Persbericht
WALK-IN XB. De elegante variabele.
Veel consumenten dromen van hun eigen wellness-oase in hun
badkamer. Royale walk-in douchewanden toveren je badkamer om
tot een luxe retraite. En als je een fan bent van heldere en elegante
lijnen, dan is de walk-in XB van Kermi absoluut de juiste keuze voor
jou. Sinds ISH 2017 is er een nieuwe Wall versie beschikbaar – die
je naar keuze met variabele stabilisator aan de muur of het plafond
kan bevestigen - een beslissing die je niet hoeft te maken vóór de
installatie.
Er zit een geavanceerd systeem achter de Walk-in XB met een scala aan
opties. De douchewand is beschikbaar als een modulair ontwerp met een
vast panel dat het heel gemakkelijk maakt om te vervoeren. Optioneel kan
het vaste paneel zelfs voorzien zijn van reflecterend glas, waardoor een
volledige lichaamsspiegel in de badkamer tegelijk mogelijk wordt. Het
gezandstraalde line decor zorgt voor een ingenieuze privacy afscherming
die standard leverbaar is. En volledig nieuw sinds de ISH-beurs in maart,
is er nu de walk-in XB Wall uitvoering met variabele stabilisator aan de
muur of het plafond. Bijzonder interessant voor impulsaankopers: de
beslissing hoeft immers niet tot voor de installatie worden gemaakt.
De elegante.
De stabilisatie is gemaakt uit geanodiseerd aluminium en hoogwaardige
metalen. De beslissing of de stabilisatie aan het plafond of aan de muur
wordt bevestigd kan worden beslist tijdens de installatie en is afhankelijk
van de bouwtechnische situatie in de badkamer of gewoonweg een
kwestie van smaak.
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Persbericht
Beide versies echter zorgen voor een betrouwbare stabiliteit. De royaal
bemeten glasplaat in 8 mm dik veiligheidsglas wordt stevig en veilig
vastgehouden zonder problemen.
Met zijn elegante, slanke en gereduceerde profielontwerp, past de Walkin XB perfect in elke badkamer. De douche is standaard beschikbaar tot
een hoogte van 2 m, de plafondsteun tot 2,70 m en kan worden
gecombineerd

met

alle

gangbare

douchevlakken

en

betegelde

doucheruimtes.

De gedeeltelijk omkaderde Walk-In XB van Kermi met een variabele stabilisator aan de
muur of het plafond is mede aantrekkelijk door haar royale elegantie. Impulskopers
kunnen tijdens de installatie kiezen voor een montage met muur- of plafondsteun.
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