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Vi levererar redan idag till alla svenska kommuner 
och vi finns här för att hjälpa dig.
 
Installationsgaranti 
Vid behov hjälper vi dig att finna lämplig installatör 
och ser till att du får en komplett offert för både 
funktionskabin och installation.
 
Leveransgaranti 
Vi håller alltid lager av färdiga kabiner. Kabiner i 
standardutförande levererar vi omgående.

Servicegaranti 
Vår support hjälper dig att säkerställa att du får rätt 
lösning. Tveka inte, vi är bara ett samtal bort!

Funktionsgaranti 
Självklart ger vi full garanti på alla funktioner enligt 
gängse normer och lagstiftning.

Funktionskabin

Säkerhetsglas  
ger stabilitet och trygghet

Valet av kraftigt säkerhetsglas ger högre hållfastighet 
än alternativa material. Det ger en överlägsen  
stabilitet och skyddar också väl vid ett eventuellt fall. 

Bättre design
DesignLine har en väl genomtänkt design. Såväl  
frostade väggar som väggar i klarglas ger ett  
behagligt ljus och lyster åt kabinens detaljer.  
Glas gulnar inte heller och är åldersbeständigt. 

Enklare rengöring ger bättre hygien
Säkerhetsglas är helt reptåligt vilket ger en glatt yta 
som är lätt att skölja och torka av. Det underlättar 
rengöringen och gör att onödiga smutsfällor undviks. 

Funktionskabin

Ring oss redan idag på 

023-79 22 00

Mer info om Moveum Funktionskabiner på  
www.funktionskabin.se

Utförande i klarglas. Utförande i frostat glas.   



Funktionskabin

Kvalitet som syns och känns
Förutom grundläggande funktioner så har även 
design och utseende stor betydelse. Med vår 
modell DesignLine ger vi möjlighet att välja en 
attraktiv duschkabin vid bostadsanpassning.

Unik draperilösning.

Säkerhetsglas i 
alla väggar.

Rejäla ledstänger  
runt om.

Halksäkert golv.

Glas istället för plast
Vi lägger stort fokus på trygghet och 
utrymme. Även stabilitet är viktigt för 
optimal funktion. Därför har vi valt 
säkerhetsglas i stället för plastmaterial. 
Glaset är helt överlägset och ger kon-
struktionen en oöverträffad stabilitet. 

Draperidörr
Draperier som hänger löst dras in mot 
kroppen och gör så att vatten stänker 
ut. DesignLine har däremot en unik  
draperidörr som sluter tätt runt om och 
alltid är i sträckt läge. Det gör kabinen 
helt tät och du slipper kroppskontakt 
med ett vått och kallt draperi. www.funktionskabin.se

Lågt duschkar
DesignLine har marknadens lägsta 
instegshöjd utan gummilister. Du be-
höver inte lyfta benet lika högt och 
det är alltid stabilt när du sätter ned 
foten. Därmed minimeras fallrisken.

Duschstänger runt om
DesignLine har integrerade ledstänger 
som ger stöd runt om i kabinen. 
Även duschstången fungerar som 
stödhandtag vilket förenklar och ger 
trygghet. Ledstängerna kan även 
användas för att hänga handdukar, 
hyllor och andra tillbehör.
 

Storlekar och möjligheter
DesignLine finns i en mängd olika 
storlekar och varianter för att passa 
i alla olika badrumsmiljöer.

Enkel att installera
Med DesignLine erbjuder vi mark-
nadens enklaste och snabbaste 
installation då den till stora delar 
är förmonterad. Det ger en både 
snabbare och säkrare installation. 

Attraktiva tillbehör
DesignLine har ett brett sortiment av 
genomtänkta tillbehör som ramper, 
duschpallar med ställbar ergonomisk 
sitthöjd och diskreta duschhyllor. 


