My Schlüter ®-KERDI-LINE
Kreatywnie. Indiwidualnie. Niepowtarzalnie.

Schlüter®-KERDI-LINE – teraz z indywidualną nutą na zamówienie.
Grawerowanie na życzenie.

My KERDI-LINE. Prysznice z indywidualną nutą.
Szeroki asortyment sprawdzonych w praktyce odwodnień liniowych Schlüter®-KERDI-LINE poszerzony został jeszcze o kolejne detale.
Schlüter®-KERDI-LINE można grawerować teraz według indywidualnych upodobań w trzech różnych technikach. W ten sposób prysznice
otrzymują niepowtarzalny charakter. Ceny rozwiązań znaleźć można w naszym osobnym cenniku „My Schlüter®-KERDI-LINE“.
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Indywidualna przyjemność pod prysznicem.

Schlüter®-KERDI-LINE staje się My KERDI-LINE
Różne techniki grawerowania pozwalają na
ozdabianie kratki lub ramki lub też obydwu
elementów. Wzornicze akcenty uzyskiwać
można stosując znaki, obrazy lub teksty – i
w ten sposób identyfikować markę lub po
prostu zadbać o poranny uśmiech u użyt-

kownika. Sieci hotelowe, które chcą przypominać gościom, gdzie tak dobrze się czują,
rzemieślnicy, którzy chcą uwiecznić się obok
producenta, czy też zakochany małżonek,
który chciałby w ten sposób każdego ranka
serdecznie pozdrawiać swoją żonę.

Niezależnie od sytuacji, Schlüter®-KERDILINE oferuje teraz możliwość uwiecznienia
się w ten sposób. Zapraszamy do odkrywania tkwiących w tej propozycji możliwości.

Odwodnienie liniowe z indywidualną nutą
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Grawery na ramkach, kratkach lub kratkach i ramkach
33
Możliwe są znaki, logo i teksty
33
Trzy sposoby grawerowania: powierzchniowe, termiczne i ozdobne
33
Grawery – precyzyjne, wysokiej jakości i trwałe
33

Różne miejsce grawerowania

A

Dany model Schlüter®-KERDI-LINE (do długości maksymalnie 120 cm) grawerować
można laserowo albo w komplecie (kratka i
ramka) lub na samej ramce. Grawerowanie
możliwe jest do wymiarów 120 x 10 mm
(ramka) wzgl. 120 x 30 mm (kratka). Grawery
mogą powtarzać się na kratkach (do 3 razy)
lub ramkach (do 6 razy).
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Typ Wysokość Możliwe grawery:
Kratka
KERDIramki
Ramka
120 x30 mm 120x10 mm
LINE
mm
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Trzy różne sposoby grawerowania
Mają Państwo do wyboru trzy różne sposoby grawerowania: powierzchniowe, termiczne i ozdobne. Dobór techniki następuje w zależności od
wybranego motywu i estetycznych preferencji.

Grawerowanie powierzchniowe

Grawerowanie termiczne

Grawerowanie ozdobne
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Zdrowe życie
z ceramiką
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Czy chcieliby Państwo
dowiedzieć się więcej na temat
My Schlüter®-KERDI-LINE?
Prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielem handlowym lub zasięgnięcie informacji po
prostu w internecie. Pod adresem www.schlueter.pl znajdziecie Państwo dalsze informacje.
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