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Innovációk az  
akadálymentes tusolási élvezethez

A Schlüter rendszer komplett …  

… eszköztárat kínál Önöknek a padlóba illeszkedő, akadálymentes kialakítású 

tusolókhoz. Ez egy olyan rendszer, amelynek alkotóelemei külön-külön is minő-

séget képviselnek, így összeépítve pedig egy komplett, biztonságosan működő 

rendszert alkotnak. Az egyes alkotóelemek ugyanis pontosan egymáshoz vannak 

hangolva, olyan kialakítással, hogy egyszerű eszközökkel és kivitelezői tudással a 

beépítés során a lehető legtökéletesebb eredmény szülessen. A moduláris felépí-

tés úgy az ügyfél, mint a kivitelező számára a lehető legnagyobb rugalmasságot 

nyújtja aszerint, hogy milyen az igény vagy a rendelkezésre álló beépítési hely.

1  Schlüter®-KERDI-LINE 
  Vonalmenti folyóka vízszintesen 

vagy függőlegesen futó csövekkel

3 Schlüter®-KERDI-SHOWER 
 kiegyenlítő és lejtéskialakító lemezek

4 Schlüter®-SHOWERPROFILE 
  Fali csatlakozó és lejtéskialakító pro-

filok

2  Schlüter®-KERDI-LINE 
 rács- és keretkombinációk

 Keret nélküli burkolattartó

A Schlüter®-KERDI-LINE-V egy padlóba sűllyesztett vonalmenti folyóka 

szett, épített zuhanyokhoz, függőleges vízelvezetéssel. Univerzálisan hasz-

nálható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is. A körbe futó 

ragasztós peremre gyárilag Schlüter®-KERDI mandzsetta van ráragasztva. 

Ez a folyóka biztonságos csatlakoztatását szolgálja a többrétegű szigete-

léshez, úgy a padlónál, mint a felmenő falazatoknál.

Schlüter®-KERDI-LINE-V
vonalmenti folyóka 

függőleges vízelvezetéssel

Fali beépítés

Középre beépítésBeépítési magasság: 24 mm

A szett egyes elemei:

A Sarokszigetelés  
(oldalsó falcsatlakozáshoz)

B Kétrészes bűzelzáró

C Folyókatest szigetelő 
 mandzsettával

D Lefolyóház

E Lefolyó cső DN 50 (l = 250 mm)

F Folyóka tartó

A Schlüter®-KERDI-LINE folyóka masszív V4A nemesacélból készül. 

Vízszintes és függőleges vízelvezetésű változatokban áll rendelkezésre. Ti-

zennégy különböző hosszúságban kapható, amelyek illeszkednek a rend-

szerhez tartozó rács- és keret-konstrukciókhoz (zárt, formatervezett fedél/

perforált fedél/csempetartó fedél) és a keret nélküli burkolattartóhoz. A 

Schlüter®-KERDI-LINE folyóka úgy van megtervezve, hogy rugalmasan al-

kalmazható fal mellé beépítve, vagy középre helyezve egyaránt. A Schlüter®-

KERDI karima minden esetben garantálja a biztonságos szigetelést.

•	 Préselt eljárással készült folyóka test 1,5 mm nemesacélból, hegesztési 

varratok nélkül.

•	 Egyszerű	szerelés,	polisztirolból	készült,	méretpontos	folyókatartó	segít-

ségével.

•	 Szereléséhez	nem	kellenek	tiplik	és	csavarok.

•	 A	keletkező	zaj	tovaterjedését	megadályozza	a	szigetelt	folyóka-tartó.

•	 Vízszintes	vagy	függőleges	variáns	egyaránt	kapható.

•	 Vízszintes	vízelvezetés	a	födémen

•	 Függőleges	vízelvezetés	a	födémen	keresztül

•	 Kivehető	bűzzáró	egyszerű	tisztíthatósággal	

•	 Univerzálisan	alkalmazható	fali	és	középre	történő	beépítéshez

•	 Univerzálisan	alkalmazható	felmenő	falazatoknál	is

•	 Gyárilag	fixen	rögzített	Schlüter®-KERDI szigetelő-folytonosító man-

dzsetta.

•	 Lehetőség	a	helység	teljes	vízszigetelési	rendszerébe	integrálásra,	

további  Schlüter®-KERDI rendszer- elemek segítségével.

Schlüter®-KERDI-LINE
vonalmenti folyóka

A Schlüter®-KERDI-LINE-H egy padlóba sűllyesztett vonalmenti folyóka 

szett, épített zuhanyokhoz, vízszintes vízelvezetéssel. Univerzálisan hasz-

nálható az aljzat középére helyezve, vagy a falak mentén is. A körbe futó 

széles peremre gyárilag Schlüter®-KERDI szigetelő mandzsetta van rára-

gasztva. Ez a folyóka biztonságos csatlakoztatását szolgálja a többrétegű 

szigeteléshez, úgy a padlónál, mint a felmenő falazatoknál.

Schlüter®-KERDI-LINE-H
vonalmenti folyóka 

vízszintes vízelvezetéssel

Fali beépítés

Középre beépítésBeépítési magasság: H 40 = 78 mm, H 50 = 97 mm
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A szett egyes elemei:

A Sarokszigetelés (oldalfalakhoz  
 való csatlakoztatás)

B Kétrészes bűzelzáró

C Folyókatest szigetelő 
 mandzsettával

D Padlóösszefolyó-ház

E Lefolyócső

F Folyóka-tartó

G  Szűkítő DN 50-ről DN 40 -re  
(csak a KERDI-LINE-H 40 -hez)
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INNOVácIóK Az AKADáLymENtES tuSOLáSI éLVEzEtHEz

 VONALmENtI FOLyóKA RENDSzER éPÍtEtt zuHANyHOz

A Schlüter®-KERDI-LINE optikai megjelenését a szálcsiszolt nemesacél-

ból készült, előre gyártott rács- és keretkonstrukciók határozzák meg,  

50–120 cm közötti méretben (rácshosszúság). Az elegáns QUADEC dizájn-

nal rendelkező kerethez rendelhető szálcsiszolt, perforált vagy a csempe-

betét befogadására alkalmas rács vagy fedlap.

•	 Előregyártott	rács-keret	kombinációk	szálcsiszolt	nemesacélból.

•	 Szállítható	8	méretben	50	és	120	cm	között,	tíz	centiméteres	lépésekben.

•	 A keret elegáns Schlüter®-QUADEC formatervezésű, integrált rácstartóval.

•	 Fokozatmentesen	állítható	fogadó	keret	nemesacélból,	két	különböző	

kivitelben, 3 – 25 mm közötti burkolat-vastagságokhoz.

•	 A	folyóka	fedésének	3	verziója:

 A – zárt kivitelű, szálcsiszolt nemesacél, oldalsó lefolyó-vágattal

 B – négyzetekkel perforált lefolyó rács

 c – U-alakú mélyedés a burkolóanyag fogadására, tapadóhíddal

•	 Nincs	szükség	szilikonos	fugára	a	burkolat	és	a	keret	között.

•	 Akadálymentes	közlekedésre	alkalmas.

Schlüter®-KERDI-LINE
rács- és keretkombinációk

A formatervezett 
szálcsiszolt acél fedlap

B formatervezett 
perforált acél rács

C csempe fogadásra
alkalmas fedlap D burkolható fedlap

Előre gyártott nemesacél folyókafedelek kaphatók 50 és 120 cm közöt-

ti méretekben. A tusoló felületének kialakításához használt ugyanolyan 

csempe ragasztható rá a burkolattartóra is - függetlenül a vastagságától. 

A keskeny nyitott fuga harmonikusan illleszkedik a tusoló folyókájánál is 

a burkolat kiosztásba és a vízet is tökéletesen levezeti az így rejtett folyó-

kába.

•	 Burkolattartó,	nemesacélból

•	 8	különböző	hosszúságban	szállítható	50	–120	cm-ig,	 

10 cm-es lépésekben

•	 Minden	burkolatvastagsághoz	alkalmazható

•	 Ideális	természetes	kő	burkolatokhoz

•	 Minden	Schlüter®-KERDI-LINE vízszintes vízelvezetéshez illeszkedik

•	 Alkalmas a kerekes székkel való közlekedésre is

Schlüter®-KERDI-LINE-D
keret nélküli burkolható folyókafedél
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Kérjük ide jegyezze fel az általunk ajánlott Schlüter®-rendszert kivitelező iparos nevét:

Anyag- és beszerzési ellenőrző lista 

Az épített zuhany kialakításához szükséges teljes termékkör és 

egyéb segédanyagok:

Schlüter®-KERDI-LINE-H vagy -V Vonalmenti folyóka

Schlüter®-KERDI-LINE-A, -B vagy -c rács- és keretkombinációk

Schlüter®-KERDI-LINE-D keret nélküli burkolható folyókafedél 

Schlüter®-KERDI-cOLL Szigetelő ragasztó

Csemperagasztó

Fugázóanyag

Egyéb redszertermékek az épített-zuhany kialakításhoz:

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S lejtéskialakító ék

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R fali csatlakozó profil

Schlüter®-KERDI-SHOWER kiegyenlítő és lejtéskialakító lemezek

Schlüter®-DILEX-EKSN Dilatásiós fugaprofil a belépőoldalra

Schlüter®-RENO-u  
Rozsdamentes acél rámpaprofil a belépőoldalra

Schlüter®-KERDI-KEBA Toldó-szigetelő szalag

Schlüter®-KERDI -200 burkolható szigetelőlemez a falra
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