
NEXSYS
GELIJKVLOERSE DOUCHEVLAKKEN 
         OPNIEUW UITGEVONDEN



GOOT EN BOARD ONTMOETEN ELKAAR 
OP HET DOUCHEVLAK

Gootdesign
absoluut gelijkvloers
vlak stagedeelte
compleet systeem

voegenvrij vlak
robuust
onderhoudsvriendelijk
duurzaam

NEXSYS – rondom een revolutionair concept; de snel-
ste en eenvoudigste manier om een gelijkvloers dou-
chevlak met gootdesign te bezitten. Want NEXSYS 
is niet slechts een douchevlak, het is een volledig 
systeem dat zo kan worden ingebouwd. Alle onder-

delen zijn reeds met elkaar verbonden en klaar voor 
installatie – inclusief een geïntegreerde afvoergoot 
en stabiele afschotdrager. Het is daarom niet over-
dreven om NEXSYS een kleine revolutie te noemen.

HET IDEE



VOORGEMONTEERD AF FABRIEK

Kleine opbouwhoogten

NEXSYS is de optimale oplossing voor gelijkvloerse 
douchevlakken, ook bij weinig bouwdiepte in de vloer. 
Er zijn twee afvoergarnituren beschikbaar: ultravlak 
(opbouwhoogte 86 - 100 mm afhankelijk van de afme-
ting van NEXSYS) of met waterdrempelhoogte 50 mm 
volgens DIN 1253-1 (106 - 190 mm afhankelijk van de 
afmeting van NEXSYS).

Elegant design

De rand voegt zich niet alleen perfect in het puristi-
sche totaalbeeld in, maar is ook bestand tegen hoge 
belastingen. De rand voldoet aan de beoordelings-
klasse K3 volgens DIN 1253-1.

Goot, afschotdrager, afdichtband, douchevlak

Veel minder montagestappen nodig dankzij het 4-in-1-systeem. 
Voor de eenvoudige inbouw van gelijkvloerse douchevlakken.
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Het zeer dunne en flexibele materiaal kan 
eenvoudig en veilig worden ingepast in 
de afsluiting van de badkamer volgens 
DIN 18534.

AFDICHTBAND 
RONDOM

* conform onze geldende garantievoorwaarden

*

GARANTIE
GUARANTEE

JAHRE
YEARS

De stabiele drager met het geïntegreerde 
afschot van 2 % en een tegenafschot tus-
sen de goot en de wand garandeert een 
optimale waterafvoer. De noodzaak voor 
een afschotestrik vervalt. De uitsparingen 
in de drager bieden plaats aan het afvoer-
garnituur waardoor de ophouwhoogten 
kleiner worden. De meegeleverde geluids-
isolatiestrip die op de afschotdrager wordt 
gekleefd, zorgt voor een optimale geluids-
isolatie.

DRAGER

Het douchevlak bestaat uit superieur 
geëmailleerd Kaldewei staal, dat door zijn 
uitstekende materiaalvoordelen zoals ste-
vigheid, hoge belastbaarheid, robuustheid 
en de allerbeste reinigingseigenschappen 
wordt gewaardeerd.

Het ruime stagedeelte zonder binnencon-
tour creëert een puristisch totaalbeeld. 
De buitenhoeken hebben een zeer kleine 
radius zodat de tegels makkelijker kunnen 
worden aangesloten.

DOUCHEVLAK

PRODUCTVOORDELEN
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IN 4 STAPPEN GEMONTEERD

1 De afvoer wordt net als bij gangbare douche-
vlakken in de genivelleerde estrikuitsparing 

(nominale grootte van de douche + 20 mm) gepositi-
oneerd en aangesloten.

2 Vervolgens vindt het waterpas maken klaar door 
het plaatsen van een estriksokkel of - zonder 

droogtijd - door onderbouwelementen uit hardschuim. 
Ter bepaling van de juiste hoogte vindt u aanwijzingen 
in de montagehandleiding of maak gebruik van de 
interactieve online-ontwerphulp.

3 Na het plaatsen van het NEXSYS-systeem 
wordt de douchegoot met de afvoer verbonden. 

Vervolgens worden de voorgemonteerde afdichtstrips 
ingepast in de afdichting van de badkamer en kunnen 
de tegelwerkzaamheden worden afgerond.

4 Als laatste wordt nu nog de designstrip 
geplaatst – klaar.

U vindt een precieze beschrijving voor de inbouw in de meegele-

verde montagehandleiding of op www.kaldewei.com

EENVOUDIGE MONTAGE



Het glanzende alpinewitte oppervlak van de 
NEXSYS-douchevlakken voegt zich harmonieus in het 
totaalbeeld van de badkamer in.

VEREISTE  
TOEBEHOREN

MODELNR. LENGTE (cm) BREEDTE (cm)

2612 90 90

2615 100 100

2617 80 120

2618 90 120

2619 100 120

2623 90 140

2624 100 140

2626 90 160

MODELNR. 2617 2612 2618 2623 2626 2615 2619 2624

Uitwendige lengte a1  800  900  900  900  900 1000 1000 1000

Uitwendige breedte b1 1200  900 1200 1400 1600 1000 1200 1400

Hoogte met drager c10   52   46   52   56   60   48   52   56

Totale opbouwhoogte, KA 4121 q1
min. 112 min. 106 min. 112 min. 116 min. 120 min. 108 min. 112 min. 116

max. 182 max. 176 max. 182 max. 186 max. 190 max. 178 max. 182 max. 186

Totale opbouwhoogte, KA 4122 q1   92   86   92   96  100   88   92   96

MODELL-NR.

DESIGNSTRIP  
GEBORSTELD ROESTVRIJ STAAL

Voor  800 mm douchevlaklengte
Voor  900 mm douchevlaklengte
Voor 1000 mm douchevlaklengte

 
Mod. 4132
Mod. 4133
Mod. 4134

AFVOERGARNITUREN 

NEXSYS afvoergarnituur 
(incl. haarzeef), 
waterdrempelhoogte 50 m

NEXSYS afvoergarnituur ultravlak 
(incl. haarzeef), 
waterdrempelhoogte 25 mm
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KA 4122
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Nog meer informatie over NEXSYS 
vindt u op internet

• Montagefilm
• montagehandleiding
• Interactieve ontwerphulp
• Certificaten

www.kaldewei.nl

 
MEDIATHEEK

Deutschland
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33 – 35
59229 Ahlen
Tel.: + 49 2382 785 0
Fax: + 49 2382 785 200
info@kaldewei.de
kaldewei.de

NEDERLAND
Mechthild Pelchen
Tel.: +49 2382 785 249
mechthild.pelchen@kaldewei.de
www.kaldewei.nl

BELGIË
Egeda NV
Toekomstlaan 47
2200 Herentals
tel. +32 14 22 26 08
fax +32 14 22 26 33
e-mail: info@egeda.be
www.egeda.be


