Nieuw: online installatieconfigurator voor geëmailleerde doucheoppervlakken
Kaldewei vereenvoudigt de planning van de badkamer
Ahlen, augustus 2015. – De nieuwe Kaldewei online installatieconfigurator
vereenvoudigt voor badkamerinrichters het planning- en installatieproces van
gelijkvloerse vlakke douchebakken. In slechts luttele seconden bepaalt deze
tool de perfecte combinatie van Kaldewei douchevlak, installatiesysteem en
afvoergarnituur voor gelijk welke bouwkundige situatie.
De Kaldewei installatieconfigurator helpt om snel en makkelijk de benodigde
componenten te bepalen voor een installatie van een douchevlak - en is zeer
eenvoudig te gebruiken. Of de planning nu gebaseerd is op een specifieke totale
hoogte, of de klant reeds zijn favoriete model van geëmailleerd douchevlak gekozen
heeft: de installatieconfigurator bepaalt met slechts enkele clicks alle mogelijke
Kaldewei oplossingen en geeft de badkamerinrichter een lijst van mogelijke
producten, inclusief model, beschikbare afmetingen, afloopgarnituren en andere
toebehoren. Het geeft eveneens bijkomende informatie aangaande de hoogte van
het afvoergarnituur en de totale hoogte van de gekozen producten. Het advies aan
de klant en het plannen van de badkamer was nog nooit zo snel, makkelijk en
betrouwbaar.

Over Kaldewei
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG is een wereldwijde partner voor hoogkwalitatieve
badkameroplossingen geproduceerd uit uniek Kaldewei geëmailleerd staal. Met
een portfolio van meer dan 500 douchevlakken, baden en wastafels biedt de
vooraanstaande fabrikant perfecte gecoördineerde oplossingen voor zowel
projecten als voor de privé – met steeds een uniform onveranderlijk materiaal en
een harmonieus design demonstreren de Kaldewei geëmailleerde producten reeds
decennia lang hun onderscheidende materiaalvoordelen. De onderneming werd

bekroond met de titel “Merk van de eeuw” en, dankzij haar samenwerking met
internationaal befaamde designbureaus, heeft ze reeds meer dan 100
designprijzen ontvangen. Opgericht in 1918, is Kaldewei nu aanwezig in meer dan
70 landen wereldwijd, hetzij met eigen verkoopfilialen, hetzij via commerciële
partners.
Bron: Franz Kaldewei GmbH & Co. KG. Vrije publicatie. Bewijsexemplaar is
gewenst.
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Afbeelding:
1 Kaldewei online installatieconfigurator

Afbeelding: Kaldewei

De online Kaldewei installatieconfigurator bepaalt snel en makkelijk de benodigde
componenten

voor

de

installatie

van

http://www.kaldewei.nl/producten/product-configurator.html

douchevlakken:

