
My Schlüter®-KERDI-LINE
Kreativní. Individuální. Jedinečné. 

Schlüter®-KERDI-LINE nyní s osobitým vzhledem.
Gravury dle Vašich přání.



My KERDI-LINE. Sprchy s osobitým vzhledem.
Široký program osvědčeného liniového odvodnění Schlüter®-KERDI-LINE je nyní bohatší o další prvek. Schlüter®-KERDI-LINE můžete 
nechat dle Vašich individuálních představ gravírovat třemi různými metodami. Sprcha tak získá osobitý vzhled. Ceny naleznete v našem  
samostatném ceníku „My Schlüter®-KERDI-LINE“.
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33Liniové odvodnění s osobitým vzhledem

33Gravura na rámu, roštu nebo na rámu a roštu

33Použít lze značky, loga nebo texty

33Tři gravírovací metody: celoplošná gravura, žíhaná gravura a šrafovaná gravura

33Dokonalé a kvalitní gravírování s dlouhou životností

Ze Schlüter®-KERDI-LINE se stane My KERDI-LINE
Různými gravírovacími metodami lze dle volby 
gravírovat rošt, rám nebo obojí. Pomocí 
značek, obrázků i textů můžete vytvořit in-
dividuální vzhled, posílit identitu Vaší značky 
nebo se prostě jen postarat o ranní úsměv.

Každý hotel, který chce již ve sprše připome-
nout, kde se host cítí dobře, řemeslník, který 
chce vedle značky výrobce  prezentovat také 
svoji firmu nebo chcete být každé ráno vítáni. 

Je nepodstatné kdo a proč: Schlüter®- 
KERDI-LINE nabízí příležitost, jak se  
zviditelnit.
Objevte možnosti.

Osobitý zážitek ze sprchování

Vybírat můžete ze třech různých metod laserového gravírování: celoplošná gravura, žíhaná gravura a šrafovaná gravura. Jednotlivé metody lze 
použít v závislosti na zvoleném motivu a estetických preferencích. 

Tři různé gravírovací metody

Různé oblasti gravírování

• •

•

• 

Příslušný model Schlüter®-KERDI-LINE (do 
max. délky 120 cm) lze laserovat kompletně 
(rošt a rám) nebo pouze na rámu. Gravírovat 
lze plochy do velikosti 120 x 10 mm (rám) 
resp. 120 x 30 mm (rošt). Gravuru lze opa-
kovat na roštu (až 3 krát) nebo na rámu (až 
6 krát).

Celoplošná gravura Žíhaná gravura Šrafovaná gravura
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Typ
KERDI-

LINE

Výška 
rámu
mm

Rošt
120x30 mm

Rám
120x10 mm

Možná gravura:
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Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112
info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems · Servisní kancelář Praha · Prvního pluku 621/ 8a · CZ-186 00 Praha 8
Tel.: +420 224 891 384 · Fax: +420 224 891 386 · servis_praha@schlueter.de · www.schlueter.cz

Chcete se dozvědět více o  
My Schlüter®-KERDI-LINE?
Obraťte se na Vašeho odborného prodejce nebo se informujte na internetu.  
Na www.schlueter.cz naleznete jedním kliknutím další informace.
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