PERSBERICHT
Knap, slank en heel beweeglijk. RAYA
De douchereeks RAYA van Kermi is een zeer flexibel aanpasbare
trendsetter.

In

2016

wordt

de

met

diverse

designprijzen

onderscheiden serie met douchedeuren en zijwanden met een slank
profieldesign uitgebreid. Ook functioneel RAYA is onovertroffen en
uniek aanpasbaar.
Wie een strak design weet te appreciëren, die vindt in de douchereeks
RAYA een voltreffer. Zowel qua stijl als qua prijs. Kermi biedt nu in het
gamma bijkomende uitvoeringsvarianten van de deur en de zijwand aan.
De nieuwe draaideur naar binnen en buiten te openen, en de nieuwe
draaideur naar binnen en buiten te openen met vast segment zijn voorzien
van een betrouwbare afsluiting met elegant transparant magneetprofiel.
De vaste en de beweegbare zijwand overtuigen op hun beurt tevens met
een uniek design van het beslag.
Standaard in plaats van op maat gemaakt met RAYA
De nieuwe beweegbare RAYA zijwand bijvoorbeeld zet nieuwe
standaarden in de aansluiting van de douche aan het bad of aan
nagenoeg elke sokkel. Maakt niet uit wat zich naast de douche bevindt,
ongeacht welke hoogte en welke breedte, de zijwand beschermt
betrouwbaar tegen waterspatten. Voor het reinigen en beluchten kan de
zijwand gemakkelijk naar binnen gedraaid worden. Het bijzondere: er is
geen maatwerk nodig.
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PERSBERICHT
De perfecte aanpasbaarheid met RAYA
De RAYA is in de fabriek al bijna volledig voorgemonteerd en kan snel en
eenvoudig worden geïnstalleerd op de werf.

Binnenin het fabrieksmatig volledig voorgemonteerd deurscharnier, en nu
ook het beslag van de zijwand, biedt RAYA een uniek onzichtbaar
verstelbereik van 20 mm. De douchedeur of -wand blijft dus in optisch
opzicht consequent slank en elegant in elke inbouwsituatie. Het
wandprofiel geeft bijkomend 10 mm regelbereik voor schuine muren.

Nieuw in het gamma: nieuwe deur- en
zijwandvarianten in de reeks RAYA. Het
elegante transparante magneetprofiel van
de deur verleent een slanke, elegante
uitstraling.

De beweegbare RAYA zijwand is
zeer comfortabel in gebruik door een
greep aan de binnenkant. Bij
aansluiting aan het bad of een ander
sokkel/muurtje
zijn
geschikte
standaardoplossingen beschikbaar,
waardoor
maatwerk
niet
noodzakelijk is.
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PERSBERICHT

De
serie
RAYA
is
grotendeels in de fabriek
voorgemonteerd,
zoals
bv. het scharnierbeslag.
Door middel van een
schroevendraaier kan de
breedte-instelling
heel
eenvoudig ter plaatse
worden ingesteld. Heel
eenvoudig dankzij een
unieke
verstelmogelijkheid
van
20 mm in het deurbeslag
en 10 mm in het
muurprofiel.

De perfecte aanpasbaarheid: intelligent maat- en
verstelsysteem voor de aanpassing van de deur
en zijwand aan de individuele ruimtelijke situatie
met behoud van een slank uitzicht.
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