
My Schlüter®-KERDI-LINE
Kreatif. Kișiye özel. Benzersiz. 

Schlüter®-KERDI-LINE șimdi kișiye özel notu ile birlikte. 
İsteğinize özel gravür baskılar.



My KERDI-LINE. Kișiye özel notlar ile kișiye özel dușlar.
Kanıtlanmıș Schlüter®-KERDI-LINE hat drenajı, șimdi kișisel notlarınız ile daha zengin. Bireysel seçiminize göre, üç farklı gravür çeșidi  
Schlüter®-KERDI-LINE‘a uygulanabilir. Böylece dușlarınız, benzersiz bir notla birleșiyor. Fiyatlar için lütfen ayrıca „My Schlüter®-KERDI-LINE“ 
fiyat föyüne bakınız.
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33Bireysel notunuzla birlikte hat drenajı

33Çerçeve, ızgara ya da hem çerçeve hem ızgara üzerine gravür

33Çizim, logo ya da yazı uygulamaları mümkündür

33Üç farklı gravür olanağı: Derin, yüzeysel, çizgisel gravür

33Uzun ömürlü ve yüksek kaliteli gravür seçenekleri

Schlüter®-KERDI-LINE, My KERDI-LINE‘a dönüșüyor
Farklı gravür uygulamaları, seçiminize göre 
ızgara, çerçeve ya da ikisinin birden üzerine 
uygulanabilir. Çizimler, resimler ya da bireysel 
notlar, istenilen efektle beraber uygulanarak; 
isterseniz marka bilinirliğinizi arttırabilir, ister-

seniz de, sabahları bir gülümseme yaratabi-
lirsiniz.
Konuklarını rahat ettirmek isteyen otel zincir-
leri, karısını her sabah selamlamak isteyen 
așık bir eș, ya da üretici markasını hatırlatmak 

isteyen bir usta için ideal. Kimin ve ne için 
olursa olsun: Schlüter®-KERDI-LINE, ken-
dinizi en iyi șekilde ifade etmenize olanak 
sunar.

Kișisel duș alanları

Üç farklı lazer gravür çeșidi tercihinize sunulmuștur. Derin gravür, yüzeysel gravür ve çizgisel gravür. Seçilen motif ve estetik zevke göre, farklı ișlen 
seçenekleri mümkündür.

Üç farklı gravür çeșidi

Farklı alanlarda gravürler

• •

•

• 

Tüm Schlüter®-KERDI-LINE modelleri  
(max. 120 cm uzunluğa kadar) komple  
(çerçeve ya da ızgara) ya da sadece çerçeve 
üzerine lazer uygulama yapılabilir. Gravürler, 
çerçeve üzerinde 120 x 10 mm‘ye, ızgarada 
ise 120 x 30 mm büyüklüğe kadar uygulana-
bilir. Garüver, ızgara üzerinde 3 defa, çerçeve 
üzerinde ise 6 defa kadar tekrarlanabilir.

Derin gravür Yüzeysel gravür Çizgisel gravür
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Tip:
KERDI-

LINE

Çerçeve 
yüksekliği

mm
Izgara

120x30 mm

Çerçeve
120x10 mm

Uygulanabilen gravür çeșidi:
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My Schlüter®-KERDI-LINE hakkında  
daha fazla bilgi sahibi olmak ister misiniz?
Yetkili bayimiz ya da internet üzerinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 
Bır tıkla www.schluter.com.tr adresinden de detaylı bilgilere ulașabilirsiniz. 
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