
Kuchyně s keramikou nebo přírodním kamenem
... a pracovní desky ze Schlüter®-KERDI-BOARD



Kreativní kuchyně s keramikou a přírodním kamenem
Rozmanitost dlaždic z keramiky a přírodního kamene je prakticky nekonečná. I největší individualisté naleznou při takovém výběru řešení, 
které je uspokojí. Keramika a kámen jsou kromě toho odolné proti poškrábání, vlhkosti a horku – krátce řečeno: ideální pracovní plocha pro 
kuchyni v domácnosti. Systémová řešení Schlüter-Systems zajišťují snadnou, rychlou a bezpečnou montáž, dobrou ochranu hran a dokonalé 
koutové spáry.

Odolné proti poškrábání:
Žádejte povrchy z keramických dlaždic nebo přirodního kamene.

Žádný strach před ostrými předměty:

Na pracovních deskách s dlaždicemi můžete pracovat – s nožem,  
vidličkou i nůžkami.

Někdo to rád horké:

Dlaždice z keramiky a přírodního kamene jsou odolné proti  
poškození způsobenému horkými hrnci a pánvemi.

Schlüter®-KERDI-BOARD



Krásný vzhled a snadné čištění:
Pomocí profilů Schlüter-Systems vznikají obratem ruky oblé  
požlábky, které se nejen snadno udržují, ale i dobře vypadají.

Dokonalá ochrana a elegantní design:

Hrany kuchyňské pracovní desky jsou elegantně ukončeny  
Schlüter- profily. Kromě toho jsou hrany dlaždic účinně chráněny 
před mechanickým poškozením.

Schlüter®-KERDI-BOARD



Další oblasti použití pro Schlüter®-KERDI-BOARD,  
univerzální podklad pro obklady

Chcete-li se dozvědět více:
Informujte mne prosím o Schlüter®-KERDI-BOARD / podkladu pro obkládání, konstrukční desce, kontaktní izolaci Zašlete mi:

❏ Brožuru Schlüter®-KERDI-BOARD     ❏ Prospekt Schlüter®-KERDI-BOARD
 Montáž kuchyňských pracovních
 desek

 

Firma: _________________________________________________  Jméno: ________________________________________________

Ulice:  _________________________________________________  Místo: _________________________________________________

Zašlete prosím faxem na:  227 133 190  E-Mail:  ________________________________________________

Schlüter®-KERDI-BOARD

Konstrukční deska a kontaktní izolace
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2 dělící stěny, 3 regálové plochy, 4 zaoblené vanové plochy a obložení 

5 obložení van

1 umyvadlové a odkládací pulty
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Váš odborný prodejce:


