
My Schlüter®-KERDI-LINE
Kreativ. Individuel. Unik. 

Schlüter®-KERDI-LINE nu med dit personlige præg.
Graveringer efter dine ønsker.



My KERDI-LINE. Brusekabiner med et personligt præg.
Det omfattende program af den afprøvede Schlüter®-KERDI-LINE linjeafvanding har nu fået endnu et nyt præg. Helt efter dine egne ønsker 
kan du få Schlüter®-KERDI-LINE graveret på tre forskellige metoder. På den måde får brusebadet et unikt præg. Du finder priserne i vores 
separate prisliste „My Schlüter®-KERDI-LINE“.
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33Linjeafvanding med et personligt præg

33Gravering på rammen, risten eller på risten og rammen

33Tegn, logoer og tekster er mulige

33Tre graveringstyper: Fuldflade-, dybde- og struktureret gravering

33Gravering, der er præcise, af høj kvalitet og med en lang levetid

Schlüter®-KERDI-LINE bliver til My KERDI-LINE
Med forskellige graveringsmetoder kan man 
enten designe risten, rammen eller også 
begge dele. Med tegn, billeder eller også 
tekster kan du således sætte dit design-
mæssige præg på tingene, øge identiteten 
med dit mærke eller også blot sørge for flere 

smil om morgenen. Hotelkæden som vil 
eksponere deres navn og logo, håndvær-
kerfirmaet der ønsker at blive husket eller 
privatpersonen der har et sjovt budskab eller 
ordsprog, som ønskes forenet.

Uanset hvem og hvordan: Schlüter®-KERDI- 
LINE byder nu på muligheden for at skabe 
et varigt minde.
Opdag mulighederne.

Individualiseret brusefornøjelse

Du kan vælge mellem tre forskellige lasergraveringsmetoder: Fuldfladegravering, dybdegravering, struktureret gravering. Metoderne har hver 
deres fordele alt efter motiv og æstetiske præferencer.

Tre forskellige graveringsmetoder

Forskellige graveringsområder

• •

•

• 

Den pågældende Schlüter®-KERDI-LINE 
model (op til en længde på maks. 120 cm) 
kan enten lasergraveres komplet (rist og 
ramme) eller kun på rammen. Graveringer er 
mulige op til en størrelse på 120 x 10 mm 
(ramme) eller 120 x 30 mm (rist). Graveringen 
kan gentages på risten (op til 3 gange) og på 
rammen (op til 6 gange).

Fuldfladegravering Dybdegravering Struktureret gravering
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Type
KERDI-

LINE

Ramme-
højde 
mm

Rist
120x30 mm

Ramme 
120x10 mm

Gravering mulig:
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Vil du vide mere om 
My Schlüter®-KERDI-LINE?
Kontakt din forhandler, eller find flere informationer på internettet.  
På www.schlueter-systems.dk finder du yderligere oplysninger med ét klik.
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