
Prefabrikované kombinace mřížka/rám z kartáčované ušlechtilé oceli, 
ušlechtilé oceli leštěné do vysokého lesku nebo opatřené práškovým 
lakem s rozměry 50 - 180 cm (délka mřížky) s rámem v elegantním 
designu Schlüter-QUADEC nebo bezrámový kryt žlabu pro osazení 
stejné dlažby jako ve sprchovací ploše.

• Prefabrikované kombinace mřížka/rám z kartáčované ušlechtilé oceli, ušlechtilé 
oceli leštěné do vysokého lesku nebo opatřené práškovým lakem

• K dodání ve 14 délkách od 50 – 180 cm odstupňované po 10 cm
• Rám v elegantním QUADEC designu s integrovaným uložením pro rošt
• Plynule nastavitelný rám pro osazení z ušlechtilé oceli ve dvou pro-

vedeních pro podlahové krytiny s tloušťkou od 3 mm do 25 mm
• Varianty krytu žlabu:
 A –  uzavřený z ušlechtilé oceli s bočními odtokovými štěrbinami
 B – čtvercově děrovaný vtokový rošt
 C – rošt ve tvaru U pro nalepení dlažby
• Silikonová spára mezi obkladem a rámem není nutná
• Vhodné pro pojezd invalidním vozíkem
• V délkách 50 – 120 cm rovněž s individuální gravurou
 D – bezrámový nosič z ušechtilé oceli pro nalepení dlažby
• Vhodný pro všechny tloušťky dlažby
• Ideální pro přírodní kámen
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Váš odborný prodejce:

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111

export@schlueter.de · www.schlueter.cz

Schlüter®-KERDI-LINE Schlüter®-KERDI-LINE

Kontrolní seznam materiálů pro nákup

Pro osazení liniového odvodnění potřebujete následující materiály: 

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-H nebo -V odvodňovací žlaby 

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-F s horizontálním, čelním odtokem

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-VOS  
s vertikálním, decentrálním odtokem

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C  
kombinace roštů / rámů

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-D bezrámový kryt žlabu

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE (E/F/G)  
konturový rám s design krytem

*	*	Schlüter®-KERDI-COLL těsnící lepidlo

*	*	lepidlo na obklady a dlažbu

*	*	spárovací hmota 

Další systémové produkty pro bezbariérové sprchy:

*	*	Schlüter®-SHOWERPROFILE-S spádový klín

*	*	Schlüter®-SHOWERPROFILE-R profil pro napojení na stěnu

*	*	Schlüter®-KERDI-SHOWER spádové desky 

*	*	Schlüter®-DILEX-EKSN dilatační profil pro vstupní oblast

*	*	Schlüter®-RENO-U přechodový profil pro vstupní oblast

*	*	Schlüter®-KERDI-KEBA izolační pásky 

*	*	Schlüter®-KERDI izolační pásy

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D

Kombinace mřížka / rám a nosič pro 
nalepení dlažby

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE (E, F, G)

Konturové rámy s design krytem

Konturové rámy s elegantními design kryty z kartáčované ušlechtilé 
oceli, vhodné pro tělesa žlabů Schlüter-KERDI-LINE. Úzký konturový 
rám lze plynule nastavit pro podlahové krytiny od 6-18 mm.

• Prefabrikované kombinace mřížka / rám z kartáčované ušlechtilé oceli
• Lze dodat v 8 délkách od 50 – 120 cm odstupňované po 10 cm
• Rám ve vzhledu úzkého konturového rámu s dosedací plochou pro 

mřížku
• Plynule nastavitelný rám pro osazení z ušlechtilé oceli pro podlahové 

krytiny s tloušťkou od 6 mm do 18 mm
•  3 varianty zakrytí žlabu: 

E – design FLORAL 
F – design CURVE 
G – design PURE

• Mezi obkladem a rámem není nutná silikonová spára
• Vhodné pro pojezd  invalidním vozíkem

E F G

Inovace pro každodenní radost  
ze sprchování

Schlüter®-KERDI-LINE

A D

Design A - SOLID Design B - SQUARE Design C - FRAMED TILE Design D - TILE



Schlüter-Systems Vám nabízí …
… kompletní systém prvků pro vytvoření bezbariérových sprch v jedné 
úrovni s podlahou. Komponenty jsou přesně sladěné a jsou provede-
né tak, že lze pomocí jednoduchých prostředků a řemeslné zručnosti 
dosáhnout maximální míry jistoty při zpracování. Modulární konstruk-
ce přitom poskytuje zákazníkovi a řemeslníkovi maximální flexibilitu.

Schlüter-KERDI-LINE-V je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni 
podlahy s  vertikálním odtokem. Lze ji použít univerzálně pro centrál-
ní osazení v ploše nebo ke stěně. Na lepicí přírubě po obvodu tělesa 
žlabu je z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI. Slouží 
pro bezpečné napojení tělesa žlabu na kontaktní izolaci jak na podlaze 
tak i na přiléhající stěny. V délkách 70 – 120 cm lze vertikální podlahové 
odtoky dodat také s vertikálním, decentrálním odvodněním (Schlüter- 
KERDI-LINE-VOS).

Schlüter®-KERDI-LINE-V 
liniové odvodnění  
s vertikálním odtokem
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Komponenty sady:

A  Izolace koutu (pro napojení na 
přiléhající stěnu)

B Dvoudílná zápachová uzávěrka

C Těleso žlabu s izolační  
manžetou

D Odtokové těleso 

E Odpadní trubka

F Nosný prvek žlabu

Tělesa žlabu Schlüter-KERDI-LINE jsou z  kvalitní ušlechtilé oceli 
V4A.  Jsou k dispozici v provedení pro horizontální a vertikální od-
vodnění. Dodávají se ve 14 délkách a jsou vhodná pro kombina-
ce roštů / rámů a bezrámového nosiče pro nalepení dlažby a pro 
8 konturových rámů s design kryty, které jsou součástí systému.  
Tělesa žlabů Schlüter-KERDI-LINE jsou koncipována tak, aby je bylo 
možné osadit variabilně jak ke stěně tak i v ploše. Z výroby nalepená 
manžeta Schlüter-KERDI umožní v každém případě bezpečnou izo-
laci.

• Hlubokotažené těleso žlabu bez svarů z 1,5 mm ušlechtilé oceli 
• Jednoduchá montáž s nosným prvkem žlabu z polystyrénu
• Montáž bez vrtání a šroubů
• Zvuková izolace pomocí izolačních obvodových pásek
• K dodání jsou varianty pro horizontální nebo vertikální odvodnění
• Horizontální odvodnění na stropní desce
• Vertikální odvodnění stropní deskou
• Vyjímatelná zápachová uzávěrka
• Univerzální použití pro montáž ke stěně nebo v ploše
• Univerzální použití i k přiléhajícím bočním stěnám 
• V délkách 50 – 120 cm také s horizontálním, čelním odtokem  

(Schlüter-KERDI-LINE-F)
• Z výroby pevně nalepená manžeta Schlüter-KERDI
• Izolace systémem se Schlüter-KERDI

Schlüter-KERDI-LINE-H je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni 
podlahy s horizontálním odtokem. Lze ji použít univerzálně pro cent-
rální osazení v ploše nebo ke stěně. Na lepicí přírubě po obvodu tělesa 
žlabu je z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI. Slouží 
pro bezpečné napojení tělesa žlabu na kontaktní izolaci jak na podlaze 
tak i na přiléhající stěny.

Schlüter®-KERDI-LINE-H 
liniové odvodnění  
s horizontálním odtokem
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Komponenty sady:

A  Izolace koutu (pro napojení na 
přiléhající stěnu)

B Dvoudílná zápachová uzávěrka

C Těleso žlabu s izolační  
manžetou

D Odtokové těleso

E Odpadní trubka

F Nosný prvek žlabu

G Přechod DN 40 na DN 50
 (pouze pro KERDI-LINE-H 40)

Schlüter®-KERDI-LINE Schlüter®-KERDI-LINE

Inovace pro každodenní  
radost ze sprchování

Schlüter®-KERDI-LINE 
liniové odvodnění

Vestavěná výška: H 40 = 78 mm, H 50 = 97 mm

montáž ke stěně

montáž v ploše Vestavěná výška: 24 mm

montáž ke stěně

montáž v ploše

1  Schlüter®-KERDI-LINE 
  Odvodňovací žlaby s vertikálním  

a horizontálním odtokem

3 Schlüter®-KERDI-SHOWER 
 spádové desky

4 Schlüter®-SHOWERPROFILE 
   Profily pro napojení na stěnu a spá-

dové profily

2  Schlüter®-KERDI-LINE 
 Kombinace roštů/rámů

  Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 
 Konturový rám s design krytem

 Nosič pro nalepení dlažby


