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Sikre og 
gjennomtenkte
konstruksjoner
For Dansani handler funksjonell design 
nemlig i høy grad også om trygghet. 
Både ved daglig bruk og på lang sikt skal 
du stole på kvaliteten av våre dusjløs-
ninger. Derfor benytter vi 6 mm herdet 
sikkerhetsglass, og alle våre løsninger er
slagtestet. Vår spesielle konstruksjon 
av profilen som holder glasset, sikrer 
ytterligere at glasset sitter helt perfekt, 
så du får en stabil og sikker dusjløsning 
som holder i mange år.

01  Slagtest, som sikrer at avskjermingen er stabil nok til å kunne motstå belastningen hvis brukeren 
skulle miste balansen og støte inn i glassveggen.

02   Herdningstest som sikrer at sikkerhetsglasset er gjennomherdet, og at ev. glasskår er svært 
små og uskarpe (som ved f.eks. bilruter).

03  Vannsikringstest, som sikrer at kun enkelte vanndråper trenger ut ved vanlig bruk.*

* Av designmessige årsaker kreves det til noen modeller et suppleringskjøp for å oppfylle kravet til en CE-godkjent 
sprutsikker løsning. Modeller med slagdører krever kjøp av gulvprofilsett for å være helt tett.  
Til nisjeløsninger kreves det i tillegg supplering med veggprofil 1, se prislisten side 22.

Drypplist til dusjløsninger
med svingdører hvor det ikke
ønskes bunnprofil.

Gulvprofilsett med drypplist og 
gulvlist til dusjløsninger med 
svingdører. (Kjøpes separat).

Dansani Match er grundig testet i henhold til  
EU-norm EN 14428 på følgende tre områder:

DANSANI MATCH / CE-MERKING

Se mere om tilbehør i prislisten side 22. 2 5
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Match Svingdør og fastvegg
Alle Match-svingdører og -vegger er testet og lever opp til kravene i EN 
14428:2004+A1:2008, som omhandler herding av glass, stabilitet og tetthets-
klasse.

Glass:   6 mm herdet sikkerhetsglass i henhold til EN21150 med 
EasyCare-behandling på innvendig side. Klart glass og utvalgte 
modeller i isglass.

Profiler:  Sterk aluminiumlegering med slitesterk sateng-anodisert 
overflate.

Hengsling:  Heve-senkebeslag løfter døren fri fra gulvet ved åpning og gir 
selvlukkingsmekanisme, hvor døren holdes åpen ved 90 grader. 
Inne i hengslingsprofilen ligger en feielist for vannsikring.

Magnetlister:  Det følger med en magnetlist for hver enkelt svingdør og fast 
vegg som kan kombineres med magnetlist fra alle de andre 
svingdørene. Denne tilpasningen kan foregå 2 ganger, deretter 
er magneten fast tilpasset til motparten. Magnetlisten ligger 
i en PVC-profil med spesielt matt overflate som motvirker at 
profilene kleber seg sammen hvis de står i ro over lengre tid.

Fast vegg:  Glasset kan justeres 20 mm i veggprofilen ved skjeve vegger og 
festes med PVC-profiler. I bunnen av veggprofiler er det lange 
hull til 6 mm vannrett justering. Gulvprofil kan justeres 12 mm i 
høyden av hensyn til fall i gulvet. Som et alternativ kan det kjøpes 
et gulvbeslag i aluminium som også kan justeres 12 mm i høyden.

Dører:  For dørmodellene A, B og E, justeres hengslingsprofilen 20 mm 
i veggprofilen for skjeve vegger. For fast dør av modell C, D, F, 
justeres glasset 20 mm i samme veggprofil som til fast vegg. I 
bunnen av profiler er det lange hull til 6 mm vannrett justering.

Håndtak:  Standardhåndtak i forkromet støpt plast. Tilleggsalternativ for 
3 forskjellige håndtak i forkromet sink-aluminium.

Beslag:  Gulvbeslag og beslag til teleskopstang og arm er i forkromet sink- 
aluminium. Endekapper til profil og diverse beslag i forkromet ABS.

Teleskopstang:  Sterk aluminioumslegering i slitesterk sateng-anodisert over-
flate med beslag i forkromet sink-aluminium. Teleskopstangen 
har skjult veggfeste inne i profilen og kan justeres trinnløst fra 
60 til 100 cm.

Arm:  Sterk aluminioumslegering i slitesterk sateng-anodisert over-
flate med beslag i forkromet sink-aluminium.

Tetningslister:  Klare PVC-lister ved dør som lett kan skiftes ut ved slitasje. 
Ekstra høy drypplist til dører som kan kjøpes ekstra til bruk på 
gulv med fall.

Forsendelse og  
leveringstid:  Alle Match-modeller lagerføres for hurtig avsendelse med 1 

dør/vegg i 1 kolli, – alle under 30 kg for håndtering av én person. 
Tilbehør som teleskopstang og alternative håndtak i eget kolli.

Garanti:  Dansani gir 10 års garanti mot fabrikasjonsfeil på alle 
Match-modeller.

Eksklusiv, lavprofil-dusjbunn i stabilt materiale kan kjøpes til utvalgte modeller. 
Se mer i Dansani dusj-brosjyren og på www.dansani.no.

Match / Mål og produktinformasjon

MODELL A OG E – SVINGDØR
Den store døren sikrer lett adgang og kan samtidig lukkes inn mot vegg slik at 
avskjermingen ikke tar opp plass i rommet. Med de slanke profilene og store enkle 
glassflatene kun avbrutt av et minimalistisk håndtak, er dette den mest diskrete 
dusjløsningen. Universalmodell som fungerer både som høyre- og venstremodell 
uten endring eller bruk av verktøy. Gulvprofil kan kjøpes i tillegg til plassering under 
dør. Det sikrer optimal vannsikring og muliggjør CE-godkjennelse i henhold til 
EN14425:2004 + A1:2008.

MODELL B – FOLDEDØR
Praktisk modell om tar veldig lite plass når den ikke er i bruk. Kan åpnes innover slik 
at vann holdes inne i dusjområdet. Universalmodell som fungerer både som høyre- 
og venstremodell uten endring eller bruk av verktøy.

MODELL C OG F – SVINGDØR MED FAST SIDEPANEL
Dør i kombinasjon med fast sidepanel gir en løsning der man kan møblere tettere 
mot avskjermingen uten at det hindrer bevegelse av døren. Den elegante armen 
monteres på toppen av glasset i fast sidepanel, justeres trinnløst
og sikrer stabilitet.

MODELL D – FAST VEGG
Modellen er vendbar og kan lett justeres og tilpasses i størrelse med teleskopstan-
gen når den står alene. Fast vegg kan kombineres fritt med dørene A, B og C

MODELL 1 – NISJEPROFIL TIL DØR A, B OG C
Nisjeprofil 1 kan kombineres med dør A, B eller C. Med dette er 
det justerbare profiler på begge sider med en samlet justering 
på 40 mm. Magnetlistens skrå anslag sikrer en perfekt lukking 
hver gang. Universalmodell som fungerer både som høyre- og 
venstremodell uten endring eller bruk av verktøy.

AVSTANDSPROFIL TIL SYNLIGE RØR
Til bruk ved behov for rørgjennomføring 
langs vegg. Kan kombineres med aller 
rører og fast vegg og øker målet
med 30 mm. Avstandsprofilen kan 
sammen med den justerbare veggpro-
filen skape plass til rør med en avstand 
fra vegg på 35 – 50mm, avhengig av 
profilens justering for skjevhet i vegger.

45 GRADER VINKELPROFIL
Til montering i skråstilt nisje kan det 
kjøpes i tillegg et 45 graders sett. Legg 
merke til at dusjdørens bredde dermed 
økes med 33 mm i hver side.

FIRK ANTET PROFIL 
De slanke og firkantede profilene med 
avrundede kanter gir et elegant og 
moderne uttrykk. Glasset er, i tillegg til 
silikon i profil, festet med en skjult krok i 
toppen og bunnen.

GULVPROFIL 
Gulvprofilsett kan kjøpes i tillegg til 
plassering utenfor dør. Det sikrer optimal 
vannsikring og muliggjør CE-godkjenning 
i henhold til EN 14425:2004 + A1:20.
Kan også enkelt ettermonteres.

Dansani understøtter ikke kombinasjoner av halvrunde dører og rette dører/fast-
vegger med monteringsveiledninger og målskisser.
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