
Opbouw-douchepaneel LINUS Trend.  
Van SCHELL. 



Douchepaneel LINUS Trend.
Ga voor langdurige meerwaarde in de doucheruimte. 

Douches in openbare, halfopenbare en industriële 
omgevingen moeten aan specifieke eisen voldoen. 
Het douchepaneel LINUS Trend bekoort niet alleen 
dankzij het tijdloze design van robuust edelstaal, maar 
ook door het eenvoudige onderhoud en tegelijk toch 
de optimale garantie van de hygiëne. Het paneel kan 
gemakkelijk en efficiënt worden gemonteerd door één 
persoon. Een aangename douche is voor de gebrui-
ker een mooie afsluiting na zijn inspanningen in een 
sporthal of vrijetijdsinrichting. Voorwaarde: de douche-
ruimte is aantrekkelijk dankzij een keurig en hoogwaar-
dig design. 

De gepaste uitvoering voor nieuwbouw en renovatie 
moet dus aan verschillende eisen voldoen. Zij moet 
robuust, maar aantrekkelijk, eenvoudig te installeren 
en onderhoudsvrij, hygiënisch en comfortabel in het 
gebruik zijn.

Als expert voor kranen in openbare, halfopenbare of 
industriële sanitaire ruimtes biedt SCHELL de gepaste 
oplossing: het douchepaneel LINUS Trend

De voordelen in één oogopslag:
•  beveiligd tegen vandalisme en corrosie dankzij  

robuust edelstaal met hoogwaardig oppervlak
•  met gemonteerde douchekop en/of comfortabele 

handdouche
•  waterbesparende, zelfsluitende techniek
•  voor mengwater en voorgemengd water
•  beperkte opbouwhoogte, ideaal voor  

combinatie met douchebakken
•  montage door één persoon
•  onderhoudsvriendelijke behuizing en oppervlakken
•  tijdloos, rechtlijnig design
•  onderhoudsvriendelijke constructie
•  goede prijs-kwaliteitverhouding en  

beperkte werkingskosten

Met het douchepaneel LINUS Trend van SCHELL 
wordt en blijft de doucheruimte volledig functioneel, 
eenvoudig te reinigen en te onderhouden en boven-
dien aangenaam in gebruik. De montage – zowel bij 
nieuwbouw als bij renovatie – gebeurt eenvoudig en 
efficiënt. 



LINUS Trend DP-SC-T
Douchepaneel uit stevig edelstaal 
met een hoogwaardig oppervlak en  
geïntegreerde SCHELL-douchekraan  
Type: LINUS Trend DP-SC-T

Werking:  
zelfsluitend (thermostaat)

Productkenmerken:
•  debiet: 9,0 l/min (ongeacht druk)
•  stromingsdruk: 1,0-5,0 bar
•  watertemperatuur: max. 70 °C  

(kortstondig gebruik, bijv. bij manuele  
thermische desinfectie)

•  instelling van de looptijd: 5 - 30 s
•  met geïntegreerde terugslagklep 
•  met geïntegreerd afsluitventiel
•  met filter
•  beproefde SC-techniek
•  afmeting paneel: 1263 x 220 x 70 mm
•   paneel voorbereid voor aansluitingen in  

de wand, evenals voor aansluitleidingen  
van boven/uit het plafond

LINUS Trend DP-SC-T.

Zelfsluitend (thermostaat). 

LINUS Trend DP-SC-T-H
met handdouche en douchestang
Douchepaneel uit stevig edelstaal 
met een hoogwaardig oppervlak en 
geïntegreerde SCHELL-douchekraan  
Type: LINUS Trend DP-SC-T-H

Werking: 
zelfsluitend (thermostaat)

Productkenmerken:
•  bescherming tegen verbranding
•  met drievoudig instelbare hand-

douche en moderne doucheslang

Met douchekop COMFORT
Art.nr. 008342899

LINUS Trend DP-SC-T-D-H
Met douchekop en handdouche
Douchepaneel uit stevig edelstaal 
met een hoogwaardig oppervlak en 
geïntegreerde SCHELL-douchekraan  
Type: LINUS Trend DP-SC-T-D-H

Werking: 
zelfsluitend (thermostaat)
met bescherming tegen verbranden

Productkenmerken:
•  bescherming tegen verbranding
•  met drievoudig instelbare hand-

douche en moderne doucheslang
•  flexibel te monteren houder voor 

handdouche

Met douchekop COMFORT
Art.nr. 008352899

LINUS Trend DP-SC-T
Met douchekop COMFORT
Art.nr. 008332899



LINUS Trend DP-SC-M en DP-SC-V.

Zelfsluitend (mengwater en voorgemengd water). 

LINUS Trend DP-SC-M
Douchepaneel uit stevig edelstaal 
met een hoogwaardig oppervlak en  
geïntegreerde SCHELL-douchekraan  
Type: LINUS Trend DP-SC-M

Werking:  
zelfsluitend (mengwater)

Productkenmerken:
•  debiet: 9,0 l/min (ongeacht druk)
•  stromingsdruk: 1,0-5,0 bar
•  watertemperatuur: max. 70 °C  

(kortstondig gebruik, bijv. bij manuele 
 thermische desinfectie)

•  instelling van de looptijd: 5 - 30 s
•  met geïntegreerde terugslagklep 
•  met geïntegreerd afsluitventiel
•  met filter
•  beproefde SC-techniek
•   afmeting paneel: 1263 x 220 x 70 mm
•   paneel voorbereid voor aansluitingen in  

de wand, evenals voor aansluitleidingen  
van boven/uit het plafond

LINUS Trend DP-SC-V
Douchepaneel uit stevig edelstaal met  
een hoogwaardig oppervlak en  
geïntegreerde SCHELL-douchekraan  
Type: LINUS Trend DP-SC-V

Werking:  
zelfsluitend  
(voorgemengd water)

LINUS Trend DP-SC-V
Met douchekop COMFORT
Art.nr. 008322899

LINUS Trend DP-SC-M
Met douchekop COMFORT
Art.nr. 008312899



Zeephouder LINUS Trend
Zeephouder van robuust edelstaal 
met hoogwaardig oppervlak

Productkenmerken:
•  gemakkelijk in vier verschillende 

posities te monteren 
• eenvoudig te reinigen
•  afzonderlijk aflegvlak, zonder moeizame 

bevestiging aan de wand
•  slijtvast en bestand tegen corrosie,  

aangezien volledig van edelstaal
•  strak design met handige afvoergleuven
• afmetingen: 11 x 6,7 x 1,2 cm

Zeephouder LINUS Trend 
Art.nr. 00 836 28 99

Zeephouder LINUS Trend.

Flexibel en eenvoudig te monteren. 

De zeephouder LINUS Trend kan rechts en 
links van het douchepaneel LINUS Trend en 
met de rand naar beneden of naar boven 
geplaatst worden. 
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SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892 0
Fax +49 2761 892 199
info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL Belgium
BVBA/SPRL
Brusselsesteenweg 171
BE-1785 Merchtem
België
Tel. +32 52 37 17 70
Fax +32 52 37 43 64
schell.be@schell.eu
www.schell.eu

Hamers & Kesber
Ralph Posthouwer
Warandebergstraat 43
NL-1271 ZC Huizen
Nederland
Tel. +31 35 6 56 68 88
Fax +31 35 5 25 70 06
info@hamersenkesber.nl
www.schell.eu


