My Schlüter ®-KERDI-LINE
Kreatív. Egyedi. Személyes.

Schlüter®-KERDI-LINE egyedi megjelenéssel.
Gravírozás – az Ön kívánsága szerint.

My KERDI-LINE. Egyedi megjelenésű tusoló.
A bevált Schlüter®-KERDI-LINE átfogó épitett zuhany vonalmenti folyókával programja most egy egyedi elemmel gazdagodik. Megvalósíthatja személyes elképzeléseit a Schlüter®-KERDI-LINE három különböző gravírozási technikája segítségével. Így a tusolás még személyesebb
lehet. Az árakat a „My Schlüter®-KERDI-LINE“ külön árlapján találja meg.

2

Egyedivé varázsolt tusolási élmény

A Schlüter®-KERDI-LINE-ból az én My KERDI-LINE -om lesz
Különféle gravírozási eljárásokkal egyedivé
tehető a rács és a keret, vagy akár mind a
kettő. Jelekkel, képekkel vagy akár szövegekkel így dizájn-elemeket helyezhet el, saját
márkáját/arculatát erősítheti, vagy egyszerűen csak mosolyt fakaszthat az arcokra reg-

gelente. Egy szállodalánc, amelyik szeretné
már a tus alatt emlékeztetni a vendégét arra,
hogy az melyik szállodában érzi jól magát
és így szeretne vendégek emlékezetében
megmaradni, vagy a szerető férj, aki minden
reggel mosollyal szeretné köszönteni a fele-

ségét. Bárki is legyen az és bármilyen okból
szeretné: A Schlüter®-KERDI-LINE most
lehetőséget kínál arra, hogy megvalósítsa
elképzeléseit. Fedezze fel a lehetőséget!

Vonali vízelvezetés – egyedi megjelenéssel
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Gravírozás a kereten, a rácson, vagy a kereten és a rácson
33
Ábrák, logók, vagy akár szövegek is lehetségesek
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Három gravírozási típus: Teljes felületen történő gravírozás,
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felirat-gravírozás és rovátkolt gravírozás
A gravírozás precíz, minőségi és hosszú élettartamú
33

A gravírozás megjeleníthető különböző helyeken
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A mindenkori Schlüter®-KERDI-LINE modell
(max. 120 cm hosszúságig) gravírozható
vagy kompletten (rács és keret), vagy csak
a kereten. Gravírozni 120 x 10 mm (keret),
illetve 120 x 30 mm (rács) méretekig lehetséges. A gravírozás többször ismételhető: a
rácson max. 3 alkalommal, a kereten max.
6 alkalommal.
KERDI-

Keret

LINE

magassága

típus

mm

A

19

B

19

•

C

19

•

Lehetséges gravírozás:
Rács

Keret

120 x30 mm 120x10 mm

•
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Három különböző gravírozási eljárás
Három különböző gravírozási eljárás áll az Ön rendelkezésére, melyek közül szabadon választhat: Teljes felületű gravírozás, felirat gravírozás,
rovátkolt gravírozás. A kiválasztott motívum függvényében és az Ön ízlésének megfelelően választhatja az egyik, vagy másik eljárást.

Teljes felület gravírozása

Felirat gravírozás

Rovátkolt gravírozás
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Szeretne többet megtudni a
My Schlüter®-KERDI-LINE-ról?
Konzultáljon szakkereskedőjével vagy tájékozódjon egyszerűen az interneten.
A www.schlueter.hu címen további információkat is találhat egy kattintással.
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