profiel 1  
 – Verchroomd metalen wandbeslag 2  3

	Afdekplaatjes en afwerkstrips voor  
 een perfecte afwerking

	Geïntegreerde metalen verchroomde 
 handgrepen

Nis opstelling HoekopstellingKINEQUARTZ

Walk-in 
Profielloos: Solo Profielloos: Solo

Met profiel: Solo Met profiel: Solo

Walk-in met 
draaipaneel

Profielloos: Duo Profielloos: Duo

Met profiel: Duo Met profiel: Duo

Draaideur
Profielloos: P Profielloos: P+F

Met profiel: P Met profiel: P+F

2 draaideuren

Profielloos: 2P Profielloos: A/P

Met profiel: 2P Met profiel: A/P

Profielloos: 2P XXL -

Met profiel: 2P XXL -

KINEQUARTZ
UITVOERINGEN OPSTELLINGEN
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VEILIGHEIDSGLAS 8 MM
De 8 mm dikke glaswanden zijn 
robuust, duurzaam en veilig.

EENVOUDIGE REINIGING
De scharnieren zijn aan de binnen-
zijde in het glas verzonken. Hierdoor 
kan de glazen douchewand zeer een-
voudig schoongemaakt worden en 
kan ophoping van vuil of kalkaanslag 
voorkomen worden.

 

LIEFDE VOOR DETAIL EN DESIGN
Om voortijdige slijtage van de afdich-
ting onderaan de deur te voorkomen, 
worden de deuren bevestigd op 
scharnieren met een til-mechanisme 
(0,6 cm). 

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

ALLE KINEQUARTZ MODELLEN ZIJN TE MONTEREN IN EEN HANDOMDRAAI

Montage van de profielloze versies  Montage van de versies met profiel

ANTI-KALK BESCHERMLAAG

Het glas is voorzien van een antikalk beschermlaag voor nog meer dagelijks 
gebruikersgemak. Door deze behandeling vloeit het water snel weg en blijven 
er weinig kalksporen achter.

DE TOP VAN DESIGN EN ONOVERTROFFEN MONTAGE NOG MEER VOORDELEN

6 cm 2,5 cm
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Antikalkbehandeld glas

Lage instap

Stabiel zonder muursteunen

Hoogte: 200 cm

Bijzonder elegante Walk-in oplossing met verchroomde 
aluminium profielen. Dankzij een glasdikte van maar 
liefst 10 mm, is het mogelijk om deze wand te installeren 
zonder bijkomende muursteunen.

Glas: 10 mm

ALPHA SOLO
Strak, duurzaam en modern

Snelle montage

NIEUW
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EENVOUDIGE INSTALLATIE
De zeer stabiele 10 mm glaswanden 
kunnen snel en zonder bijkomende 
muursteunen geïnstalleerd worden.

EENVOUDIG SCHOON TE MAKEN
Door de antikalkbehandeling van het 
glas, vloeit het water snel weg en  
blijven er weinig kalksporen achter.

Hoek-
opstelling

Nis
opstelling

EXTRA VOORDELEN

OPSTELLINGEN
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Antikalkbehandeld glas

Lage instap

Hoogte: 207 cm

Soft Close 
(voor schuifdeuren)

Met de Ekinox douchewanden kies je voor een strak, 
verfijnd en tijdloos design. De fijne profielen zijn 
verkrijgbaar in 3 trendy kleuren namelijk geborsteld 
RVS, koper, geborsteld kobaltblauw. De langwerpige 
handgreep en het exclusieve ontwerp van de flush 
scharnieren geven meteen een hippe uitstraling aan 
je doucheruimte. 

Glas: 6 mm

Snelle montage

EKINOX
Uniek design
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Nis opstelling Hoekopstelling MuuropstellingEKINOX

Walk-in Solo Solo Solo
+ hoekopstelling

Walk-in met  
draaipaneel Duo Duo Duo

+ hoekopstelling

Draaideur P P+F -

Schuifdeur C C+F -

1

 Helder glas

	Aluminium profielen in 3 uitvoeringen:
 - Geborsteld RVS 1  
 - Koper 2   
  (niet voor draai- en schuifdeuren) 
 - Kobaltblauw geborsteld 3

  (niet voor draai- en schuifdeuren) 

	Design scharnieren in geborsteld  
 RVS look

	Bijpassende metalen handgrepen  
 binnen/buiten

	Bijpassende afdekstrip onderaan 
 de wand

2 3

EKINOX
UITVOERINGEN OPSTELLINGEN



Hierdoor kan de douchekraan/kolom  
overal geplaatst worden.  

EENVOUDIG ONDERHOUD
De scharnieren van het Ekinox-assortiment 
lopen gelijk met het glas en vormen geen 
belemmering voor spons of wisser tijdens 
het schoonmaken. Het magnetische profiel 
is helemaal glad, de magneet is geïnte- 
greerd in het profiel.

GERUISLOOS EN BESCHERMEND
De schuifdeuren zijn voorzien van een  
Soft Close Systeem voor gedempt 
openen en sluiten. Hierdoor worden  
mogelijke schokken, een oorzaak van  
voortijdige slijtage van de deur, vermeden 
en wordt ook lawaai verminderd.
 
Ook de draaideuren worden gekenmerkt 
door een uniek liftsysteem. De draaideur 
wordt bij het openen 0,3 cm opgeheven 
waardoor slijtage van de afdichting onder-
aan de deur wordt vermeden.

PARALLEL VERSTEVIGINGSSYSTEEM
Eenvoudige installatie bij de modellen met 
draaideuren: De verstevigingsbeugel is 
parallel boven de deur geplaatst. 

EENVOUDIG  
MONTAGESYSTEEM

1  Schroef de profielen 
 op de muren

2   Schuif het glas in 
het profiel

3   Plaats de afdichting 
zodat ze dient als 
vergrendeling

4   Schroef de afdek- 
plaatjes vast

1

2

3

4

EEN WELDOORDACHT SYSTEEM EXTRA VOORDELEN

DESIGN UITSTRALING

		Trendy profielen van  
geborsteld RVS, koper of 
geborsteld kobaltblauw

		Design scharnieren

		Langwerpig stijlvol  
handvat

19
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Glas: 8 mm

Antikalkbehandeld glas

Hoogte: 200 cm

Lage instap

De serie Kinestyle is uitgevoerd met (8 mm dik) 
helder glas, verchroomde aluminium profielen en 
verchroomde handgrepen. Met deze solide  
douchewanden creëer je eenvoudig een  
prachtige inloopdouche in je badkamer:  
een open walk-in shower of met schuif- of 
draaideur. Past in elke badkamer!

KINESTYLE
Functioneel en degelijk
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 Helder glas en glas met gematteerde  
 middenstrook (enkel bij Solo)

	Verchroomde aluminium profielen

	Vlakke scharnieren 1  
 (draaideuren)

	2 handgrepen: 
 –  Verchroomde metalen handgreep 2   

(draaideuren) 
 – Verchroomde metalen handgreep 3   
  (schuifdeuren) 

Nis opstelling HoekopstellingKINESTYLE

Walk-in Solo Solo

Draaideur P P+F

Schuifdeur(en)

C C+F

- A

1 2 3

KINESTYLE
UITVOERINGEN OPSTELLINGEN



LAGE INSTAP
Douchewand voor een Walk-in douche  
en deuren zonder drempel

MINDER WATERSPATTEN
Waterspatten wordt vermeden door een 
glashoogte van 200 cm

EENVOUDIG ONDERHOUD
Glas met antikalkbescherming en  
vlakke scharnieren bij draaideuren

PERFECTE AFSTELLING
Perfecte afstelling bij niet-loodrechte  
muren mogelijk

WANDPROFIEL
Geen zichtbare schroeven

EXTRA VOORDELEN
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Gehard glas: 6 mm

Snelle montage

Antikalkbehandeld glas

Hoogte: 200 cm

Lage instap

Met Smart Design creëer je een doucheruimte met onbegrensde mogelijk-
heden. Typisch is de drempelloze instap voor extra comfort.  
Smart Design is verkrijgbaar in 4 profieluitvoeringen: wit aluminium, 
verchroomd aluminium, trendy zwart gekorreld aluminium en in nordic 
(enkel voor Solo). Het design is lekker strak met slanke handgrepen 
en onzichtbare schroeven. Een nieuwe douchewereld gaat voor 
je open.

SMART DESIGN
Finesse in elk detail
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SMART DESIGN
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Nis opstelling Hoekopstelling

SMART DESIGN

Walk-in Smart Design Solo - Solo Nordic - Solo Factory - Solo P - Solo S

Walk-in met 
draaipaneel Duo Duo

Draaideur

P P + F

Deur in het midden A/P

- R/P

Dubbele draaideur
2P -

2P XXL -

Vouwdeur
S S + F

S XXL A/S

Schuifdeur(en)

C C + F 

3V A/C

- 3V + F

 3 glasuitvoeringen:   
 – Helder glas 2

 – Decorglas 1  
 – Decorglas Cosmos 4

	4 profieluitvoeringen:   
 – Wit aluminium 1

 – Verchroomd aluminium 2  
 – Mat zwart gekorreld  
  aluminium 3   
 – Nordic (enkel voor Solo) 5

	Afdekplaatje voor een perfecte afwerking  

	 Metalen handgrepen afgestemd op 
de profielen

1

2

3

SMART DESIGN
UITVOERINGEN OPSTELLINGEN

4

(Drempelloos)

5



Smart Design staat voor verfijnde slanke 
profielen, ergonomische handgrepen, edele 
zwart gekorrelde aluminium profielen en 
helder kwaliteitsglas met of zonder decor:

 Behandeld 6 mm glas
 Slanke profielen
 Drie profielkleuren
 Ergonomische handgrepen
 Scharnieren in dezelfde kleur als het profiel
 De draaideuren zijn naar binnen en buiten  
 te openen

EENVOUDIG ONDERHOUD
Bij de modellen met schuifdeuren hebben 
onze ingenieurs het overlappen van de 
glazen beperkt waardoor het niet nodig is 
om de deuren onderaan los te klikken. 

DICHTE SLUITING VAN DE DEUREN
Het dichtings -en magneetprofiel zorgen 
voor een dichte sluiting. De magneet is 
geïntegreerd in het profiel.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
De voorgemonteerde wieltjes op de  
schuifdeuren zorgen voor een aanzienlijke 
tijdwinst tijdens het installeren.

PERFECTE AANPASSING
Eenvoudig af te stellen bij niet-loodrechte 
muren.

Bij de schuifdeuren zijn de profielen zodanig 
vervaardigd dat het glas van de vaste delen 
erin worden geïntegreerd. 

Binnenaanzicht Buitenaanzicht

FOCUS OP DESIGN EXTRA VOORDELEN
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Grenzeloos doucheplezier met Kinedo

SFA Group 
De bedrijven van de SFA Group leveren hun klanten, zowel 
bedrijven als particulieren, al ruim 60 jaar optimaal sanitair 
comfort in hun dagelijkse leven. Daarbij bieden ze niet alleen 
technische knowhow, maar juist ook inventieve, betrouwbare en 
eenvoudig te implementeren oplossingen. Het zijn die insteek en 
manier van werken die in 1958 leidden tot de eerste Sanibroyeur. 
Dit ingenieuze idee is ook nu nog een revolutionair concept in de 
wereld van interieurdesign. Deze optimale pompoplossing wordt 
al vele jaren lang met succes gebruikt in uiteenlopende 
bedrijfstakken. 

Kinedo
Flexibel, snel, klantvriendelijk
Kinedo maakt al ruim 25 jaar deel uit van de SFA Group.  
Twee productiebedrijven en research afdelingen bevinden zich 
in Frankrijk, namelijk in Chaumes-en-Retz (nabij Nantes) en in  
La Ciotat. Een derde productiebedrijf is gevestigd in Italië en 
gespecialiseerd in douchebakken van mineraalcomposiet.  
Alle producten zijn ontworpen aan de strenge Europese Normen 
voor kwaliteit en veiligheid. Achter elk Kinedo product staat een 
exellente know-how, kwaliteit, innovatie, design, comfort en 
veiligheid. Dit continue streven naar het produceren van top-  
producten, heeft ervoor gezorgd dat Kinedo marktleider is  
in Frankrijk. 

Het assortiment van Kinedo:
  Douchecabines
  Douchecabines Kinemagic voor senioren
  DUO instapbad (bad + douche ineen)
  Douchebakken
  Douchewanden
  Decoratieve wandpanelen
  Douchekolommen en kraanwerk 

Meer info over Kinedo: 
www.kinedo.info  

Volg Kinedo op:





© 2022 | Kinedo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen.   
Foto‘s, tekeningen en teksten zijn niet bindend.

SFA Benelux BV 
Industrieweg 1 C-D
6101 WS Echt (NL)
Tel.  +31 (0)475 487 100

www.kinedo.info
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