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Våre dusjløsninger er designet med tanke 
på enkel montering og enkelt renhold.

 
Vi har stort fokus på kvalitet og har kun valgt ut 

de beste komponentene i våre produkter. 
Dette gjør at du får produkter av meget 

høy kvalitet og funksjonalitet, 
til en hyggelig pris.

Vi kaller det dusjglede!

Dusjløsninger

Se video 
på www.optima-bad.no 

som viser deg den 
enkle monteringen, 

trinn for trinn.

Innhold:

Quick Cube  - Stilfullt dusjkabinett som kan plasseres både i hjørne og midt på vegg. SIDE 3

Quick one dusjkabinett  - Enkel montering, rengjøringsvennlig, mye dusjkabinett for pengene. SIDE 4

Quick lux dusjkabinett  - Høyeste kvalitet, enkel montering og rengjøringsvennling. SIDE 5

Quick lux Xl dusjkabinett  - Samme unike kvaliteten som standard  Quick Lux, bare større. SIDE 6

Quick Buet dusjhjørne  - Meget høy kvalitet og gode justeringsmuligheter. SIDE 7

Quick Rett dusjdører  - Meget høy kvalitet og gode justeringsmuligheter. SIDE 8

Quick leddet dusjdører - Leddet på midten og meget praktisk på små baderom. SIDE 9

Quick nisjedør & Fastfelt - Meget solid og god løsning for dusjnisje eller fastfelt SIDE 10 

Produktfakta  SIDE 11

Opt ima Bad - dus jg lede
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Quick Cube

Quick Cube leveres med:
 • Dører og sidefelt i 6 mm herdet sikkerhetsglass

 • Bakvegger i 6 mm herdet sikkerhetsglass

	• Profiler og baksøyle i hvitlakkert aluminium

 • Meget solid bunnkar i forsterket sanitærakryl

 • Avtagbart frontpanel

 • Dusjgjennomføringer (uten blandebatteri)

 • Dusjgarnityr med stang, dusjhode og slange

 • Hvite glass i bakvegger

	• Klart glass i dør og sidevegger

Quick Cube

Er du på utkikk etter et stilfult og solid 
dusjkabinett så er Quick Cube et meget 

godt alternativ.

Kabinettet er ideelt for plassering midt 
på vegg, men kan også brukes i hjørner, 

og du velger selv hvilken av 
veggene du ønsker å 

plassere døren.

17 395,-
90x90x212 cm

Veil. pris:

Velg fritt under montering hvor du ønsker å plassere døren:

18 995,-
100x100x212 cm

Veil. pris:
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Quick One dusjkabinett

gaRantI!

12 åRS

på hjul&tRInSeR

Quick One dusjkabinett

Er du på utkikk etter et solid 
og prisgunstig dusjkabinett så er 

Quick One et meget godt alternativ.

Kabinettet er laget med gjennomprøvde 
løsninger som gir deg et dusjkabinett 

med kvalitet i detaljene til 
en gunstig pris.

9 995,-
80x80x205 cm (rund front) 

90x90x205 cm (rund front)

90x70x205 cm (firkantet)

Veil. pris:

• Dører og sidefelt i 6 mm herdet sikkerhetsglass

• Bakvegger i 4 mm herdet sikkerhetsglass

• Profiler i hvitlakkert aluminium

• Meget solid bunnkar i forsterket sanitærakryl

• Avtagbart frontpanel

• Dusjgjennomføringer (uten blandebatteri)

• Dusjgarnityr med stang, dusjhode og slange

• Hvite glass i bakvegger

• Meget enkel montering 
 - uten bruk av skruer og silikon.

Quick One dusjkabinett leveres med:

70 x 90 cm Høyre90x70 cm Venstre
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Quick lux dusjkabinett

Quick lux leveres med:
 • Dører og sidefelt i 6 mm herdet sikkerhetsglass

 • Bakvegger i 4 mm herdet sikkerhetsglass

	• Profiler og baksøyle i børstet aluminium

 • Meget solid bunnkar i forsterket sanitærakryl

 • Avtagbart frontpanel

 • Dusjgjennomføringer (uten blandebatteri)

 • Dusjgarnityr med stang, dusjhode og slange

 • Klart glass i bakvegger (standard) eller hvite bakvegger* 

	• Meget enkel montering - uten bruk av skruer og silikon.

80x80 1 460,-
90x80 1 570,-      
90x90 1 780,-
100x100 1 990,-

pris Tak/kupOlheTTe

90 X 80 cm Venstre

90

80 X 90 cm Høyre

80 90

Tak/kupolhette holder på varmen inne i 
kabinettet og skåner taket for damp/fukt.

* Hvite bakvegger kan leveres til alle varianter mot et tillegg på 500kr.

gaRantI!

12 åRS

på hjul&tRInSeR

Quick Lux dusjkabinett

Er du på utkikk etter et solid 
dusjkabinett, som er enkelt 
å montere og rengjøre?

Da bør du ta en titt på Quick Lux. 
Kabinettet er spesialdesignet med 
tanke på enkelt renhold, uten 
kriker og kroker som er vanskelig 
å komme til.

13 995,-
80x80x190 cm 
90x80x190 cm 
90x90x190 cm  

Veil. pris (klare bakvegger):

80

13 595,-
80x80x212 cm 
90x80x212 cm
90x90x212 cm  

Veil. pris (klare bakvegger):

14 995,-
100x100x212 cm  

Veil. pris (klare bakvegger):
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Quick lux Xl dusjkabinett

Quick lux Xl leveres med:
 • Dører og sidefelt i 6 mm herdet sikkerhetsglass

 • Bakvegger i 4 mm herdet sikkerhetsglass

	• Profiler og baksøyle i børstet aluminium

 • Meget solid bunnkar i forsterket sanitærakryl

 • Avtagbart frontpanel (festet med magnet)

 • Dusjgjennomføringer (uten blandebatteri)

 • Dusjgarnityr med stang, dusjhode og slange

 • Klart glass i bakvegger (standard) eller hvite bakvegger. 

	• Meget enkel montering - uten bruk av skruer og silikon.

Kvalitet på alle slitedeler sikrer lang 
levetid på dusjkabinettet

gaRantI!

12 åRS

på hjul&tRInSeR

120 X 80 cm Venstre

120
80

80 X 120 cm Høyre

80 120

Quick Lux XL dusjkabinett

Er du på utkikk etter et 
romslig dusjkabinett, men har 
begrenset plass i en retning?

Da bør du ta en titt på Quick Lux 
XL. Kabinettet er laget med tanke 
på deg som har hatt badekar og 
derfor har god plass i en retning, 
men begrenset plass i den andre 
retningen.

17 395,-
80x120x212 cm 
120x80x212 cm  

Veil. pris (klare bakvegger):

17 995,-
80x120x212 cm 
120x80x212 cm  

Veil. pris (hvite bakvegger):
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Quick buet dusjhjørne

• 6 mm herdet sikkerhetsglass
• Magnetlist med aluminiumsprofil
• Hev/senk hengsler i metall
• Håndtak i massiv messing (krom)
• Meget solid veggprofil med 2,5cm justering
(eks. utvendig profil på 90 cm dør kan monteres fra 88 - 90,5 cm)

Quick buet dusjhjørne leveres med:

Quick dusjhjørne

Våre dusjdører laget i meget høy kvalitet 
og kan sammenliknes med selv de 
dyreste dusjhjørnene på markedet. 

 
Buede dører kommer i sett på 2 dører 
(komplett dusjhjørne), mens de rette 

dørene selges separat. Dette gjør at du 
kan velge den kombinasjonen 
av rette dører, som passer 

inn i ditt bad.

Topp- og bunnhengsle i metall,
gjør dusjdørene meget solide

Quick buet dusjhjørne

Våre dusjdører laget i meget høy kvalitet 
og kan sammenliknes med selv de 
dyreste dusjhjørnene på markedet. 

 
Quick Buet leveres i sett på 2 dører, 
enten 80x80 cm eller 90x90 cm. 

Ved å slå dørene inn mot vegg, 
når de ikke er i bruk, får du 

ekstra plass på badet.

6 595,-
80x80x190 cm 

90x90x190 cm

Veil. pris:
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Quick rett dusjdører

• 6 mm herdet sikkerhetsglass
• Magnetlist med aluminiumsprofil
• Hev/senk hengsler i metall
• Håndtak i massiv messing (krom)

• Meget solid veggprofil med 2,5cm justering
 (eks. utvendig profil på 90 cm dør kan monteres   

fra 88 - 90,5 cm)

• Quick rett og leddet tilbys i størrelsene:
 - 70x190, 80x190, 90x190 og 100x190cm.

Quick rett / leddet dusjdører leveres med:

Quick rett dusjdør

Våre dusjdører er laget i meget høy 
kvalitet og kan sammenliknes med selv 
de dyreste dusjhjørnene på markedet. 

 
Rette dører  kommer i 70, 80, 90 og 
100cm og kan kombineres til alle stør-

relser (70x80 , 90x100cm etc.). 
Dette gjør at du kan velge den kombi-
nasjonen av rette dører, som passer 

inn i ditt bad.
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5 995,-
Prisen gjelder for 2 stk. dører i 
valgfri størrelse/kombinasjon.

QuiCk reTT Veil. pris:

Quick leddet dusjdører

Spar plass med våre leddede dusj-
dører, som kan foldes sammen når 
de ikke er i bruk. 
Meget høy kvalitet på profiler og 
hengsler sikrer lang levetid.
 
Quick leddet dusjdører kommer i 70, 
80, 90 og 100cm og kan kombi-
neres til alle størrelser (70x80 , 
90x100cm etc.). 
Dette gjør at du kan velge den 
kombinasjonen av rette dører, som 
passer inn i ditt bad.

Quick leddet dusjdører

7 595,-
Prisen gjelder for 2 stk. dører i 
valgfri størrelse/kombinasjon.

QuiCk leDDeT Veil. pris:

Dusjbunn på bildet er kun til illustrasjon og medfølger ikke.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Sidene med mål er veggene på baderommet. Inngang på dørene er nedre 
høyre hjørne på alle skissene
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Quick nisjedør
Ved å kombinere en av våre rette eller led-
dede dusjvegger med vår nisjeprofil, får du et 
meget solid og god løsning til din dusjnisje.

Utvendige mål ved bruk av rett dusjdør:
70 cm = 705x765 mm
80 cm = 805 x 865 mm
90 cm = 905 x 965 mm
100 cm = 1005 x 1065 mm

Utvendige mål ved bruk av leddet dusjdør:
70 cm = 708x758 mm
80 cm = 808 x 858 mm
90 cm = 908 x 958 mm
100 cm = 1008 x 1058 mm

4 595,-
Prisen gjelder for 1 stk. leddet 
dusjdør i valgfri bredde inkl. 
nisjeprofil.

QuiCk leDDeT Veil. pris:

3 795,-
Prisen gjelder for 1 stk. rett 
dusjdør i valgfri bredde inkl. 
nisjeprofil.

QuiCk reTT Veil. pris:

Quick fastfelt
Våre fastfelt gir deg en meget solid fast dusjvegg, 
som leveres i hele 8 mm tykkelse og 190 cm 
høyde.

Fastfeltet leveres med ferdig montert bunnprofil, 
som sikrer trygg montering og gir i tillegg en flott 
avslutning mot gulv.

Støttestag medfølger og kan justeres slik at du 
får ønsket bredde på din dusjsone i intervallet 
65-120 cm.

2 095,-
70 Cm - Veil pris:

nyhet!

2 295,-
80 Cm - Veil pris:

2 495,-
90 Cm - Veil pris:

2 695,-
100 Cm - Veil pris:

2 895,-
110 Cm - Veil pris:

3 095,-
120 Cm - Veil pris:

nyhet!
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Fakta

PrOdUktfakta

Bunnkarene er produsert i 3mm sanitærakryl, 
forsterket med 5 individuelle lag med glassfiber og rammeverk

i rustbehandlet stål. Det unike med våre bunnkar er at de mellom sanitærakrylen 
og glassfiberen har en 12mm avstivningsplate. Dette gjør bunnkaret meget solid i 

forhold til vanlige akrylkar på markedet.

Dører og sidefelt i dusjkabinettene, samt alle våre dusjdører, er produsert i 6mm herdet 
glass (sikkerhetsglass). Bakvegger i dusjkabinettene er produsert i 

4mm herdet glass (sikkerhetsglass)

rengjøring
Alle våre produkter tåler bruk av milde rengjøringsmidler, som brukes i sitt tiltenkte 

bruksområde. Unngå at rengjøringsmidler bli liggende på produktet over tid. 
Vi anbefaler ikke bruk av micofiberkluter eller 

rengjøringsmidler med slipemidler. 

Se våre nettsider www.optima-bad.no for mer
informasjon og dokumentasjon
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