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na nosné konstrukci

na příčkách

pro obklady van

pro umyvadla a regálové prvky

pro kuchyňské pracovní desky

pro zakrytí potrubí

pro zaoblené a zakřivené plochy stěn

Vytváření a  
navrhování prostorů
Schlüter®-KERDI-BOARD

schlueter.cz

Schlüter®-KERDI-BOARD
Design interiéru ve všech podobách

Další informace
Ceník | Prospekt | Homepage | Youtube
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Schlüter®-KERDI-BOARD
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na nedokončených stěnách nebo smíšených podkladech

Možnosti individuálního designu



Poznámka:

Mnoho podkladů u novostaveb a při sanacích není vhodných 

pro obklady a dlažby, zejména v oblastech namáhaných vodou. 

Často vyžadují rozsáhlé dodatečné práce a izolační úpravy. Se 

Schlüter-KERDI-BOARD je velmi snadné zhotovit podklad pro 

obkládání, ať již se jedná o zdivo, nosnou konstrukci ze dřeva 

nebo kovu, smíšené nebo staré podklady při sanacích. 

i

Schlüter®-KERDI-BOARD Schlüter®-KERDI-BOARD Schlüter®-KERDI-BOARD-N/-NLT/-BR Schlüter®-KERDI-BOARD-W
Univerzální podklad pro obklady Univerzální podklad pro obklady Prefabrikované osvětlené niky Individuální flexibilní řešení umyvadla

Konkrétně! Ať už se jedná o mozaiku nebo velkoformáto-

vou dlažbu, rozhodujícím faktorem pro dokonalé obložení 

je naprosto rovná plocha pokládky s rovnými a kolmými 

vnitřními kouty a vnějšími rohy ...

... a tu si může obkladač nejlépe vytvořit sám pomocí 

desek Schlüter-KERDI-BOARD ... 

... protože ten, kdo přebírá odpovědnost (poskytuje  

záruku) za obklad, musí převzít i odpovědnost za podklad 

pro pokládku. To musí zohlednit i stavebníci, architekti a 

projektanti při zadávání zakázek.

Univerzální balíček pro osvětlené niky: Jaké je logické 

pokračování prefabrikovaných instalačních prvků KERDI-

BOARD-N společnosti Schlüter-Systems? Pochopitelně, 

je to KERDI-BOARD-NLT – zkratka LT znamená 

LIPROTEC. Sady pro niky jsou jako obvykle k dispozi-

ci v různých velikostech a díky technologii Plug & Play 

je lze snadno instalovat i bez odborných znalostí elek-

trotechniky. Ať už bílé nebo barevné světlo – s těmito 

sadami se nika stane pastvou pro oči.

Nároky na design koupelen stále rostou. Pro vytvoření 

harmonického vzhledu je nyní možné díky umyvadlu 

KERDI-BOARD (prefabrikovanému) snadně a bezpečně 

vytvořit celkový design pomocí jednotných obkladů. 

Umyvadlo se tak zcela přizpůsobí optice koupelny.

Volné a rozmanité možnosti designu s KERDI-BOARD, 

včetně doplňků a rozšíření umyvadla (police, nohy). 

Umyvadla z desek KERDI-BOARD pomáhají snižovat 

bariéry v koupelně.

Přehled vlastností:

		 Kontaktní izolace s osvědčením abP  

(Stavebně technickým osvědčením)

		 Evropské schválení jako izolace  

s označením CE

		 Vodotěsný a odolný proti teplotám

		 Parobrzda

		 Tepelně izoluje

		 Nízkoemisní

		 Neobsahuje cement ani skelná vlákna

		 Rovný, tvarově stálý a pevný v ohybu

		 Bezprašné a snadné řezání odlamovacím  

nožem

		 Natištěný rastr pro řezání

		 Povrch se střiží k účinnému zakotvení do tenké 

vrstvy lepidla

		 Lehký, snadná přeprava

		 Použitelný na všechny podklady

		 Příjemný na dotek


