
Funktionskabin
Förutom grundläggande funktioner så har även 
design och utseende stor betydelse. Med DesignLine 
ger vi möjlighet att vid bostadsanpassning välja en 
modern funktionskabin med genomtänkt design. 

Våra produkter omfattas av bostadsanpassnings- 
bidraget och vi levererar till alla svenska kommuner.

Installationsgaranti
Vid behov hjälper vi dig att komma i kontakt med 
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.

Genomtänkt design
DesignLine är en funktionskabin med genomtänkt 
design. Såväl frostade väggar som väggar i klarglas ger 
ett behagligt ljus och en lyster åt kabinens detaljer. Glas 
gulnar inte och håller sig i bra skick i många år.

Enklare rengöring ger bättre hygien
Säkerhetsglaset har en glatt, reptålig yta som är lätt att 
skölja och torka av. Det underlättar rengöringen och gör 
att onödiga smutsfällor undviks.

Våra funktionskabiner utvecklas och 
tillverkas hos oss i Falun. Det är vi stolta över.
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Glas istället för plast
Vi lägger stort fokus på trygghet och utrymme. Även 
stabilitet är viktigt för optimal funktion, därför har vi 
valt säkerhetsglas istället för plast. Glaset är helt över-
lägset och ger konstruktionen en oöverträffad stabilitet 
och skyddar vid eventuella fallolyckor.

Unik draperidörr
DesignLine har en unik draperidörr som sluter tätt runt 
om och alltid är i sträckt läge, det gör kabinen helt tät 
och man slipper kroppskontakt med ett vått och kallt 
draperi.

Lågt duschkar
För att minimera fallrisk har DesignLine marknadens 
lägsta insteg, utan gummilister som medför att man 
inte behöver lyfta benet lika högt. Dessutom har kabinen 
ett halksäkert golv som inte sätter balansen på prov.

Stabila ledstänger
DesignLine har integrerade ledstänger som ger stöd runt 
om i kabinen, även duschstången fungerar som stöd-
handtag. Ledstängerna kan dessutom användas för att 
hänga upp handdukar, hyllor eller andra tillbehör som 
behövs.

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

Enkel att installera
DesignLine kommer till stor del förmonterad vilket innebär 
att den är snabb och enkel att installera i hemmet.

Tillbehör för en trygg duschmiljö
Vi har ett brett sortiment av genomtänkta tillbehör till  
DesignLine, bland annat ramper, duschpallar med  
ställbar ergonomisk sitthöjd och moderna duschhyllor.
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