
My Schlüter®-KERDI-LINE
Criativo. Individual. Único. 

Schlüter®-KERDI-LINE está agora disponível com o seu toque pessoal.
Gravações de acordo com os seus desejos.



My KERDI-LINE. Chuveiros com toque pessoal.
O abrangente programa do comprovado escoamento em linha Schlüter®-KERDI-LINE é agora enriquecido com um toque adicional. 
Schlüter®-KERDI-LINE pode ser gravado segundo três diferentes processos, de acordo com as suas ideias pessoais. Isto permite conferir 
um toque único ao duche. Os preços podem ser consultados na nossa lista de preços em separado „My Schlüter®-KERDI-LINE“.
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33Escoamento em linha com toque pessoal

33Gravação na grelha, no caixilho ou em ambos

33Há a possibilidade de caracteres, logótipos ou textos

33Três tipos de gravação: gravação em toda a superfície, pontual ou às riscas

33Gravações de precisão, elevada qualidade e duradouras

Schlüter®-KERDI-LINE torna-se My KERDI-LINE
Os três diferentes processos de gravação 
disponíveis permitem a decoração opcio-
nal da grelha e do caixilho ou de ambos. 
Deste modo, pode criar acentos decora-
tivos com caracteres, imagens ou textos, 
fortalecer a identidade da sua marca ou 

simplesmente proporcionar um ou outro 
sorriso matinal. 
A cadeia de hotéis que pretende relembrar 
o hóspede logo no chuveiro a experiência e 
a sensação de bem-estar; o ladrilhador que 
pretende ficar na memória ao lado das mar-

cas dos fabricantes; o marido apaixonado 
que deseja dar todas as manhãs um simpá-
tico bom-dia à sua esposa. 
Não interessa quem ou onde: Schlüter®- 
KERDI-LINE oferece agora a oportunidade 
de se imortalizar. Descubra as possibilidades.

Prazer individualizado no duche

Estão disponíveis três tipos diferentes de gravação a laser: gravação em toda a superfície, pontual ou às riscas. Consoante o tema seleccionado 
e a preferência estética, pode ser utilizado um dos processos. 

Três diferentes processos de gravação

Diferentes áreas de gravação

• •

•

• 

O respectivo modelo de Schlüter®-KERDI- 
LINE (até um máximo de 120 cm de com-
primento) pode ser gravado a laser por 
completo (grelha e caixilho) ou apenas no 
caixilho. São possíveis gravações até um 
tamanho de 120 x 10 mm (caixilho) ou  
120 x 30 mm (grelha). A gravação pode ser 
repetida várias vezes na grelha (até 3 vezes) 
ou no caixilho (até 6 vezes).

Gravação em toda a superfície Gravação pontual Gravação às riscas
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Tipo
KERDI-

LINE

Altura do 
caixilho 
em mm

Grelha
120x30 mm

Caixilho
120x10 mm

Gravação possível:
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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

Gabinete de apoio ao cliente Portugal · Rua do Passadouro, 31 · Loja E · P - 3750-458 Fermentelos 
Tel.: +351 234 720 020 · Fax: +351 234 240 937 · info@schluter.pt · www.schluter.pt

Pretende saber mais sobre
My Schlüter®-KERDI-LINE?
Contacte o seu revendedor especializado ou informe-se da forma  
mais fácil na Internet. Em www.schluter.pt encontrará mais  
informações à distância de um clique. 
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O seu distribuidor autorizado:
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