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Innovációk az akadálymentes tusolási élvezethez
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Lejtéskialakító ék oldalra

Schlüter®-Profilok

Fali csatlakozó profil

a belépőoldalra

2%

A Schlüter®-SHOWERPROFILE-S lejtéskialakító ék szálcsiszolt nemes-

A Schlüter rendszer komplett …
… eszköztárat kínál Önöknek a padlóba illeszkedő, akadálymentes kialakítású tusolókhoz. Ez egy olyan rendszer, amelynek alkotóelemei külön-külön is minőséget képviselnek, így összeépítve pedig egy komplett,
biztonságosan működő rendszert alkotnak. A folyókához rendelhetők a
megfelelő lejtéshez szükséges lejtéskialakító lemezek, a különböző kialakítású rozsdamentes rácsok, a lejtést követő lezáró profilok oldalra, továbbá
a belépő oldalra szolgáló Reno rámpaprofil.

acélból készül a padlószintbe illeszkedő tusolók oldalainak borítására,
2 % lejtéssel. A hátoldalán fátyolréteg található a csemperagasztóba való
rögzüléshez. A padlóoldali fogadásra szolgál a rendszer részét képező
kemény PVC-ből készülő tartóprofil, különböző magasság-méretekben,
U-alakú fogadó-núttal. A kellő magasság kialakításához a túlnyúló lejtéskialakító éket az alacsony és/vagy a magas oldalon igény szerint beszabjuk. A lejtés-kialakító ék balról vagy jobbról használható a padozat-csatlakozásnál, vagy a válaszfal csempeburkolata alatt.

A Schlüter®-SHOWERPROFILE-R egy kétrészes falcsatlakozó profil a
lejtés miatt csupaszon maradó falszakasz burkolására a vonalmenti folyóka mögött/felett. A profil látható felülete szálcsiszolt nemesacélból készült.
A hátsó oldala a csemperagasztóba történő jobb rögzülés érdekében
fátyolszövet borítást kapott. A kétrétegű felépítése révén a Schlüter®SHOWERPROFILE-R 23 - 45 mm közötti (két kivitelben) fokozatmentesen
állítható magasságban.

”A” beépítési változat:
Schlüter®-DILEX
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”B” beépítési változat:
Átfolyásvédelem a
belépőoldalon
Schlüter®-RENO-U
burkolatváltó rámpa-profil
alkalmazásával.
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További Információk:

További rendszermegoldások

A fali csatlakozó profilok és a lejtéskialakító szegélyprofilok mellé
még a következő termékek rendelhetők az épített zuhany teljes
kialakításához:

... tekintse meg prospektusunkat
folyókáinkról:

Schlüter ®-SHOWERPROFILE-S Lejtéskialakító ékprofil oldalra
Schlüter ®-SHOWERPROFILE-R Fali csatlakozó profil
Csemperagasztó
Fugázóanyag
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Schlüter-Systems
Innovációk az akadálymentes
tusolási élvezethez

Szeretne többet megtudni a további, a csempeburkoláshoz kapcsolódó
Schlüter-termékekről és rendszermegoldásokról is? Forgalmazó partnereinken keresztül további brosúrákat igényelhetnek. Bővebb információk
internetes oldalunkon: www.schlueter.hu

vagy interneten:
www.schlueter.hu
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Schlüter® -KERDI-LINE-H vagy -V Vonalmenti folyóka
Schlüter® -KERDI-LINE A, B vagy C rács- és keretkombinációk

25.05.12

553205

n HU.indd

rgnuege

Duschve

10:24

1

Schlüter ®-KERDI-SHOWER kiegyenlítő és lejtéskialakító lemezek
Schlüter ®-DILEX-EKSN
Dilatációs profil a belépőoldalra

Ideálisan egymáshoz hangolt termékek:

Schlüter ®-RENO-U
Rozsdamentes acél rámpaprofil a belépőoldalra

Schlüter -kerdi-line vonalmenti folyóka valamint rács- és keret szettek
®

Schlüter®-SHOWerPrOFile fali csatlakozó és lejtéskialakító
szegélyprofilok

Schlüter ®-KERDI -200 vízszigetelőlemez a falra
Schlüter -KERDI-COLL Szigetelő ragasztó
®
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Kérjük ide jegyezze fel az általunk ajánlott
Schlüter ®-rendszerhez tartozó iparos nevét:

Schlüter-Systems kg · Pagony u. 7/A · 1124 Budapest
Tel.: +36 1 412 0189 · Fax: +36 1 412 0190
info@schlueter.hu · www.schlueter.hu

n S
 chlüter ®-DITRA 25 –
közvetlenűl burkolható vízszigetelő, feszültségmentesítő és rétegelválasztó lemez

Schlüter®-kerdi-SHOWer kiegyenlítő és lejtéskialakító lemezek

Schlüter ®-KERDI-KEBA Toldó-szigetelő szalag

Schlüter-Systems kg · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schlueter-systems.com

n S
 chlüter ®-DILEX – karbantartást
tartósan nem igénylő szegély- és
dilatációs fugaprofilok

fali csatlakozó és lejtéskialakító
szegélyprofilok épített zuhanyhoz

n S
 chlüter ®-KERDI – Közvetlenűl burkolható vízszigetelő lemez medencéhez és épített zuhanyhoz

n Schlüter ®-TREP –
Csúszásgátló lépcsőprofilok

n S
 chlüter ®-KERDI-BOARD –
Burkolható, vízszigetelt felületű
építőlemez rendszer

n S
 chlüter ®-BEKOTEC-THERM
Vékonyrétegrendű padlófütés aljzatképző
rendszer a modern fűtési megoldásokhoz

