PERSBERICHT
Productnieuwigheid
Grenzeloos

douchecomfort

dankzij

bodemvrije schuifdeuren
„Welkom in de eerste liga“. Dit was het motto in 2014 bij de
lancering van de profieldouchereeks Liga. Nu werd de succesvolle
reeks exact tijdens de start van ISH 2015 met ruimtebesparende
bodemvrije schuifdeurvarianten uitgebreid.
De vraag naar veiligheid en comfort tijdens het douchen is geen kwestie
van leeftijd maar veeleer een generatieoverstijgend thema. De
douchereeks Liga werd consequent volgens het „Universeel Design“
principe ontworpen en biedt een maximaal comfort voor iedereen. De
nieuwe bodemvrije schuifdeuren van de Liga combineren een
ruimtebesparend schuifdeurprincipe met een onbelemmerd bodemvrij
instapcomfort. En dit aan een zeer voordelige prijs/kwaliteitverhouding,
zonder aan kwaliteit en design in te moeten boeten.
Uniek schuifdeurcomfort
De nieuwe bodemvrije schuifdeuren van de Liga vergemakkelijken een
comfortabele instap in de douche. Omdat de deuren niet openzwaaien
zijn de plaatsbesparende schuifdeuren uiterst geschikt voor de kleine
badkamer. Zo is een ruim douchecomfort eveneens mogelijk in de kleine
ruimte. De deuren zijn licht, probleemloos en zonder lawaai te bedienen
dankzij de hoogwaardige looprollen met kogellager. Ergonomische
beugelgrepen vergemakkelijken het gebruik op latere leeftijd. Dankzij
naar binnen klikbare schuifdeurelementen kunnen ook de anders zo
moeilijke bereikbare tussenruimtes tussen de schuifdeurelementen
makkelijk en snel proper gemaakt worden. Een speciale verticale
dichting in dakrandvorm op het schuifdeursegment zorgt zelfs bij een
barrièrevrije inbouw voor de nodige spatwaterdichtheid. Een 6 mm hoog
bodemprofiel – naar keuze al dan niet te monteren – is, zoals bij alle
bodemvrij installeerbare douchewanden steeds standaard bij de levering
inbegrepen
.
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Past zich perfect aan.
De schuifdeuren zijn, zoals de complete reeks Liga, een voorbeeld van
flexibiliteit en aanpasbaarheid. Hierdoor is er voor zo goed als iedere
inbouwsituatie een optimale oplossing. Voor in de nis, hoek of
kwartronde uitvoering. De schuifdeuren zijn verkrijgbaar in talrijke
standaardmaten voor alle gangbare douchebakken in een
standaardhoogte van 1850 mm of 2000 mm, kwartrond in 2000 mm.
Dankzij
een
ruim
verstelbereik
van
25
mm
in
ieder
muuraansluitingsprofiel passen de schuifdeuren zich verder aan de
meeste situaties aan.
Design dat overtuigt
Het design van de gedeeltelijk met profielen voorziene Liga
schuifdeuren volgt de strakke vormgeving van de gehele reeks.
Hoogwaardig geanodiseerde aluminium profielen in zilver matglans en
zilver hoogglans verlenen de douche een aangename uitstraling. Een
bijzondere blikvanger zijn de grepen in edel verchroomd metaal. Het 4
mm dik éénlagig veiligheidsglas ESG, optioneel verkrijgbaar met de
onderhoudsvriendelijke conditioneringlaag KERMIClean, rond het
geslaagde totaalbeeld verder af.

Liga schuifdeuren passen zich door hun flexibiliteit aan iedere badkamer aan. Bij een
directe installatie op de vloer ontstaat een makkelijken obstakelvrij toegankelijke
doucheruimte.
Afbeelding: Liga hoekinstap schuifdeuren.
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De bodemvrije schuifdeuren bieden
een
ruimtebesparende
doucheoplossing voor, die een
optimaal instapcomfort biedt.

Liga schuifdeuren zijn ook als
plaatsbesparende
kwartronde
uitvoering
verkrijgbaar
die
bijzonder geschikt zijn voor kleine
badkamers.

Een
speciale
verticale
Heldere
oplossing
voor
een
afdichtingstrip in dakvorm zorgt
makkelijk onderhoud: naar binnen
dankzij zijn waterkerend effect voor
kantelbare
deursegmenten
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duidelijk
verbeterde
vergemakkelijken het reinigen
van 3 vaneen
spatwaterdichtheid.
de overlappende tussensegmenten.

Vrije publicatie! Bewijsexemplaar verzocht

Kermi GmbH/EGEDA NV
Toekomstlaan 47
2200 Herentals
Contactpersoon:
Dirk Mertens
Tel.: +32 14 22 26 08
marketing@egeda.be
www.kermi.be

