
Cozinhas em cerâmica e pedra natural

... com bancadas de Schlüter®-KERDI-BOARD



Cozinhas criativas em cerâmica e pedra natural
A variedade da tijoleira cerâmica e da pedra natural é quase ilimitada. Com uma escolha tão grande, até os mais criativos encontram uma 
solução que lhes assenta. Para além disto, a cerâmica é resistente a cortes, humidade e calor. Em poucas palavras: a bancada de cozinha 
ideal para si. E as soluções da Schlüter-Systems permitem uma instalação simples, rápida e segura, com uma boa protecção de cantos e 
juntas de bordo atractivas.

Resistente a cortes e com grande  
resistência de carga:

Pode utilizar à vontade a tijoleira cerâmica e a pedra natural.

Sem medo de objectos afiados:

Sobre bancadas de cozinha também pode trabalhar com facas, 
garfos, tesouras, luz.

Quanto mais quente melhor:

Pedra natural e tijoleira resistente ao calor, como tachos e frigideiras.

Schlüter®-KERDI-BOARD



Aspecto bonito e fácil de limpar:
como os perfis da Schlüter-Systems pode obter num abrir e fechar 
de olhos meias canas que não são apenas fáceis de limpar, como 
também bonitas.

Protecção forte e desenho nobre:

Os cantos das bancadas de cozinha são revestidos de forma 
elegante com perfis de topo da Schlüter. Trata-se de mais um des-
taque óptico. Para além disto, as arestas da tijoleira ficam com uma 
protecção eficaz.

Schlüter®-KERDI-BOARD



Outras áreas de aplicação para Schlüter®-KERDI-BOARD,  
a base universal de aplicação de cerâmica

Para obter mais informações:
Solicito mais informações sobre a base de aplicação, a placa de construção e a impermeabilização conjunta Schlüter®-KERDI-BOARD
Solicito o envio de:

❏ Folheto Schlüter®-KERDI-BOARD     ❏ Panfleto Schlüter®-KERDI-BOARD
 Instalação de bancadas de cozinha

Empresa: ______________________________________________  Nome: _________________________________________________

Rua:  __________________________________________________  Localidade: _____________________________________________

Envie por fax para: 234/72 31 47  Correio electrónico:  _____________________________________

Schlüter®-KERDI-BOARD

Verlegeuntergrund, Konstruktionsplatte, Verbundabdichtung

2 Paredes divisórias, 3 Prateleiras, 4 Paredes arredondadas e revestimentos 

5 Revestimentos de banheira

1 Bancadas e prateleiras 
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O seu distribuidor autorizado:




