My Schlüter ®-KERDI-LINE
Creatief. Persoonlĳk. Uniek.

Schlüter®-KERDI-LINE nu met uw persoonlijk accent.
Gravures naar wens.

My KERDI-LINE. Douches met een persoonlĳk accent.
Het uitgebreide programma van de beproefde Schlüter®-KERDI-LINE afvoergoten is nu nog groter geworden. U kunt naar wens de
Schlüter®-KERDI-LINE op drie verschillende manieren voorzien van een gravure. Zo krĳgen douches een uniek design.
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Geïndividualiseerd doucheplezier

Schlüter®-KERDI-LINE wordt My KERDI-LINE
Met verschillende graveerprocessen kunt u
het rooster en frame of allebei vormgeven.
Met tekens, afbeeldingen of teksten kunt
u een extra designaccent toevoegen, uw
merkidentiteit versterken of gewoon zorgen
voor een glimlach in de ochtend.

Het hotel die de gasten onder de douches
eraan wilt herinneren waar ze zich thuis
voelen, de vakman die naast de fabrikant
in herinnering wilt blĳven, de echtgenoot die
zĳn vrouw elke ochtend vriendelĳk wilt begroeten.

Schlüter®-KERDI-LINE biedt u de kans
om uw douche te personaliseren.
Ontdek de mogelĳkheden.

Afvoergoten met een persoonlĳk accent
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Gravure op frame, rooster of allebei
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Tekens, logo’s of teksten zĳn mogelĳk
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Drie gravuretypes: oppervlakte gravure, getinte gravure of raster gravure
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Precieze, hoogwaardige en duurzame gravures
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Verschillende gravure-toepassingen
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Het betreffende Schlüter®-KERDI-LINE-model (tot max. 120 cm lang) kan volledig (rooster en frame) of alleen op het frame van een
lasergravure worden voorzien. Gravures zĳn
mogelĳk tot een grootte van 120 x 10 mm
(frame) resp. 120 x 30 mm (rooster). De gravure kan op het rooster (tot 3 maal) of frame
(tot 6 maal) worden herhaald.
Type
KERDILINE

Framehoogte
mm

Gravure mogelĳk:
Rooster Frame
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Drie verschillende gravuretechnieken
U kunt kiezen uit drie verschillende lasergravuretechnieken: oppervlakte gravure, getinte gravure of raster gravure. Afhankelĳk van het gekozen
motief en de esthetische voorkeuren vindt u een geschikte techniek.

Oppervlakte gravure

Getinte gravure

Raster gravure
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Meer weten over
My Schlüter®-KERDI-LINE?
Neem contact op met uw vakman of neem een kĳkje op onze website.
Op www.schlueter-systems.com vindt u in enkele klikken meer informatie.
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