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Nyhet — Hafa IglooPro

TM

Banbrytande teknik för effektiv montering
Hafa IglooPro™ duschar monteras enkelt av en person och justeras snabbt med
hjälp av vår helt ny patentsökta teknik, InstaQuick™
I vårt breda sortiment hittar du rätt duschlösning oavsett utformning av ditt
badrum. Med IglooPro förenar vi banbrytande teknik med unik design.

Unik svensk konstruktion
för effektiv montering
Här förenar vi banbrytande teknik med
unik design. IglooPro™ är snabb att
justera av en person genom vår unika
patentsökta InstaQuick™-funktion.
Duschen är dessutom mycket enkel att
justera. Oavsett hur badrummet ser ut
finns en IglooPro™ som passar.
Snabb och enkel installation
Snabb och enkel installation. IglooPro

monteras enkelt och snabbt av en person
och justeras med hjälp av en helt ny
teknik, InstaQuick™.
Hafa InstaQuick™ – ny patentsökt teknik.

Den justerbara öppningsvinkeln ger
oändliga placeringsmöjligheter för att
möta dina krav – made to fit. InstaQuick™
är en svensk konstruktion som gör din
dusch extra stabil och hållbar över tid.
Svensk design. Stora härliga glasytor, släta

väggprofiler utan skarvar som är lätta
att hålla rena och greppvänliga handtag.
Vi har valt natureloxerad aluminium för
det skandinaviska uttrycket. För att få
det där lilla extra, kan man köpa till ett
designhandtag och en stilren magnetlist i
aluminium.

• Ny patentsökt teknik InstaQuick™
• Monteras lätt och snabbt av en person
• Enkel att justera - rätt direkt
• Limbara profiler
• Vändbara dörrar
Ny patenterad teknik Hafa InstaQuick™

• Unik svensk konstruktion
• Extra stabil och robust
• Justerbar öppningsvinkel - ger oändliga
placeringsmöjligheter
Skandinavisk design –made to fit

• Rätt duschlösning oavsett badrum
• Välj till designade handtag och
magnetlist i aluminium för unik touch.
• Släta natureloxerade aluminiumytor.
• Design utan skarvar - ger enkel
rengöring.
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