PERSBERICHT
Met LIGA openen zich alle deuren!
Welkom in de eerste Liga. Dit motto was toonaangevend in elke
programma-uitbreiding van de jonge doucheserie met profiel LIGA.
Intussen omvat de serie al verschillende soorten deuren: pendelvouwdeuren, pendeldeuren, schuifdeuren en nu in het nieuwe
programma, de zwaaideuren. Vanzelfsprekend allemaal in het
gekende unieke LIGA design.
De douchereeks LIGA is strikt ontworpen volgens het “Universeel
Design”-principe en biedt maximaal comfort voor iedereen. LIGA is zo
flexibel, dat het voor elke denkbare ruimtelijke situatie een optimale
oplossing heeft. De serie heeft een fantastische prijs-kwaliteitverhouding,
zonder in te boeten op kwaliteit en design. Alle essentiële onderdelen zijn
van hoogwaardige metalen, evenals de ergonomische handgrepen die de
dagdagelijkse hantering vergemakkelijkt. Scharnieren, aansluitingen en
handgrepen zijn in een edele verchroomde uitvoering. Een speciale
horizontale

gootvormige

dichting

biedt

een

optimale

spatwaterbescherming bij een installatie zonder bodemprofiel.
De Liga heeft een volledig doorlopend breedtebereik van 710 - 1260 mm.
Daardoor

zijn

voor

quasi

alle

inbouwsituaties

standaarddeuren

verkrijgbaar. Een verstelbereik van 25 mm in elke muurprofiel maakt
maatwerken bijna overbodig.
De serie beschikt al over een uitgebreid assortiment aan deuren:
innovatieve pendel-vouwdeuren die tegen de muur plooien, de naar
binnen en naar buiten openende pendeldeuren, de comfortabele en
ruimtebesparende schuifdeuren, en geheel nieuw in het assortiment de -

Pagina 1 van 3
Vrije publicatie. Bewijsexemplaar voorleggen aub

Kermi GmbH/Egeda NV
Toekomstlaan 47
2200 Herentals
Mediacontact:
Dirk Mertens
Tel.: +32 / (0) 14 22 26 08
marketing@egeda.be
www.kermi.be
www.egeda.be

PERSBERICHT
dankzij het vast segment - ruimtebesparende, naar buiten draaibare
bodemvrije zwaaideuren.
De nieuw LIGA zwaaideuren
De nieuwe bodemvrije LIGA zwaaideur met vast segment behoort niet
alleen door zijn relatief lage prijs in eerste klasse, maar ook vanwege zijn
vormgeving. Blikvangers zijn de sierlijk ontworpen scharnierprofielen, de
hoogwaardig geanodiseerde aluminium profielen in zilver hoogglans, en
het edel verchroomd scharnierbeslag. De zwaaideuren zijn in een
standaardhoogte van 2000 mm en 5 mm dik gehard veiligheidsglas ESG
verkrijgbaar. Voor een betrouwbaar openen en sluiten van de deur zorgt
een speciale techniek in het scharnierbeslag. De typische ergonomische
LIGA beugelgreep overtuigt door zijn aangename uitstraling.

Eerste Liga: Nieuw in het assortiment van de reeks LIGA zijn de bodemvrije
zwaaideuren, die mede door hun gracieus vormgegeven scharnierbeslag
overtuigen.
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De
bodemvrije
LIGA
schuifdeuren
zijn
ruimtebesparend
en
zijn
bijzonder geschikt voor kleine
badkamers.

De LIGA pendel-vouwdeuren
kunnen bij niet-gebruik zeer
plaatsbesparend naar binnen
of naar buiten tegen de wand
gevouwen worden.
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De
comfortabele
LIGA
pendeldeuren openen naar
binnen en buiten en bieden een
optimaal instapcomfort.
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