PERSBERICHT
TUSCA. De sensuele flexibele.
Vandaag de dag is het nemen van je dagelijkse douche niet enkel
meer een kwestie van je proper te maken, maar ook een tijd om te
ontspannen. En je kunt echt genieten van je douche-ervaring met al
je zintuigen in de nieuwe beslagdouchereeks TUSCA, gefabriceerd
door Kermi.
TUSCA De sensuele.
Het speciale kenmerk van de nieuwe TUSCA reeks is het superieure
sensuele design van de douchewand. De TUSCA is op maat beschikbaar
in een puur scharnierdesign of standard met een discreet muurprofiel –
afhankelijk van je smaak en inbouwomstandigheden.
Kenmerkend voor TUSCA is ook de horizontale comfortgreep die zeer
aantrekkelijk is, zowel in opzicht als in gevoel. Voor hen die een meer
minimalistisch greepdesign prefereren, of voor smallere deurversies, is er
optioneel een minimalistische handgreep leverbaar zonder extra
meerprijs .
Het unieke scharnierdesign van de reeks is tegelijk sensueel en
soeverein, en in perfecte harmonie met elke badkamer. Scharnieren en
grepen zijn vervaardigd in edel verchroomd metaal, de hoogkwalitatieve
geanodiseerde aluminium profielen zijn uitgevoerd in zilver hoogglans.
TUSCA is leverbaar in een standaardhoogte van 2000 mm en in
maatwerk in hoogtes tot maximaal 2000 mm en is beschikbaar in alle
standaardbreedtes

voor

gangbare

douchebakken

en

betegelde

doucheruimtes en de douchereeks is tevens leverbaar in een omvangrijk
gamma afmetingen op maat.

Kermi GmbH / EGEDA NV
Toekomstlaan 47
2200 Herentals

Pagina 1 van 4
Vrije publicatie! Bewijsexemplaar voorleggen aub.

Media Contact:
Dirk Mertens
Tel..: +32/(0)14 22 26 08
marketing@egeda.be
www.kermi.be

PERSBERICHT

TUSCA de levendige.
Het superieure ontwerp van de TUSCA is ook de basis van hoe het werkt
en haar technologie. Vandaag de dag moeten douchedeuren zowel naar
binnen als naar buiten toe te openen zijn en het gemakkelijk maken om
in- of uit de douche te stappen in alle mogelijke ruimtelijke situaties of om
de douche correct te verluchten. Kermi is erin geslaagd het 180°
scharnierconcept te herdenken en kan afzien van alle ingewikkelde en
kwetsbaren mechanismes. Het ontwerp van het TUSCA scharnier alleen
al maakt de weg vrij voor een onbelemmerd beweging naar binnen en
naar buiten. Dankzij het geïntegreerd liftsysteem wordt de deur lichtjes
omhoog geheven over eventuele vloeroneffenheden en daalt ze daarna
terug af naar beneden voor een betrouwbare sluiting.
Verticale slanke doorlopende spatwaterdichtingen en de speciale
horizontale spatwaterdichting van Kermi met waterafstotend effect
verzekeren een optimale spatwaterdichtheid. Het scharnier dat aan de
binnenzijde in het glas verzonken is verzekert een snelle en eenvoudige
reiniging. Natuurlijk kan de TUSCA ook optioneel geïnstalleerd worden
met een smal bodemprofieltje als extra spatwaterafdichting moest de
situatie dit vereisen. Het transparante handdoekhaakje kan overal naar
keuze geplaatst worden en zorgt ervoor dat je handdoek altijd binnen
handbereik is.
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Het superieure en sensuele scharnierontwerp van de Tusca reeks van Kermi past juist
tot op de millimeter in de doucheruimte en haar uitstraling past perfect in het karakter
van de badkamer.
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Adembenemend: Kermi TUSCA is
op maat gemaakt met een puristisch
scharnierdesign.

De
kenmerkende
horizontale
comfortgreep.

Een discreet muurprofiel zonder zichtbare
bevestigingspunten zorgt ervoor dat de
standaard Kermi TUSCA veilig tegen de
muur kan worden bevestigd.

Optioneel zonder
extra
meerprijs:
minimalistische
handgreep

Bron foto’s: Kermi GmbH

Kan op comfortabele
manier 180° naar
binnen en buiten
geopend
worden
dankzij
het
scharnierdesign met
geïntegreerd
liftsysteem
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De scharnieren die aan
de binnenzijde in het glas
verzonken zijn maken
een snelle en makkelijke
reiniging mogelijk.
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