KermiEXTRA
Individueel, Variabel, Speciaal
Met KermiEXTRA worden individuele douchewansen werkelijkheid!
De badkamer wordt steeds meer het middelpunt van onze woonomgeving. Onder de vorm
van ons eigenste vluchtoord, waarin we afstand nemen van de dagdagelijkse beslommeringen
en ons ontspannen en op kracht komen..
Hier in het bijzonder is de wens groot zijn eigen persoonlijke levenssfeer te cultiveren en een
heel persoonlijke inrichting te verwezenlijken.
Daardoor zijn speciale, individuele oplossingen in het douchebereik en de spatwaterafdichting
steeds meer gevraagd. In het verleden moesten dergelijke wensen steeds afgewezen worden,
aangezien niemand een dergelijke individuele inrichting kon aanbieden. Tot vandaag. Kermi
stelt nu ook nieuwe maatstaven wat betreft de individuele aankleding van de badkamer. Met
de uitzonderlijke KermiExtra service, die enkel en alleen ontwikkeld werd om op deze heel
speciale klantwensen te kunnen antwoorden. Ook deze, die ver boven het toch reeds
uitgebreide gamma uitstijgen.
Of het nu door ruime Walk-In constructies, speciale profielcombinaties, scharnier- en
greepcombinaties, speciale glasvarianten, individuele kleurcombinaties, of door exclusieve
gezandstraalde glasmotiefmogelijkheden is, aan de individuele inrichting van je badkamer
zijn zo goed als geen grenzen meer…
Daarbij is iedere Kermi-Extra oplossing enig en uniek!
Kermi-Extra laat, tot op heden onverwezenlijkbare dromen, uitkomen. In verschillende
categorieën:
Ruimtelijke integratie
Perfecte aanpassing aan de eigenste ruimtelijke situatie, door bijvoorbeeld:
• Walk-In echtglas constructies
• Combinaties van glasconstructies en conventionele douchedeuren en -wanden
Individualisering
Een individuele, unieke douchecabine, geheel gefabriceerd naar persoonlijke
wensen, door bijvoorbeeld:
• Gezandstraalde glasmotieven met ontwerp naar keuze
• Profielen met speciale kleurgeving
• Scharnier-, profiel-, greep- en glascombinaties
Speciale oplossingen
Tecnnische maatwerkoplossingen voor nagenoeg elke badkamersituatie, door bijvoorbeeld:
• Schuine zijdes voor schuine daken of uitsnijdingen voor sokkels
• Wak-In doucheruimte achteraf voorzien van douchedeur
• Montage achter vooruitstekende muur
Link: KermiEXTRA

INDIVIDUEEL, VARIABEL, SPECIAAL
Een greep uit de mogelijkheden:

Atea pendeldeur - profielen en
grepen in leigrijs

KermiEXTRA - gepersonaliseerd
glasdecor

Raya draaideur als lichaamsspiegel

Speciale situatie: geen probleem
met schuine zijde

KermiEXTRA speciale fabricage op
maat
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