Kuchnie z płytkami ceramicznymi lub
kamieniem naturalnym

... i kuchenne blaty robocze Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-kerdi-board

Kreatywne kuchnie z płytkami ceramicznymi lub kamieniem
naturalnym
Różnorodność płytek ceramicznych jest prawie nieograniczona. Nawet najwięksi indywidualiści znajdą wśród nich odpowiednie rozwiązanie.
Jednocześnie ceramika jest odporna na nacięcia, wilgoć i wysokie temperatury – krótko mówiąc: to idealny blat roboczy w domowej kuchni.
Rozwiązania systemowe Schlüter-Systems dbają przy tym o łatwą, szybką i pewną obróbkę, skuteczną ochronę krawędzi i ładne spoiny
narożne.

Odporne na zarysowania i wysokie
obciążenia:
Można wiele wymagać od płytek ceramicznych i płyt z kamienia
naturalnego.

Nie trzeba się bać ostrych narzędzi:
Na roboczych blatach kuchennych z okładzin ceramicznych lub z
kamienia możecie Państwo używać także noża, widelca, nożyczek;
okładziny te odporne są także na działanie światła.

Niektórzy lubią gorące:
Kamień naturalny i płytki ceramiczne są odporne na wysokie
temperatury rozgrzanych garnków i patelni.

Schlüter®-kerdi-board

Ładne i łatwe w czyszczeniu:
Przy zastosowaniu profili Schlüter-Systems bardzo szybko wykonuje
się wklęsłe narożniki, które nie tylko łatwo utrzymać w czystości ale
mają także estetyczny wygląd.

Solidna ochrona i szlachetne wzornictwo:
Krawędzie roboczej płyty kuchennej są elegancko zakończone profilami brzegowymi Schlüter. Tak powstaje kolejny wizualny akcent.
Krawędzie płytek są jednocześnie skutecznie chronione.

Dalsze zastosowania Schlüter®-KERDI-BOARD,
jako uniwersalne podłoże pod płytki
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2 Ścianki działowe, 3 Regały, 4 Obłe ściany i obudowy
5 Obudowy wanien

Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji:
Proszę o informacje na temat podłoża pod płytki, płyty konstrukcyjnej, uszczelnienia zespolonego Schlüter®-KERDI-BOARD. Zamawiam:

❏ Broszurę Schlüter®-KERDI-BOARD

❏ Prospekt Schlüter®-KERDI-BOARD
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Obróbka roboczych blatów
kuchennych
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