
Casestudy: 
Idéia Glass – Box Elegance-douchesysteem

Hoogstaande prestaties

Schlegel, de toonaangevende leverancier van dichtingen en componenten 
voor vensters en deuren, heeft in samenwerking met Idéia Glass de Q-Lon-
waterdichting geleverd voor het Box Elegance-douchesysteem.
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Idéia Glass wilde een nieuw concept brengen dat topprestaties levert op gebied van waterdichting 
voor douchesystemen. De keuze viel op de Schlegel Q- Lon 48510, voor de grote duurzaamheid en 
het toepassingsgemak. De dichting zit vervat in het onderste aluminium profiel van de schuifdeur om 
opstapeling van stof te voorkomen en een perfecte waterdichtheid te garanderen voor de douche.

Elizabeth Ramagnoli van Schlegel geeft uitleg:

“ We hebben Idéia Glass een handje toegestoken om de gepaste oplossing te 
vinden voor hun Box Elegance system. Hierbij waren de voordelen van de Schlegel 
Q-Lon en de kostenbesparing ten opzichte van standaard producten op de markt 
doorslaggevend. We hebben het hele proces lang technische ondersteuning en 
testmateriaal voorzien om de prestaties van de deur te analyseren.“

Schlegel is bekend als producent van dichtingsystemen in Brazilië, maar Idéia Glass introduceerde als 
eerste de Q-Lon in de Braziliaanse douchemarkt. 

Dankzij het succes van het Box Elegance-systeem, ontwikkelt Idéia Glass nu nog een douchesysteem dat 
gebruik zal maken van de superieure technologie van de Schlegel Q-Lon-dichtingen.
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Alle afmetingen zijn opgegeven in mm en zijn nominaal. Schlegel behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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