PERSBERICHT
Installatie

van

doucheschermen

in

een

recordtijd
Heel veel installateurs hebben te maken met tijdsdruk. De volgende
deadline komt er al aan, maar toch wil men het werk foutloos en in
de gebruikelijke perfecte kwaliteit uitvoeren. Zo bijvoorbeeld ook
bij de installatie van een douchescherm bij de klant. Met de
doucheschermen van Kermi is dit echter totaal geen probleem,
omdat deze bij de levering reeds quasi volledig voorgemonteerd
zijn en daardoor bijzonder snel, eenvoudig en foutloos kunnen
geïnstalleerd worden.
U wil uw werk op tijd, proper en betrouwbaar uitvoeren ? De in de
fabriek reeds voor het grootste deel voorgemonteerde doucheschermen
garanderen u een sterk vereenvoudigde installatie in weinige
montagestappen en daarmee ook een aanzienlijke tijdbesparing.
Door de voormontage kunnen er op de werfplek zo goed als geen fouten
meer gebeuren. U levert een betrouwbare en kwaliteitsvolle installatie
af, die zorgt voor tevreden klanten, die u graag verder aanbevelen. Dat
is voor de vakhandel zeer belangrijk, want een goede mond-totmondreclame zorgt voor nieuwe opdrachten.
De perfecte fijnafstelling met Raya
Een schoolvoorbeeld van Kermi is de doucheschermreeks Raya. Het
scharnierprofiel van de deurvleugel is reeds in de fabriek
voorgemonteerd. Zo kunnen de Raya deuren zeer eenvoudig
geïnstalleerd worden. Ook het beslag is reeds voorgemonteerd, ter
plaatse dient enkel nog de breedte afgesteld te worden – wat met een
schroevendraaier heel eenvoudig gebeurd is...
Naast de hoge graad van voormontage beschikt de Raya over een
intelligent maat- en verstelsysteem waardoor de douchereeks snel en
eenvoudig aan uw de doucheruimte aan te passen is. Het muurprofiel
alleen al biedt 10 mm verstelmogelijkheid voor schuine muren. Het
speciale van de Raya ligt echter bij de verstelmogelijkheid in het beslag.
Hierin is een bijkomende verstelmogelijkheid in de breedte mogelijk van
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20 mm. Dus ook wanneer de voorhand zijnde bouwsituatie van de
doucheruimte een ruimer breedteverstelbereik nodig is behoudt het
douchescherm zijn slank en elegant uitzicht

De douchereeks Kermi Raya is voor
het grootste deel in de fabriek
voorgemonteerd, zo bijvoorbeeld
ook het scharnierbeslag. Met een
schroevendraaier kan ter plaatse de
breedteafstelling op eenvoudige
wijze gebeuren. Simpelweg schroef
losdraaien, breedte instellen, terug
vastdraaien en klaar!

De perfecte afregeling: het
intelligent
verstelen
maatsysteem voor een perfecte
aanpassing aan de individuele
douchesituatie met behoud van
een slanke uitstraling.

Flexibele trendsetter: Dankzij de
pendeldeurtechniek met liftsysteem
en een intelligent verstel- en
maatsysteem past de Raya perfect
op een betegelde vloer of op een
douchebak gelijk met de vloer
ingebouwd. Ook de installatie kan
snel en eenvoudig gebeuren
dankzij de uitgebreide voormontage
bij Kermi.
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