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Gelijksoortige afbeelding 

 
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang, 
speciale lengte 950.35.4S91 
⋅ verticaal en horizontaal aangebrachte, in een rechte hoek 

verbonden stangen met douchekophouder 
⋅ met naar de wand wijzende 45° eindbogen 
⋅ met zijdelings (ter montage) verschuifbare verticale 

doucheglijstang 
⋅ Douche-, badsteun van hoogwaardige polyamide 
⋅ stange volgens HEWI kleuren-tabel 
⋅ rozetten, steunen en douchekophouder in de HEWI kleur 

98 (signaalwit) 
⋅ met doorlopende, tegen corrosie beschermde stalen kern 
⋅ verticale lengte op maat gemaakt van 600 mm tot 1250 mm, 

horizontale lengte opmaat gemaakt van 475 mm tot 1800 mm, 
90 mm diep, stangendiameter 33 mm 

⋅ vanaf een lengte van 1340 mm is een extra steun noodzakelijk, 
omdat de steunafstand max. 850 mm mag bedragen 

⋅ koppeling aan de muur met recht op de muur uitgevoerde 
filigrane steunen (diameter 18 mm) en vlakke rozetten 

⋅ rozetdiameter 80 mm, kappenhoogte 13 mm 
⋅ douchekophouder kan traploos worden gebogen en na uittrekken 

of indrukken van een grote hendel in hoogte worden versteld 
⋅ conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het 

inhangen van de handdouche 
⋅ geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten 
⋅ eenvoudige montage door los monteerbare bevestigingsplaten 

van hoogwaardige roestvrij staal om de wandsteun in te hangen 
douche- en badleuning  

⋅ gebruik hangzitje 
802.51...11..., 802.51...12..., W1 = min. 620 mm 
950.51...10..., 950.51...11..., W1 = min. 660 mm 
801.51...100, W1 = min. 740 mm 
801.51...110, 801.51...115, W1 = min. 840 mm 
Hangzitje alleen beperkt inzetbaar, wanneer W1 = 1180 - 
1800 mm 

⋅ inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal  
 

 

Afmetingen in mm  
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Kleuren 

98 97 95 92 90

 
33 50

Primaire kleur Stangen 

 

Alternatieve kleuren 

98 99 97 95 92 90

 
33 50

Primaire kleur Stangen 

    
 

Technische veranderingen voorbehouden, 19.05.2022 


