
Køkkener med keramik og natursten

... og arbejdsborde af Schlüter®-KERDI-BOARD



Kreative køkkener med keramik og natursten
Der er næsten ingen ende på, hvor mange slags keramiske fliser og natursten der findes. Selv de største individualister finder i dette udvalg 
en løsning, der passer. Dertil kommer, at keramik er ufølsom over for trin, fugt og stærk varme – kort sagt: den ideelle arbejdsplads i hjemmets 
køkken. Og systemløsningerne fra Schlüter-Systems sikrer enkel, hurtig og sikker udlægning, god kantbeskyttelse og smukke kantfuger.

Ridsefaste og yderst solide:
Keramiske fliser og natursten kan du udsætte for lidt af hvert.

Ingen bekymringer over skarpe ting:

På arbejdsborde med fliser og plader kan du arbejde – også med 
kniv, gaffel, saks og lys.

Ingen er fuldkommen, men:

Natursten og fliser lader sig ikke mærke med selv meget stærk 
varme fra gryder og pander.

Schlüter®-KERDI-BOARD



Skønne at skue og lette at holde:
med profiler fra Schlüter-Systems står du i en håndevending med  
hulkele, der ikke kun er lette at holde, men også ser godt ud.

Kraftig beskyttelse og fornemt design:

Kanterne på arbejdsbordet tildækkes elegant med Schlüter-kantpro-
filer. Her fremkommer der endnu en fryd for øjet. Endvidere beskyt-
tes flisekanterne effektivt.

Schlüter®-KERDI-BOARD



Yderligere anvendelsesområder for Schlüter®-KERDI-BOARD,  
det universelle fliseunderlag

Hvis De vil vide mere:
De bedes informere mig om Schlüter®-KERDI-BOARD  læggeunderlag, konstruktionsplade og samlingstætning. Send mig:

❏ Brochure Schlüter®-KERDI-BOARD     ❏ Folder Schlüter®-KERDI-BOARD
 Montage arbejdsborde

Firma: _________________________________________________  Navn:__________________________________________________

Gade/vej:  ______________________________________________  By: ____________________________________________________

På fax til: +49 23 71 971-112  E-mail:  ________________________________________________

Schlüter®-KERDI-BOARD

Verlegeuntergrund, Konstruktionsplatte, Verbundabdichtung

2 Skillevægge, 3 Reolelementer, 4 Afrundede vægflader og beklædninger 

5 Karbeklædninger

1 Vaske og hylder
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Din fagforhandler:




