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Suihkutilakalusteet

Suihkuseinät

VIHTA suihkutilakalusteilla lisäät avaruutta ja raikkautta 

kylpytilaasi.

Jokaisella meistä on oma tyylimme ja tarpeemme, 

myöskin suihku- ja kylpyhetkissä. VIHTA suihkutila-

kalusteista löydät varmasti mieleisesi tuotteen 

täyttämään juuri sinun mieltymyksesi ja tarpeesi. 

VIHTA suihkutilamallistosta löydät VIHTA Ocean ja VIHTA 

Elegance tuoteperheet. Molemmat näistä tuoteperheistä 

sisältävät laajan tuotevalikoiman suihkuseiniä, 

suihkunurkkia ja suihkutilanjakajia.

VIHTA Ocean malliston avulla lisäät vaivattomasti 

avaruutta ja valoisuutta suihkutilaasi. VIHTA Ocean 

suihkutilanjakajat on suunniteltu erityisesti huomioiden 

tuotteen helppo asennettavuus ja käytön pitkäikäisyys.

VIHTA Elegance mallisto on linjakas ja moderni tulkinta 

suihkutilanjakajista. Tuote toteutetaan aina laadukkaalla 

8 mm lasilla ja tyylikkäillä kromisilla heloilla. VIHTA 

Elegance tuotteet sopivat sekä koteihin, että vaativiin 

julkiskohteisiin kuten hotelleihin.

Kaikkia VIHTA suihkutilakalusteita saa myös täysin 

asiakkaan tarpeiden mukaan mitoitettuina.

Tiesithän, että kaikki VIHTA suihkutilakalusteet 

valmistetaan Suomessa!

VIHTA suihkuseinät on suunniteltu 

suojaamaan kylpyhuonetta 

vesiroiskeilta. Voit valita oman 

seinäsi kahdeksasta vakiomallista ja 

seitsämästä eri väristä. Valittavanasi 

on kiinteitä seiniä ja kääntyviä seiniä 

sekä suoralla, että kaarevalla lasilla. 

VIHTA suihkuseinän saat myös 

erikoismittaisena omien tarpeittesi 

mukaan.
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SUIHKUSEINÄT, Ocean

 Ocean 1,  
 kiinteä suihkuseinä

· Suihkuseinä asennetaan lattian ja  
 katon väliin teleskooppikiinnityksellä  
 (huonekorkeus max 2850 mm).

· Teleskooppiputkessa  
 ruuvikiinnitteinen lukitus

· Teleskooppikiinnitteinen seinä on  
 tukeva, sillä tuotteessa käytetään  
 6 mm vahvuista turvalasia.

· Tuotteessa on vakiona 50 mm  
 laahustiiviste.

· Tuotteeseen on lisävarusteena  
 saatavilla suihkuseinän ja 
 rakennuksen seinän väliin  
 kiinnitettävä suihkuverhotanko.  
 Suihkuverhotankojen värivaihtoehdot  
 luonnonväriin anodisoitu tai  
 kiiltoanodisoitu.

· Tätä tuotetta ei ole tarjolla  
 erikoisvärisenä tai -kokoisena.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu

 Ocean 3,  
 kääntyvä suihkuseinä

· Kääntyvä suihkuseinä suoralla lasilla.

· Kääntyvä suihkuseinä on tilaa  
 säästävä ratkaisu.

· Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi  
 sellaisenaan tai se voidaan asentaa  
 suihkunurkaksi tai tilanjakajaksi  
 toisen Ocean 3, 5 tai 6 -sarjan  
 tuotteen kanssa.

· Tuotteessa on vakiona 50 mm  
 laahustiiviste.

· Tämän tuotteen saat myös  
 erikoismittaisena omien tarpeittesi  
 mukaan. Erikoismittaisen tuotteen  
 maksimi lasin korkeus on 2250 mm.
  
· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä

· Alumiiniprofiilin värit: 
 luonnonväri anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

 Ocean 5,  
 taittuva suihkuseinä

· Taittuva suihkuseinä suoralla lasilla.

· Taittuva suihkuseinä on tilaa  
 säästävä ratkaisu.

· Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi  
 sellaisenaan tai se voidaan asentaa  
 suihkunurkaksi tai tilanjakajaksi  
 toisen Ocean 3, 5 tai 6 -sarjan  
 tuotteen kanssa.

· Tuotteessa on vakiona 50 mm  
 laahustiiviste.

· Taittuvien lasien välissä on  
 pallotiiviste, joka estää veden  
 roiskumisen lasien välistä.

· Tämän tuotteen saat myös  
 erikoismittaisena omien tarpeittesi  
 mukaan. Erikoismittaisen tuotteen  
 maksimi lasin korkeus on 2250 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa
 
· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

 Ocean 4,  
 kääntyvä suihkuseinä

· Kääntyvä suihkuseinä kaarevalla  
 lasilla.

· Kääntyvä suihkuseinä on tilaa  
 säästävä ratkaisu.

· Tuotteessa on vakiona 50 mm  
 laahustiiviste.

· Tätä tuotetta ei ole tarjolla  
 erikoisvärisenä tai -kokoisena.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

 Ocean 2,  
 kiinteä suihkuseinä 

· Suihkuseinä asennetaan lattian ja  
 katon väliin teleskooppikiinnityksellä  
 (huonekorkeus max 2850 mm).
 
· Teleskooppiputkessa pikalukitus  
 pyörittämällä putkea

· Tuote on mahdollista asentaa  
 ruuvittomasti teknisen teipin avulla.  
 Ruuvittomassa asennuksessa seiniin  
 ei tarvitse porata reikiä.

· Teleskooppikiinnitteinen seinä on  
 tukeva, sillä tuotteessa käytetään  
 6 mm vahvuista turvalasia.

· Tuotteessa on vakiona 50 mm  
 laahustiiviste.

· Tuotteeseen on lisävarusteena  
 saatavilla suihkuseinän ja 
 rakennuksen seinän väliin  
 kiinnitettävä suihkuverhotanko.  
 Suihkuverhotankojen värivaihtoehdot  
 luonnonväriin anodisoitu tai  
 kiiltoanodisoitu.

· Tämän tuotteen saat myös  
 erikoismittaisena omien tarpeittesi  
 mukaan. Erikoismittaisen tuotteen  
 maksimi lasin korkeus on 2250 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa
 
· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

 Ocean 6,  
 kiinteä suihkuseinä 

· Pelkistetty kiinteä suihkuseinä, joka  
 varustetaan lasin yläreunan vinotuella  
 tai 90 asteen kulmassa olevalla 
 tuella ja lattiaan liimattavalla  
 alahelalla.

· Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi  
 sellaisenaan tai se voidaan asentaa  
 suihkunurkaksi tai tilanjakajaksi  
 toisen Ocean 3, 5 tai 6 -sarjan 
 tuotteen kanssa.

· Tuotteeseen saatavissa  
 laahustiiviste.

· Tämän tuotteen saat myös  
 erikoismittaisena omien tarpeittesi  
 mukaan. Erikoismittaisen tuotteen  
 maksimi lasin korkeus on 2250 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä
 
· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu

KIINTEÄN SUIHKUSEINÄN
VERHOTANKO

TARKEMPI KOKO- JA SAATAVUUSTAULUKKO SIVUILLA 6 JA 7.
MALLIKOHTAISET MITTAKUVAT LÖYDÄT KOTISIVUILTAMME, WWW.VIHTAOVET.FI – SUIHKUTILAKALUSTEET – SUIHKUSEINÄT 

TAITTOSARANA

DESIGN-VEDIN, Ocean 3, 4, 5

ALAHELA

LAAHUSTIIVISTE



6 7

SUIHKUSEINÄT, Ocean

Mitat 
mm

  Ocean 1   Ocean 2   Ocean 3   Ocean 4   Ocean 5   Ocean 6   Ocean 7   Ocean 8

Kirkas Harmaa Erikois-
värit Kirkas Harmaa Erikois-

värit Kirkas Harmaa Erikois-
värit Kirkas Harmaa Erikois-

värit Kirkas Harmaa Erikois-
värit Kirkas Harmaa Erikois-

värit Kirkas Harmaa Erikois-
värit Kirkas Harmaa Erikois-

värit

350 x 1980 – – –

400 x 1980  – – –

450 x 1980 –  – –

500 x 1980 – – –

550 x 1980 – – –

600 x 1980 – – –

650 x 1980 – – –

700 x 1980 – – –

750 x 1980 – – –

800 x 1980 – – –

850 x 1980 – – –

900 x 1980 – – –

950 x 1980 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SUIHKUSEINÄT, Ocean 

Koko- ja saatavuustaulukko    Nopean toimituksen tuote           Mittatilaus tuote          –   Ei saatavilla

 Ocean 7,  
 kaareva, taittuva  
 suihkuseinä

· Taittuva suihkuseinä on tilaa säästävä  
 ratkaisu. Seinä laskostuu  
 kylpyhuoneen seinää vasten kun  
 suihkutila ei ole käytössä.

· Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi  
 sellaisenaan tai se voidaan asentaa  
 suihkunurkaksi toisen Ocean 4 tai 7 
 -sarjan tuotteen kanssa.

· Tuotteessa on vakiona 50 mm  
 laahustiiviste.

· Tätä tuotetta ei ole tarjolla  
 erikoisvärisenä tai -kokoisena.

· Lasin väri: kirkas 

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu

 Ocean 8,  
 kiinteä suihkuseinä  
 taittuvalla osalla 

· Kiinteä suihkuseinä taittuvalla osalla  
 soveltuu hyvin tilaan, jossa suihkun  
 vieressä on kaluste. Kiinteä osa  
 voidaan mitoittaa kalusteiden  
 syvyyden mukaan ja oikealla  
 mitoituksella voidaan ehkäistä oven  
 osuminen avatessa kalusteisiin.

· Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi  
 sellaisenaan tai se voidaan asentaa  
 suihkunurkaksi tai tilanjakajaksi  
 toisen Ocean 3, 5 tai 6 -sarjan  
 tuotteen kanssa.

· Tuotteessa on vakiona 50 mm  
 laahustiiviste.
 
· Tämän tuotteen saat myös  
 erikoismittaisena omien tarpeittesi  
 mukaan. Erikoismittaisen tuotteen  
 maksimi lasin korkeus on 2250 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinenALAHELA

VINOTUKI

MALLIKOHTAISET MITTAKUVAT LÖYDÄT KOTISIVUILTAMME, WWW.VIHTAOVET.FI – SUIHKUTILAKALUSTEET – SUIHKUSEINÄT
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 Elegance 01,  
 kokolasinen suihkuseinä

· 8 mm karkaistusta turvalasista   
 valmistettu suora suihkuseinä, joka  
 on varustettu kauniilla heloilla. Koon 
 voit määrittää tarpeittesi mukaan.

· Lasin vakiokorkeus 2000 mm.

· Ei vedintä.

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi,  
 satiini, harmaa satiini, musta
 
· Helat kromin väriset. 

 

 Elegance 02, 
 Walk-in suihkuseinä

· Näyttävä ja tyylikäs ratkaisu, joka  
 sopii parhaiten hieman isompaan  
 kylpyhuoneeseen.

· 8 mm karkaistu turvalasi.

· Lasin vakiokorkeus 2000 mm.

· Ei vedintä.

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi,  
 satiini, harmaa satiini, musta
 
· Helat kromin väriset. 

HYVÄ TIETÄÄ ELEGANCE TUOTTEISTA  
· 3 vuoden takuu.  
· Ulkomitalla tarkoitetaan mittaa  
 seinästä seinään.
· Laseihin voi tilauksesta tehdä  
 vinoleikkauksen.
· Varmista, että lattiakaato sopii  
 valitsemaasi malliin ja täyttää  
 voimassa olevat  
 rakennusmääräykset.
 
ILMOITA TILAUKSEN YHTEYDESSÄ
· Malli, esim. Elegance 5.
· Aukon mitta (A+B+C+D)
· Korkeus (jos muu kuin vakio).
· Mahdollinen vedinvaihtoehto.

90 ASTEEN TUKI

 VINOTUKI

Erikoistilauksesta asiakkaan mittojen mukaan

SUIHKUSEINÄT, Elegance

LASIKIINNIKE

Suihkunurkat
VIHTA suihkunurkka suojaa kylpyhuoneesi 

tehokkaasti suihkun roiskevedeltä. 

Suihkunurkka mallisto sisältää kaikkiaan 

12 vakiomallia. Ovivaihtoehtoina ovat 

suora-, kaareva- ja liukuovelliset 

mallit. VIHTA suihkunurkan saat myös 

erikoismittaisena omien tarpeittesi 

mukaan.

SUIHKUNURKAT, Ocean

 Ocean 3+3,  
 suihkunurkka

· Suihkunurkka kahdella ovella.

· Ovien välissä magneettitiiviste.

· Tuotteessa on vakiona 50 mm  
 laahustiiviste.

· Tämän tuotteen saat myös  
 erikoismittaisena omien tarpeittesi  
 mukaan. Erikoismittaisen tuotteen  
 maksimi lasin korkeus on 2250 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

· Mitoitus:
 Lasin korkeus: 1980 mm
 Nurkan koko: 700 x 700 mm,  
 800 x 800 mm, 900 x 900 mm

· Tuotteesta on mahdollista rakentaa  
 myös epäsymmetrinen nurkka esim.  
 700 x 800 mm, 700 x 900 mm,  
 800 x 900 mm.

TARKEMPI KOKO- JA SAATAVUUSTAULUKKO  
SIVUILLA 6 JA 7.

KAIKISSA ELEGANCE -SARJAN  
TUOTTEISSA KÄYTETÄÄN 8 MM  

KARKAISTUA TURVALASIA
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LAAHUSTIIVISTE

 Ocean 4+4,  
 suihkunurkka

· Kaareva suihkunurkka kahdella  
 ovella.

· Ovien välissä magneettitiiviste.

· Tuotteessa on vakiona 50 mm  
 laahustiiviste.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

· Mitoitus:
 Lasin korkeus: 1980 mm
 Nurkan koko: 700 x 700 mm,  
 800 x 800 mm, 900 x 900 mm

· Tuotteesta on mahdollista rakentaa  
 myös epäsymmetrinen nurkka esim.  
 700 x 800 mm, 700 x 900 mm,  
 800 x 900 mm

 Ocean 3+5,  
 suihkunurkka

· Suihkunurkka ovella ja taitto-ovella.

· Ovien välissä magneettitiiviste. 

· Tuotteessa on vakiona 50 mm  
 laahustiiviste.

· Tämän tuotteen saat myös  
 erikoismittaisena omien tarpeittesi  
 mukaan. Erikoismittaisen tuotteen  
 maksimi lasin korkeus on 2250 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

· Mitoitus:
 Lasin korkeus: 1980 mm
 Nurkan koko: 700 x 700 mm,  
 800 x 800 mm, 900 x 900 mm

· Tuotteesta on mahdollista rakentaa  
 myös epäsymmetrinen nurkka esim.  
 700 x 800 mm, 700 x 900 mm,  
 800 x 900 mm.

 Ocean 5+5,  
 suihkunurkka

· Suihkunurkka kahdella suoralla  
 taitto-ovella.

· Ovien välissä magneettitiiviste.

· Tuotteessa on vakiona 50 mm  
 laahustiiviste.

· Tämän tuotteen saat myös  
 erikoismittaisena omien tarpeittesi  
 mukaan. Erikoismittaisen tuotteen  
 maksimi lasin korkeus on 2250 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

· Mitoitus:
 Lasin korkeus: 1980 mm
 Nurkan koko: 700 x 700 mm,  
 800 x 800 mm, 900 x 900 mm

· Tuotteesta on mahdollista rakentaa  
 myös epäsymmetrinen nurkka esim.  
 700 x 800 mm, 700 x 900 mm,  
 800 x 900 mm.

 Ocean 7+7,  
 suihkunurkka

· Suihkunurkka kahdella kaarevalla  
 taiteovella.

· Tuotteessa on vakiona 50 mm  
 laahustiiviste.

· Tätä tuotetta ei ole tarjolla  
 erikoisvärisenä tai -kokoisena.

· Lasin väri: kirkas

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu

· Mitoitus:
 Lasin korkeus: 1980 mm
 Nurkan koko: 800 x 800 mm,  
 900 x 900 mm

· Tuotteesta on mahdollista rakentaa  
 myös epäsymmetrinen nurkka  
 esim. 800 x 900 mm.

DESIGN-VEDIN

VALKOINEN

LUONNONVÄRIIN ANODISOITU

KIILTOANODISOITU

ALUMIINIPROFIILI, 
VÄRIVAIHTOEHDOT

TARKEMPI KOKO- JA SAATAVUUSTAULUKKO SIVUILLA 6 JA 7.

SUIHKUNURKAT, Ocean

 Ocean 6+3,  
 suihkunurkka

· Suihkunurkka ovella.

· Ovien välissä magneettitiiviste.

· Tuotteessa on vakiona 50 mm  
 laahustiiviste.

· Tämän tuotteen saat myös  
 erikoismittaisena omien tarpeittesi  
 mukaan. Erikoismittaisen tuotteen  
 maksimi lasin korkeus on 2250 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

· Mitoitus:
 Lasin korkeus: 1980 mm
 Nurkan koko: 700 x 700 mm,  
 800 x 800 mm, 900 x 900 mm

· Tuotteesta on mahdollista rakentaa  
 myös epäsymmetrinen nurkka esim.  
 700 x 800 mm, 700 x 900 mm,  
 800 x 900 mm.

 Ocean 6+5,  
 suihkunurkka 

· Suihkunurkka suihkuseinällä ja  
 taiteovella. Oven ja suihkuseinän  
 välissä magneettitiiviste.

· Tuotteessa on vakiona 50 mm  
 laahustiiviste.

· Tämän tuotteen saat myös  
 erikoismittaisena omien tarpeittesi  
 mukaan. Erikoismittaisen tuotteen  
 maksimi lasin korkeus on 2250 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

· Mitoitus:
 Lasin korkeus: 1980 mm
 Nurkan koko: 700 x 700 mm,  
 800 x 800 mm, 900 x 900 mm

· Tuotteesta on mahdollista rakentaa  
 myös epäsymmetrinen nurkka esim.  
 700 x 800 mm, 700 x 900 mm,  
 800 x 900 mm.

KÄÄNTÖDETALJI
TAITTOSARANA
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SUIHKUNURKAT, Elegance

 Elegance 12,  
 suihkunurkka

· Suihkunurkka: seinä, ovi ja seinä.

· Upea nurkkaratkaisu näyttävää  
 suihkunurkkaa hakevalle. Seinien  
 ansiosta vältyt oven osumiselta  
 käsienpesualtaaseen tai WC pönttöön.  
 
· Nurkan minimikoko 800 x 800 mm, 
 oven leveys aina 700 mm.  

· Vakiona VIHTA Design-vedin.
 Vaihtoehtona reikävedin. Reiän  
 suuruus 50 mm.

· 8 mm karkaistu turvalasi.

· Lasin vakiokorkeus 2000 mm

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi,  
 satiini, harmaa satiini ja musta
 
· Helat kromin väriset.  
 
· Saranoissa sulkeutumiskulman  
 säätömahdollisuus. 

 Elegance 14,  
 suihkunurkka

· Suihkunurkka: ovi ja seinä.

· Tämä tyylikkään kaunis  
 suihkunurkka muodostuu  
 kiinteästä seinästä ja kääntyvästä  
 ovesta. Kiinteään seinään  
 voidaan tehdä vinoleikkaus   
 valmistuksen yhteydessä, joten tämä  
 malli sopii erinomaisesti esimerkiksi  
 vinokaton alle. Ovet ovat varustettu  
 magneettitiivisteillä, jotka suojaavat  
 lasin reunoja ja sulkevat ovet tiiviisti.

· Vakiona VIHTA Design-vedin.
 Vaihtoehtona reikävedin. Reiän  
 suuruus 50 mm.

· 8 mm karkaistu turvalasi.

· Lasin vakiokorkeus 2000 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi,  
 satiini, harmaa satiini ja musta
 
· Helat kromin väriset.  
 
· Saranoissa sulkeutumiskulman  
 säätömahdollisuus. 

 Elegance 13,  
 suihkunurkka

· Suihkunurkka: ovi ja ovi.

· Kaunis ja tyylikäs suihkunurkka.  
 Ovet ovat varustettu  
 magneettitiivisteillä, jotka suojaavat  
 lasin reunoja ja sulkevat ovet tiiviisti.

· Vakiona VIHTA Design-vedin.
 Vaihtoehtona reikävedin. Reiän  
 suuruus 50 mm.

· 8 mm karkaistu turvalasi.

· Lasin vakiokorkeus 2000 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi,  
 satiini, harmaa satiini ja musta
 
· Helat kromin väriset.  
 
· Saranoissa sulkeutumiskulman  
 säätömahdollisuus. 

Erikoistilauksesta asiakkaan mittojen mukaan

 Elegance 15,  
 suihkunurkka

· Suihkunurkka: seinä, ovi ja ovi.

· Tässä tyylikkäässä suihkunurkassa  
 on pieni kiinteä seinä, jonka ansiosta  
 suihkutilakaluste sopii hyvin  
 pienempään tilaan. Kiinteä seinä  
 ehkäisee oven osumista esimerkiksi  
 käsienpesualtaaseen tai WC pönttöön.  
 Ovet ovat varustettu magneettitiivis- 
 teillä, jotka suojaavat lasin reunoja ja  
 sulkevat ovet tiiviisti.

· Vakiona VIHTA Design-vedin.
 Vaihtoehtona reikävedin. Reiän  
 suuruus 50 mm.

· 8 mm karkaistu turvalasi.

· Lasin vakiokorkeus 2000 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi,  
 satiini, harmaa satiini ja musta
 
· Helat kromin väriset.  
 
· Saranoissa sulkeutumiskulman  
 säätömahdollisuus. 

 Elegance 16,  
 suihkunurkka

· Suihkunurkka: seinä, ovi, ovi ja seinä.

· Tässä näyttävässä ratkaisussa  
 on kaksi kiinteää seinää ja kaksi  
 ovea. Kulman muotoja mukaileva  
 yläreunan tukitanko korostaa  
 kulman esteettisyyttä ja antaa sille  
 tyylikkäät kehykset. Ovet ovat  
 varustettu magneettitiivisteillä, jotka  
 suojaavat lasin reunoja ja sulkevat  
 ovet tiiviisti.

· Vakiona VIHTA Design-vedin.
 Vaihtoehtona reikävedin. Reiän  
 suuruus 50 mm.

· 8 mm karkaistu turvalasi.

· Lasin vakiokorkeus 2000 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi,  
 satiini, harmaa satiini ja musta
 
· Helat kromin väriset.  
 
· Saranoissa sulkeutumiskulman  
 säätömahdollisuus. 

HYVÄ TIETÄÄ ELEGANCE TUOTTEISTA  
· 3 vuoden takuu.  
· Ulkomitalla tarkoitetaan mittaa  
 seinästä seinään.
· Laseihin voi tilauksesta tehdä  
 vinoleikkauksen.
· Varmista, että lattiakaato sopii  
 valitsemaasi malliin ja täyttää  
 voimassa olevat  
 rakennusmääräykset.
 

ILMOITA TILAUKSEN YHTEYDESSÄ
· Malli, esim. Elegance 5.
· Aukon mitta (A+B+C+D)
· Korkeus (jos muu kuin vakio).
· Mahdollinen vedinvaihtoehto.

DESIGN-VEDIN

REIKÄVEDIN

 Ocean suihkunurkka,   
 kehystetty

· Perusmallissa nurkasta avattavat  
 liukuovet, saatavana myös yhdeltä  
 sivulta avattavalla liukuovella.

· Profiilin väri valkoinen tai hopea.

· Seinät 3 mm styreenimuovia tai  
 4 mm karkaistua turvalasia. 

· Lasin värit: kirkas, harmaa,  
 pronssi, etsattu (satiini)

· Nurkan vakiokorkeus  
 1980 mm, saatavana myös  
 mittatilaustyönä.

· Vakiovarusteena säätöjalka ja  
 sokkelitiiviste.

· Suihkuallas lisävarusteena kokoihin  
 800 x 800 mm, 900 x 900 mm ja  
 700 x 900 mm.

· Nurkan kätisyys ilmoitettava  
 tilattaessa.

SUIHKUNURKAT, Ocean
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LAAHUSTIIVISTE

Tilanjakajat
VIHTA tilanjakajalla erotat suihkutilan 

tehokkaasti muusta kylpyhuonetilasta ja 

parannat kylpyhuoneesi toiminnallisuutta. 

Tilanjakaja mallisto sisältää kaikkiaan 

16 vakiomallia.  Vakiomallien lisäksi 

voimme rakentaa sinulle erikoismittaisen 

tilanjakajan juuri tarpeittesi mukaan.

TILANJAKAJAT, Ocean

 Ocean 3+3,  
 tilanjakaja kahdella ovella

· Tyylikäs suihkutilaratkaisu  
 saluunanovilla. Ovien leveys voidaan  
 toteuttaa samansuuruisena tai  
 asiakkaan toiveiden mukaisesti  
 mitoitettuna.

· Lasit sulkeutuvat tiiviisti  
 magneettitiivisteen avulla.

· Tuote tehdään aina asiakkaan  
 mittojen mukaan. 

· Lasin korkeus 1980 mm, jos ei  
 erikseen muuta ilmoiteta.  
 Maksimi lasin korkeus on 2250 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

· Mitoitus:
 Lasin korkeus: 1980 mm
 Leveydet: 700–2000 mm

 Ocean 5+5,  
 tilanjakaja kahdella  
 taiteovella

· Pelkistetyn tyylikäs ja käytännöllinen   
 suihkutilaratkaisu kahdella  
 taiteovella. Taiteoviratkaisu säästää  
 tilaa kohteessa, jossa oven lähellä on  
 esimerkiksi käsienpesuallas.

· Lasit sulkeutuvat tiiviisti  
 magneettitiivisteen avulla.

· Tuote tehdään aina asiakkaan  
 mittojen mukaan. 

· Lasin korkeus 1980 mm, jos ei  
 erikseen muuta ilmoiteta.  
 Maksimi lasin korkeus on 2250 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

· Mitoitus:
 Lasin korkeus: 1980 mm
 Leveydet: 700–2000 mm

TARKEMPI KOKO- JA SAATAVUUSTAULUKKO SIVUILLA 6 JA 7.

 Ocean 8+8,  
 tilanjakaja kahdella  
 puoliovella

· Pelkistetyn tyylikäs ja käytännöllinen   
 suihkutilaratkaisu kahdella  
 puoliovella.Kiinteä seinä ehkäisee  
 ovien osumista esimerkiksi  
 pesualtaaseen tai kaapistoon.

· Lasit sulkeutuvat tiiviisti  
 magneettitiivisteen avulla.

· Tuote tehdään aina asiakkaan  
 mittojen mukaan.  
 
· Lasin korkeus 1980 mm, jos ei  
 erikseen muuta ilmoiteta.  
 Maksimi lasin korkeus on 2250 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

· Mitoitus:
 Lasin korkeus: 1980 mm
 Leveydet: 700–2000 mm

DESIGN-VEDIN
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TILANJAKAJAT, Ocean

 Ocean 3+5,  
 tilanjakaja ovella ja  
 taiteovella

· Pelkistetyn tyylikäs ja käytännöllinen   
 suihkutilaratkaisu kääntyvällä ovella  
 ja taiteovella. Taiteoviratkaisu säästää  
 tilaa kohteessa, jossa oven lähellä on  
 esimerkiksi käsienpesuallas.

· Lasit sulkeutuvat tiiviisti  
 magneettitiivisteen avulla.

· Tuote tehdään aina asiakkaan  
 mittojen mukaan. 

· Lasin korkeus 1980 mm, jos ei  
 erikseen muuta ilmoiteta.  
 Maksimi lasin korkeus on 2250 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

· Mitoitus:
 Lasin korkeus: 1980 mm
 Leveydet: 700–2000 mm

 Ocean 3+8,  
 tilanjakaja ovella ja  
 puoliovella

· Pelkistetyn tyylikäs ja käytännöllinen   
 suihkutilaratkaisu taiteovella ja  
 puoliovella. Taiteoviratkaisu säästää  
 tilaa kohteessa, jossa oven lähellä  
 on esimerkiksi kaapisto. Kiinteä  
 seinä ehkäisee oven osumista  
 esimerkiksi pesualtaaseen.

· Lasit sulkeutuvat tiiviisti  
 magneettitiivisteen avulla.

· Tuote tehdään aina asiakkaan  
 mittojen mukaan. 

· Lasin korkeus 1980 mm, jos ei  
 erikseen muuta ilmoiteta.  
 Maksimi lasin korkeus on 2250 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

· Mitoitus:
 Lasin korkeus: 1980 mm
 Leveydet: 700–2000 mm

 Ocean 3+6,  
 tilanjakaja ovella

· Pelkistetyn tyylikäs ja käytännöllinen  
 suihkutilaratkaisu kääntyvällä
 ovella ja kiinteällä lasiseinällä. Tällä  
 ratkaisulla rakennat kauniin ja avaran
 suihkutilakalusteen pieneen tilaan.  
 Kiinteä seinä ehkäisee oven osumista  
 esimerkiksi pesualtaaseen.

· Lasit sulkeutuvat tiiviisti  
 magneettitiivisteen avulla.

· Tuote tehdään aina asiakkaan  
 mittojen mukaan. 

· Lasin korkeus 1980 mm, jos ei  
 erikseen muuta ilmoiteta.  
 Maksimi lasin korkeus on 2250 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

· Mitoitus:
 Lasin korkeus: 1980 mm
 Leveydet: 700–2000 mm

TARKEMPI KOKO- JA SAATAVUUSTAULUKKO SIVUILLA 6 JA 7.

 Ocean 5+6,  
 tilanjakaja taiteovella

· Pelkistetyn tyylikäs ja käytännöllinen   
 suihkutilaratkaisu puoliovella ja  
 kiinteällä suihkuseinällä.Kiinteä seinä  
 ehkäisee ovien osumista esimerkiksi  
 pesualtaaseen tai kaapistoon.

· Lasit sulkeutuvat tiiviisti  
 magneettitiivisteen avulla.

· Tuote tehdään aina asiakkaan  
 mittojen mukaan.  
 
· Lasin korkeus 1980 mm, jos ei  
 erikseen muuta ilmoiteta.  
 Maksimi lasin korkeus on 2250 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

· Mitoitus:
 Lasin korkeus: 1980 mm
 Leveydet: 700–2000 mm

DESIGN-VEDIN VALKOINEN

LUONNONVÄRIIN ANODISOITU

KIILTOANODISOITU

ALUMIINIPROFIILI, 
VÄRIVAIHTOEHDOT

 Ocean 5+8,  
 tilanjakaja taiteovella ja  
 puoliovella

· Pelkistetyn tyylikäs ja käytännöllinen   
 suihkutilaratkaisu taiteovella ja  
 puoliovella.

· Taiteoviratkaisu säästää tilaa  
 kohteessa, jossa oven lähellä on  
 esimerkiksi kaapisto. Kiinteä seinä  
 ehkäisee oven osumista esimerkiksi  
 pesualtaaseen.

· Lasit sulkeutuvat tiiviisti  
 magneettitiivisteen avulla.

· Tuote tehdään aina asiakkaan  
 mittojen mukaan.  
 
· Lasin korkeus 1980 mm, jos ei  
 erikseen muuta ilmoiteta.  
 Maksimi lasin korkeus on 2250 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa

· Erikoisvärit: pronssi, musta, satiini,  
 harmaa satiini, crepi, sininen, vihreä

· Alumiiniprofiilin värit:
 luonnonväriin anodisoitu, 
 kiiltoanodisoitu, valkoinen

· Mitoitus:
 Lasin korkeus: 1980 mm
 Leveydet: 700–2000 mm

ALAHELA
TAITTOSARANA
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LAAHUSTIIVISTE

LASIKIINNIKE

 Ocean tilanjakaja,
 liukuovet, kolmiosainen

· Kolmeosaisessa tilanjakajassa  
 reunoilla kiinteät osat ja keskellä yksi  
 liukuovi.

· Levyosa 3 mm styreenimuovi tai  
 4 mm karkaistu turvalasi.

· Profiilien väri: valkoinen tai hopea

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi  
 tai etsattu (satiini)

· Seinän vakiokorkeus 1980 mm.

· Valmistetaan mittatilaustyönä.

· Mallit kynnyksellinen ja kynnyksetön.

· Kätisyys ja malli sekä aukon tiukka  
 mitta ilmoitettava tilattaessa.

· Sokkelitiiviste sisältyy hintaan.
 

 

 Ocean tilanjakaja,
 liukuovet, kaksiosainen

· Kaksiosainen tilanjakaja, joista toinen  
 kiinteä ja toinen liukuovi.

· Levyosa 3 mm styreenimuovi tai  
 4 mm karkaistu turvalasi.

· Profiilien väri: valkoinen tai hopea

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi  
 tai etsattu (satiini)

· Seinän vakiokorkeus 1980 mm.

· Valmistetaan mittatilaustyönä.

· Mallit kynnyksellinen ja kynnyksetön.

· Kätisyys ja malli sekä aukon tiukka  
 mitta ilmoitettava tilattaessa.

· Sokkelitiiviste sisältyy hintaan.

TILANJAKAJAT, Ocean

ALAHELA

TARKEMPI KOKO- JA SAATAVUUSTAULUKKO SIVUILLA 6 JA 7.

90 ASTEEN TUKI

VINO TUKI

TILANJAKAJAT, Elegance

 Elegance 03,  
 tilanjakaja 
 
· Tilanjakaja: ovi ja seinä.

· Pelkistetty suihkutilaratkaisu  
 kääntyvällä ovella ja kiinteällä  
 lasiseinällä. Kiinteä seinä ehkäisee  
 oven osumista esimerkiksi  
 pesualtaaseen tai WC pönttöön.  
 Oven ja kiinteän lasin leveyden voit  
 määrittää tarpeittesi mukaan.

· Vakiona VIHTA Design-vedin.
 Vaihtoehtona reikävedin. Reiän  
 suuruus 50 mm.

· 8 mm karkaistu turvalasi.

· Lasin vakiokorkeus 2000 mm

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi,  
 satiini, harmaa satiini ja musta
 
· Helat kromin väriset.  
 
· Saranoissa sulkeutumiskulman  
 säätömahdollisuus.

 Elegance 04,  
 tilanjakaja

· Tilanjakaja: ovi ja seinä.

· Pelkistetty suihkutilaratkaisu  
 kääntyvällä ovella ja kiinteällä  
 lasiseinällä. Kiinteä seinä ehkäisee  
 oven osumista esimerkiksi  
 pesualtaaseen tai WC pönttöön.  
 Oven ja kiinteän lasin leveyden voit  
 määrittää tarpeittesi mukaan. Tässä  
 mallissa ovi on kiinnitetty kiinteään  
 lasiseinään, toisin kuin Elegance 03  
 mallissa.

· Vakiona VIHTA Design-vedin.
 Vaihtoehtona reikävedin. Reiän  
 suuruus 50 mm.

· 8 mm karkaistu turvalasi.

· Lasin vakiokorkeus 2000 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi,  
 satiini, harmaa satiini ja musta
 
· Helat kromin väriset.  
 
· Saranoissa sulkeutumiskulman  
 säätömahdollisuus.

 Elegance 05,  
 tilanjakaja

· Tilanjakaja: kaksi ovea.

· Kauniisti aukeavat suihkuovet, jotka  
 on varustettu pelkistetyillä kromin  
 värisillä heloilla. Ovien mitat voi  
 määrittää omien toiveiden mukaan. 
 Ellei muita toiveita tilauksen  
 yhteydessä esitetä, jaamme  
 ratkaisun kahdeksi saman-
 kokoiseksi oveksi.  

· Vakiona VIHTA Design-vedin.
 Vaihtoehtona reikävedin. Reiän  
 suuruus 50 mm.

· 8 mm karkaistu turvalasi.

· Lasin vakiokorkeus 2000 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi,  
 satiini, harmaa satiini ja musta
 
· Helat kromin väriset.  
 
· Saranoissa sulkeutumiskulman  
 säätömahdollisuus.

Erikoistilauksesta asiakkaan mittojen mukaan

REIKÄVEDIN KROMISARANA

 Ocean tilanjakaja,
 liukuovet, neliosainen

· Neljäosaisessa tilanjakajassa  
 reunoilla kiinteät osat ja keskellä  
 kaksi liukuovea.
 
· Levyosa 3 mm styreenimuovi tai  
 4 mm karkaistu turvalasi.

· Profiilien väri: valkoinen tai hopea

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi  
 tai etsattu (satiini)

· Seinän vakiokorkeus 1980 mm.

· Valmistetaan mittatilaustyönä.

· Mallit kynnyksellinen ja kynnyksetön.

· Kätisyys ja malli sekä aukon tiukka  
 mitta ilmoitettava tilattaessa.

· Sokkelitiiviste sisältyy hintaan.
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 Elegance 06,  
 tilanjakaja

· Tilanjakaja: seinä, ovi ja ovi.

· Kiinteän seinän ja kahden kääntyvän  
 suihkuoven ratkaisu sopii sinulle, jolla  
 on isompi tila käytettävissäsi. Ovien ja  
 sivulasin mitat voit määrittää  
 toiveittesi mukaan.

· Vakiona VIHTA Design-vedin.
 Vaihtoehtona reikävedin. Reiän  
 suuruus 50 mm.

· 8 mm karkaistu turvalasi.

· Lasin vakiokorkeus 2000 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi,  
 satiini, harmaa satiini ja musta
 
· Helat kromin väriset.  
 
· Saranoissa sulkeutumiskulman  
 säätömahdollisuus.

 Elegance 07,  
 tilanjakaja
 
· Tilanjakaja: seinä, ovi ja seinä.

· Kahden kiinteän lasiseinän väliin  
 sijoitettu kääntyvä ovi säästää tilaa.  
 Kiinteät seinät ehkäisevät oven osu- 
 mista esim. käsienpesualtaaseen tai  
 WC-pönttöön. Sivulasien ja oven mitat  
 voi määrittää tarpeittesi mukaan.

· Vakiona VIHTA Design-vedin.
 Vaihtoehtona reikävedin. Reiän  
 suuruus 50 mm.

· 8 mm karkaistu turvalasi

· Lasin vakiokorkeus 2000 mm

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi,  
 satiini, harmaa satiini ja musta
 
· Helat kromin väriset.  
 
· Saranoissa sulkeutumiskulman  
 säätömahdollisuus.

 Elegance 08,  
 tilanjakaja

· Tilanjakaja: seinä, ovi, ovi ja seinä.

· Kahden kiinteän lasiseinän väliin  
 sijoitetut ovet tekevät suihkuun  
 menosta luksusta. Kiinteät seinät  
 ehkäisevät ovien osumista esim.  
 käsienpesualtaaseen tai  
 WC-pönttöön. Sivulasien  
 ja ovien mitat voi määrittää tarpeittesi  
 mukaan.

· Vakiona VIHTA Design-vedin.
 Vaihtoehtona reikävedin. Reiän  
 suuruus 50 mm.

· 8 mm karkaistu turvalasi.

· Lasin vakiokorkeus 2000 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi,  
 satiini, harmaa satiini ja musta
 
· Helat kromin väriset.  
 
· Saranoissa sulkeutumiskulman  
 säätömahdollisuus.

 Elegance 09,  
 tilanjakaja 
 
· Tilanjakaja: yksi ovi.

· Yksinkertaisen kaunis tilanjakaja.  
 8 mm lasista valmistettu ovi  
 sijoitetaan kahden seinän väliin.  
 Aukon maksimileveys 900 mm. Jos  
 sinulla on leveämpi aukko valitse  
 esimerkiksi malli Elegance 05.

· Vakiona VIHTA Design-vedin.
 Vaihtoehtona reikävedin. Reiän  
 suuruus 50 mm.

· 8 mm karkaistu turvalasi.

· Lasin vakiokorkeus 2000 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi,  
 satiini, harmaa satiini ja musta
 
· Helat kromin väriset.  
 
· Saranoissa sulkeutumiskulman  
 säätömahdollisuus.

 Elegance 10,  
 ammeseinä

· Ammeseinä: ovi ammeen reunalla.

· Ammeseinä on oikea ratkaisu sinulle  
 joka haluat yhdistää elegantisti suih- 
 kun ja kylpyammeen. Ammeseinän  
 mitta voidaan määrittää vapaasti  
 korkeus ja leveyssuunnassa.

· Vakiona VIHTA Design-vedin.
 Vaihtoehtona reikävedin. Reiän  
 suuruus 50 mm.

· 8 mm karkaistu turvalasi.

· Lasin vakiokorkeus 2000 mm.

· Lasin värit: kirkas, harmaa, pronssi,  
 satiini, harmaa satiini ja musta
 
· Helat kromin väriset.  
 
· Saranoissa sulkeutumiskulman  
 säätömahdollisuus.

HYVÄ TIETÄÄ ELEGANCE TUOTTEISTA  
· 3 vuoden takuu.  
· Ulkomitalla tarkoitetaan mittaa  
 seinästä seinään.
· Laseihin voi tilauksesta tehdä  
 vinoleikkauksen.
· Varmista, että lattiakaato sopii  
 valitsemaasi malliin ja täyttää  
 voimassa olevat  
 rakennusmääräykset.
 

ILMOITA TILAUKSEN YHTEYDESSÄ
· Malli, esim. Elegance 5.
· Aukon mitta (A+B+C+D)
· Korkeus (jos muu kuin vakio).
· Mahdollinen vedinvaihtoehto.

Erikoistilauksesta asiakkaan mittojen mukaan

KAIKISSA ELEGANCE -SARJAN  
TUOTTEISSA KÄYTETÄÄN 8 MM  

KARKAISTUA TURVALASIA

REIKÄVEDIN

DESIGN-VEDIN

TILANJAKAJAT, Elegance

VINOTUKI

KROMISARANA


