Themascholing

Themascholing:

Themascholing

Betrouwbare afdichting
Brochures bestellen:

Wij heten u van harte welkom
in onze scholingsruimte:

Wenst u meer informatie? Geen probleem! Wij bezorgen u met plezier de nodige documentatie.
Indien u één van onderstaande documentatiesets wenst, kan u
deze zijde doormailen naar:

E-mail: benelux@schlueter.de

*
*
*

Architectenmap
Algemene documentatieset
Documentatieset ‘Afdichting’

Uw gegevens (invullen in BLOKLETTERS aub):

24 mei en 27 september 2019
Voornaam

NaamNaam, Voornaam

Straat + Nr

Plaats + Postcode

E-mail

Firmanaam

Meer informatie kan u steeds opzoeken via onze website www.schlueter-systems.nl

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112
Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tel.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81
benelux@schlueter.de · www.schlueter-systems.nl
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Telefoon

Themascholing

Themascholing

Programma:

Bevestigingsformulier:

10.00 uur:

Begroeting:
Voorstelling van de firma Schlüter®-Systems

10.15 uur:

Contactafdichting:
Schlüter®-KERDI / -KERDI-DS
Schlüter®-KERDI-toebehoren

Hiermee bevestig ik mijn aanwezigheid voor de themascholing
‘Betrouwbare afdichting’ bij Schlüter-Systems BeNeLux in Arendonk (B) op vrijdag 24 mei en 27 september 2019.

11.00 uur:

Plaatsingsondergrond, constructieplaat
en contactafdichting:
Schlüter®-KERDI-BOARD –
de universele plaatsingsondergrond
voor tegels
Schlüter®-KERDI-BOARD-N –
voorgevormde inbouwelementen

12.00 uur:

Lunch

12.45 uur:

Opbouwsysteem voor inloopdouches:
Schlüter®-KERDI-DRAIN – bodemafvoer
Schlüter®-KERDI-LINE – lijnafvoergoot
Schlüter®-KERDI-SHOWER –
modulair systeem voor inloopdouches

14.00 uur:

Ontkoppeling:
Schlüter®-DITRA 25
Schlüter®-DITRA-HEAT-E

14.45 uur: Voorstelling van nieuwigheden
15.00 uur:

Einde van de opleiding

Gescheurde of loskomende
tegels, een nachtmerrie voor elke
tegelzetter. Om dit verschijnsel
te vermijden, biedt SchlüterSystems nu een gepaste oplossing!

Naam, Voornaam
Schlüter -KERDI
®

Schlüter -KERDI-BOARD
®

Naam, Voornaam

Naam, Voornaam

Straat + Nr

Schlüter®-KERDI-LINE

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Schlüter®-KERDI is een barstoverbruggende afdichtingsstrook uit
zacht polyethyleen die aan beide zijden is voorzien van een speciaal
vliesweefsel voor een doeltreffende verankering in de tegellijm. Door
de snelle en eenvoudige verwerking kunnen de tegels er rechtstreeks
op verlijmd worden.
Om u te overtuigen van Schlüter®-KERDI-BOARD, de universele
plaatsingsondergrond voor tegels, volstaat het om slechts enkele
voordelen op een rijtje te zetten: water- en temperatuursbestendig,
dampremmend, cementvrij dus eenvoudig te versnijden, vlak, vormstabiel en buigvast. Alles wat u nodig heeft om een vlakke ondergrond te garanderen.
Schlüter®-KERDI-LINE zĳn uitneembare frames uit roestvast
staal geborsteld met design-afdekking, die passen bĳ Schlüter®KERDI-LINE-goten. Het uitneembare frame kan voor bekledingsmateriaal van 3–25 mm traploos in de hoogte worden aangepast.
Schlüter®-DITRA-HEAT-E is een systeem voor elektrische vloer- en / of
wandtemperatuurregeling voor het creëren van doelgerichte comfortzones.

Plaats + Postcode

Telefoon

E-mail

Firmanaam

Ik zal / Wij zullen aanwezig zijn op de themascholing met ___ personen.
Gelieve aan te kruisen wanneer u wenst deel te nemen:

*
*

vrijdag 24 mei 2019
vrijdag 27 september 2019

Gelieve bij deelname deze zijde, vóór 26 april voor de opleiding van
24 mei OF vóór 30 augustus voor de opleiding van 27 september,
ingevuld door te mailen naar:
E-mail: benelux@schlueter.de
Mogen wij u vragen om uw e-mailadres niet te vergeten zodat wij uw
deelname op deze manier kunnen bevestigen.
Wij verheugen ons u te mogen begroeten! Schlüter-Team BeNeLux

