
Inovativní koupelny se Schlüter-Systems
Kvalita, design, spolehlivost a komfort

Řešení a systémy pro bezbariérové koupelny.



Koupelny se stávají stále více prostorem s osobitým výrazem. Zde se mohou tělo a duše regenerovat a relaxovat. Zde může být každý sám 
sebou a odhodit každodenní stres a nabrat síly. Novostavby nebo renovace: v koupelně by se mělo plánovat a myslet dlouhodobě – také na 
období, kdy Vám bezbariérové řešení usnadní pohyb. Se Schlüter-Systems můžete realizovat koupelny pro všechny životní etapy.

Život s komfortem i bezbariérově.
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Koupelna již dávno nepředstavuje mokrý 
prostor na konci předsíně, ale je součástí 
bytu a denního života. Od čistě funkčního 
prostoru k zóně relaxace a regenerace. Nároky 
na estetiku a funkčnost se zvyšují a vyžadují 
rozhled a kompetenci již při projektování.
Nejdůležitější požadavky se týkají řešení vlh-
kosti, hygieny a bezbariérovosti. Spolehlivé 

odvádění vody, profesionální izolační systémy 
a odborně zpracované kouty, rohy, spáry a 
hrany poskytují preventivní ochranu a komfort.
Schlüter-Systems vyvinul výrobky a systémy, 
které odpovídají speciálně požadavkům 
na moderní koupelny a zároveň zohledňují 
nároky projektantů, zpracovatelů a staveb-
níků. Výrobky a systémy, které poskytují 

nejvyšší kvalitu, moderní design, komfort 
a spolehlivost.
Systémy pro moderní koupelny.
Systémy pro bezbariérové koupelny.

Řešení a systémy pro moderní koupelny

Schlüter systémová řešení reprezentují funkčnost a design.
Kde a jak se stávají se Schlüter výrobky z koupelen také oázy wellness, se dozvíte na následujících stranách.

Schlüter®-DITRA 25

Schlüter®-KERDI-BOARD Schlüter®-RONDEC Schlüter®-QUADEC Schlüter®-JOLLY Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter®-DILEX Schlüter®-ECK Schlüter®-SCHIENE Schlüter®-RENO

Schlüter®-LIPROTEC

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Schlüter®-KERDI Schlüter®-KERDI-LINE Schlüter®-SHOWERPROFILE Schlüter®-KERDI-SHOWER
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Se Schlüter-Systems lze vytvořit všechny části v moderní koupelně komfortnější, hezčí, bezpečnější a s dlouhou životností. Od separace 
keramických podlah přes sprchy v úrovni podlahy, sotva znatelné přechody, snadno udržovatelné rohy, kouty a hrany až po esteticky kvalitní 
designové a ukončovací profily. Se Schlüter- Systems se stane vysněná koupelna skutečnosti.

Schlüter výrobky pro Vaši koupelnu. Odstranit bariéry a užívat si komfortu.
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Schlüter®-DITRA 25
Schlüter®-DITRA 25 je polyetylénový pás 
s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky, 
který je na rubové straně opatřen nosnou 
tkaninou. Je univerzálním podkladem.

Kontaktní separace se Schlüter®-DITRA 25

Schlüter®-DITRA-SOUND
Schlüter®-DITRA-SOUND je těžká fólie na 
polyetylénové bázi, která slouží jako izolace 
proti kročejovému hluku, na lícové a rubové 
straně  je opatřena střiží pro ukotvení do lepidla 
na obklady a dlažbu.

Schlüter®-DITRA-HEAT
Schlüter®-DITRA-HEAT je polypropylénový 
pás se strukturou zkosených výlisků.
Separuje obklad od podkladu a lze do něj 
uchytit systémové topné kabely.

Schlüter®-DITRA 25
Řešení i pro kritické podklady.
Podklady, které se mění, pohybují nebo pracují, přenášejí pnutí – především u velkých ploch – do dlažeb. Schlüter®-DITRA 25 neutralizuje pnutí mezi 
podkladem a dlažbou a umožňuje tak pokládku dlažby i na problematické podklady.

Schlüter®-DITRA 25 odděluje dlažbu od 
podkladu a neutralizuje tak pnutí mezi podkla-
dem a dlažbou, které vzniká z jejich rozdílných 
délkových změn. Zároveň jsou přemosťovány 
trhlinky v podkladu. Vzduchové kanálky na 
spodní straně umožňují vyrovnání tlaku páry.

Schlüter®-DITRA 25  přenáší zatížení působící 
na dlažbu přímo do podkladu. Ukotvením 
střiže k podkladu a mechanickým zakotvením 
lepidla pro tenkovrstvé lepení ve výliscích 
vzniká spolehlivé spojení mezi podkladem a 
dlažbou, jež lze použít pro stěnu i podlahu.

Rovnoměrné rozvedení tepla
propojenými vzduchovými kanálky

Přilnavost

Přilnavost 
≥ 0.2 N/mm² = 20 t/m²

Separace neutralizuje

změnu tvaru
Vyrovnání tlaku páry

při zbytkové vlhkosti v podkladu

Přenášení zatížení
přímo do podkladu

Izolace chrání
podklady citlivé na vlhkost
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nanášet i jiné vhodné stěrkovatelné materiály 
nebo omítkové vrstvy.
Systém doplňuje Schlüter®-KERDI o kompletní 
systém prvků pro vytvoření bezbariérových 
sprch v úrovni podlahy.

Kontaktní izolace Schlüter®-KERDI 

Obklady a dlažby nejsou vodotěsné: Spárami 
může do podkladu pronikat vlhkost a poškodit 
stavební konstrukci. Se Schlüter®-KERDI Vám 
Schlüter-Systems nabízí kompletní systém 
vzájemně sladěných výrobků pro kontaktní 
izolaci. 

Schlüter®-KERDI byl vyvinut jako izolace 
v těsném spojení s obkladem a dlažbou. Izolační 
pás přemosťující trhlinky se přilepí na rovný 
podklad vhodným lepidlem na obklady a dlažbu. 
Dlaždice nebo obkládačky se pokládají přímo 
na Schlüter®-KERDI do tenké vrstvy lepidla. Lze 

Schlüter®-KERDI 
Inovace pro každodenní radost ze sprchování.
Nezávisle na tom, jak vypadá Váš projekt koupelny - se Schlüter®-KERDI vytvoříte rychle a spolehlivě potřebné kontaktní izolace.
Vaší fantazii se při použití obkladů a dlažeb z keramiky nebo přírodního kamene otevírají všechny myslitelné možnosti.

Schlüter®-KERDI
Schlüter®-KERDI je izolační pás z měkkého 
polyetylénu, přemosťující drobné trhlinky, 
oboustranně opatřený střiží pro účinné zakotvení 
do lepidla na obklady a dlažbu.
Systém Schlüter®-KERDI upoutá vzájemně 
sladěnými výrobky a jejich rozmanitostí.
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 Schlüter®-KERDI
Izolační pás přemosťující trhlinky

 Schlüter®-KERDI-LINE
Liniové odvodnění, sady roštů / rámů

 Schlüter®-SHOWERPROFILE
Profily pro napojení stěny a spádové profily

 Schlüter®-KERDI-SHOWER
Modulární systém pro montáž sprch 
v úrovni podlahy, s obkladem z keramiky
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Schlüter®-KERDI-LINE liniové odvodnění  

Tělesa žlabů Schlüter®-KERDI-LINE jsou z kvalitní ušlechtilé oceli. K dispozici jsou v provedení 
pro horizontální a vertikální odvodnění. V kombinaci s vysoce kvalitními konstrukcemi roštů /
rámů z ušlechtilé oceli se tělesa žlabů dodávají v osmi délkách od 50 do 120 cm a jsou konci-
pována tak, aby je bylo možné osadit variabilně jak ke stěně, tak v ploše. Se Schlüter®-KERDI-
LINE-D je Vám k dispozici bezrámový kryt žlabu pro uchycení individuální podlahové krytiny. 
Schlüter®-KERDI s již nalepenou manžetou umožňuje v každém případě bezpečné utěsnění.

Liniové odvodnění se Schlüter®-KERDI-LINE
Schlüter®-KERDI-LINE je kompletní sada pro 
lineární sprchy v úrovni s podlahy s horizon-
tálním nebo vertikálním odtokem. Lze ji použít 
univerzálně pro centrální 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 systém umožňuje svými 
optimálně sladěnými výrobky liniové odvodnění 

sprch v úrovni podlahy, které splňuje opticky 
i funkčně nejvyšší nároky.

Schlüter®-KERDI-Shower  spádové a vyrovnávací desky

V kombinaci se Schlüter®-KERDI-LINE nabízejí desky Schlüter®-KERDI-SHOWER modulární 
systém pro montáž sprch v úrovni podlahy s obkladem z keramiky. Tyto desky byly vyvinuty 
v souladu se systémem liniového odvodnění Schlüter®-KERDI-LINE. Shora pokládaná spádová 
deska se spádem 2 % je na povrchu opatřená izolací Schlüter®-KERDI.
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Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK je va-
rianta profilu, kterou lze na stávající obklady 
lepit dodatečně. 
Všechna provedení profilů na ochranu proti 
přetékání vody jsou vhodná pro přejíždění 
invalidního vozíku. V případě potřeby lze těsnicí 
vložky snadno a rychle měnit. 

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA je dvou-
dílný profil pro napojení na stěnu a obložení 
zdi u liniového odvodnění, která zůstává kvůli 
spádu volná.

Schlüter®-SHOWERPROFILE

Schlüter®-DECO-SG představuje chytré 
řešení pro uchycení prosklených prvků. Jeho 
stínová spára o šířce 12 mm se ideálně hodí 
jako základ pro prosklené stěny sprch do 
tloušťky 10 mm. Kromě toho lze elegantní profil 
z eloxovaného hliníku použít i jako dekorativní 
prvek v obkladech stěn.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SA/SB jsou 
spádové klíny z plochého profilu z kartáčované 
ušlechtilé oceli se spádem 2 % pro obložení 
bočních stran sprch v úrovni podlahy.

Při montáži sprch v úrovni podlahy je rozhodu-
jícím faktorem správný spád. Aby bylo možno 
snadno, ale přesto elegantně obložit boční 
strany sprchy, byly vyvinuty profily Schlü-
ter®-SHOWERPROFILE. K systému patří 
spádový klín pro obložení bočních stran sprch 
a dvoudílný profil pro napojení na stěnu. Oba 
profily jsou z kartáčované ušlechtilé oceli a na 

zadní straně jsou opatřeny střiží pro zakotvení 
do lepidla na obklady a dlažbu. Profily lze plynule 
výškově nastavit a přizpůsobit tak tloušťce 
krytiny. Lze tak rychle vytvořit bezpečné a 
těsné ukončení sprch v úrovni podlahy.  
K systému patří také profily na ochranu proti 
přetékání vody Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS 
a -WSK. Zajišťují, aby voda zůstala tam, kam 

patří: v oblasti sprchy. Schlüter®-DECO-SG 
kromě toho představuje praktické i atraktivní 
řešení pro uchycení prosklených stěn sprch.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS je dvou-
dílný profil na ochranu proti přetékání vody 
ve sprchách v úrovni podlahy. Nosný profil 
z eloxovaného hliníku se při pokládce dlažby 
ukotví v lepidle a lze jej osadit půlkulatou nebo 
vzpřímenou rovnou těsnící vložkou.

Schlüter®-SHOWERPROFILE
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Schlüter®-KERDI-DRAIN
Schlüter®-KERDI-DRAIN je systém vpustí 
pro spolehlivé napojení na kontaktní izolaci 
Schlüter®-KERDI nebo na jiný systém kon-
taktních izolací.

Schlüter®-KERDI-SHOWER
Schlüter®-KERDI-SHOWER je modulární 
systém pro montáž sprch v úrovní podlahy 
s obkladem z keramiky.

Schlüter®-KERDI-DRAIN  a Schlüter®-KERDI-SHOWER
Schlüter®-KERDI-DRAIN je systém podlaho-
vých vpustí pro snadné a spolehlivé napojení 
kontaktních izolací na domovní odpadové 
potrubí. Vpusti jsou modulově sestaveny a 
lze je skládat podle individuálních požadavků. 

Rozličné atraktivní design mřížky lze kombino-
vat s různými vertikálními nebo horizontálními 
odtokovými tělesy se zápachovou uzávěrkou 
nebo bez ní. 

Ve spojení s podlahovými prvky Schlüter®-
KERDI-SHOWER je systém ideálně vhodný 
pro sprchy v úrovni podlahy.

Ušlechtilá ocel se 
šrouby

Ušlechtilá ocel bez 
šroubů

Ušlechtilá ocel bronzová 
broušená v oleji, se šrouby

Ušlechtilá ocel 
kartáčovaná

Ušlechtilá ocel 
kartáčovaná

Nosič pro nalepení 
dlažby

Ušlechtilá ocel se 
šrouby – kruhová

Sada mřížka / rám – příklady designu
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Obložení van
Se Schlüter®-KERDI-BOARD-V deskou, 
prořezávanou na jedné straně, lze snadno a 
rychle zhotovit obložení zaoblených van, na 
které je možno přímo lepit obklad.

Umyvadlové pulty, odkládací a regálové 
plochy  
Schlüter®-KERDI-BOARD je ideální nosný 
materiál pro konstrukci umyvadlových pultů, 
odkládacích ploch a regálů z keramiky nebo 
přírodního kamene.

Dělící stěny
Se Schlüter®-KERDI-BOARD je možno 
zhotovit velmi rychle dělící stěny a zakrytí 
instalací, na které lze ihned lepit obklad.

Oblasti použití Schlüter®-KERDI-BOARD

Se Schlüter®-KERDI-BOARD vytvoříte spolehlivě každý tvar
Schlüter®-KERDI-BOARD je inovativní systém 
konstrukčních desek pro rychlé zhotovení per-
fektních tvarově stálých podkladů pro obklady.
Jaký tvar chcete vytvořit? Hranatý, oválný 
nebo kulatý, dělicí stěnu nebo stěnu sprchy 

Schlüter®-KERDI-BOARD
Mnoho podkladů u novostaveb a při re- 
 konstrukcí není vhodných pro obklady, zejména 
v oblastech namáhaných vodou.Tyto 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 / staré podklady 
při rekonstrukci.

s výklenkem nebo bez. Vaší kreativitě nejsou 
kladeny žádné meze. Je přitom jedno, zda 
chcete pokládat mozaiku, standardní obklad 
nebo velkoformátové slinuté desky. Na pod-

klady zhotovené ze Schlüter®-KERDI-BOARD 
lze okamžitě bez dalších příprav lepit obklad.
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Schlüter®-profily
Design a bezpečné hrany a rohy
Schlüter sortiment pro stěny a podlahy, exteriér a interiér, rohy, kouty a hrany. Se sytémem Schlüter profilů vždy všechno skvěle ukončíte. Zde 
naleznete perfektní individuální řešení pro každou situaci.

Schlüter®-JOLLY
Schlüter®-JOLLY je dekorativní profil pro 
vnější rohy obkladů nebo ukončení soklů a 
jiných povrchů.

Schlüter®-QUADEC
Schlüter®-QUADEC je dekorativní profil se 
čtvercovým průřezem pro vnější rohy obkladů 
nebo ukončení soklů a jiných povrchů.

Schlüter®-RONDEC
Schlüter®-RONDEC je dekorativní symetricky 
zaoblený profil pro vnější rohy obkladů nebo 
ukončení soklů a jiných povrchů.

Tvar a funkce s profily
Profily sérií Schlüter®-JOLLY, -RONDEC a 
-QUADEC vytvářejí dekorativní a mechanicky 
odolné ukončení obkladů a soklů z keramiky a 
přírodního kamene. Díky velkému množství barev 
a materiálů umožňují tyto profily mimořádně 
kreativní řešení. Ve spojení s dekorativními 
bordurovými profily Schlüter®-DESIGNLINE 
a -QUADEC-FS lze se Schlüter-Systems 
zdůraznit dekorativní vzhled obkladu.
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Schlüter®-RONDEC-STEP
Schlüter®-RONDEC-STEP je profil pro hrany 
umyvadlových pultů nebo odkládacích ploch 
s keramickým podkladem.

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB
Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB je kvalitní a 
mnohostranný profil pro bezpečnou ochranu 
hran. Se svou pohledovou plochou z kartá-
čované ušlechtilé oceli funguje při renovaci 
jako elegantní a zároveň funkční ukončení při 
pokládce „obklad na obklad“. Kromě toho jej lze 
ideálně použít i na hranách pracovních desek, 
odkládacích ploch nebo schodových stupňů.

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT
Do volného prostoru profilu lze vložit obklad 
použitý na horní straně desky nebo prvky z 
jiných materiálů.. 

Schlüter®-DESIGNLINE
Schlüter®-DESIGNLINE je bordurový profil, 
vytvářející opticky zajímavý vzhled obkladů 
stěn v interiérech. Schlüter®-DESIGNLINE je 
opatřen pohledovou plochou o šířce 25 mm, 
tloušťka profilů na bočních hranách je 6 mm.

Schlüter®-QUADEC-FS
Schlüter®-QUADEC-FS je bordurový profil, 
vytvářející opticky zajímavý vzhled obkladů stěn 
v interiérech. Do volného prostoru profilu lze 
vložit obkladový materiál, použitý na ploše stěny 
nebo prvky z jiných materiálů. Hliníkové profily 
dodávané v různých povrchových úpravách 
umožňují vytváření zajímavých dekorativních 
kontrastů.
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Schlüter®-DILEX-RF
Schlüter®-DILEX-RF je dvoudílný profil z tvrdé 
/ měkké plastické hmoty pro trvale pružné a 
bezúdržbové obvodové spáry pro přechod 
podlaha / stěna příp. napojení soklu pro vari-
abilní tloušťky obkladu.

Schlüter®-DILEX-EK
Schlüter®-DILEX-EK je dvoudílný profil z tvrdé 
/ měkké plastické hmoty pro trvale pružné a 
bezúdržbové obvodové spáry pro přechod 
podlaha / stěna příp. napojení soklu, s drážkou 
pro zasunutí příp. zaříznutých hran dlaždic.

Pohyb pod kontrolou se Schlüter®-DILEX
S profily série Schlüter®-DILEX nabízíme 
bezúdržbová a funkční řešení pro veškeré 
relevantní dilatační spáry v obkladech a dlaž-
bách. Program zahrnuje profily pro objektové 
spáry, spáry pro ohraničení polí, obvodové a 
napojovací spáry. Profily se osazují v průběhu 
pokládky obkladu a dlažby. V závislosti na 
očekávaném mechanickém nebo chemickém 

namáhání obkladu a dlažby se naše DILEX profily 
dodávají v různých materiálových provedeních.
Obvodové spáry jsou dilatační spáry, které 
ohraničují potěr u stěn a u stavebních dílů 
procházejících potěrem – jako jsou pilíře a 
sloupy. Snižují přenos kročejového hluku 
a zachycují pohyby podlahové konstrukce.
Varianty provedení spár představují například 

duté požlábky na přechodu podlaha / stěna 
nebo ve vnitřních koutech stěn. Jejich osazení 
umožňuje mimořádně snadné čištění.

Schlüter®-DILEX-EKE
Schlüter®-DILEX-EKE je pružný jednodílný 
koutový profil z tvrdé / měkké plastické hmoty 
pro vnitřní kouty stěn nebo přechod podlaha 
/ stěna.

Schlüter®-DILEX-EF
Schlüter®-DILEX-EF je pružný jednodílný 
koutový profil z tvrdé / měkké plastické hmoty 
pro vnitřní kouty stěn nebo přechod podlaha 
/ stěna.

Schlüter®-DILEX-HK/-HKW
Schlüter®-DILEX-HK/-HKW jsou profily 
s dutým požlábkem z plastické hmoty pro 
vnitřní kouty stěn a přechod podlaha / stěna.

Schlüter®-DILEX-AS
Schlüter®-DILEX-AS je dvoudílný profil pro 
pružné napojení obkladů na vestavěné stavební 
díly jako např. vany a sprchové vaničky, ale i 
na rámy oken a dveří.
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Schlüter®-DILEX-AHK
Schlüter®-DILEX-AHK je hliníkový profil 
s dutým požlábkem pro vnitřní kouty stěn. 
Dodává se s různě eloxovanými povrchy.

Schlüter®-DILEX-EHK
Schlüter®-DILEX-EHK je profil s dutým 
požlábkem vyrobený kompletně z ušlechtilé 
oceli, pro hygienicky náročné vnitřní kouty 
stěn a přechod podlaha / stěna.

Vždy čisté přechody se Schlüter®-DILEX

Schlüter®-DILEX-HKS
Schlüter®-DILEX-HKS je kombinace dutého 
požlábku z ušlechtilé oceli a pružného dilatač-
ního profilu pro dilatační spáry pro přechod 
podlaha / stěna.
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Schlüter®-ECK-E
Schlüter®-ECK-E je rohový profil z ušlechtilé 
oceli pro obklady vnějších rohů stěn, poskytující 
stabilní ochranu hran. Perforovaná ramena se 
kotví do lepidla zároveň při obkládání.

Schlüter®-ECK-K
Schlüter®-ECK-K je rohový profil z ušlechtilé 
oceli pro dodatečné nalepení na vnější hrany 
keramických nebo jiných obkladů. Poskytuje 
velmi dobrou ochranu mechanicky namáha-
ných hran.

Schlüter®-ECK-KI
Schlüter®-ECK-KI je koutový profil z ušlechtilé 
oceli pro dodatečné nalepení do vnitřních koutů 
obkladů nebo jiných povrchů stěn.

Schlüter®-ECK-KHK
Schlüter®-ECK-KHK je koutový profil z ušlech-
tilé oceli ve tvaru požlábku pro dodatečné 
nalepení do vnitřních koutů obkladů nebo 
jiných povrchů stěn.

Schlüter®-ECK jsou profily pro ochranu vnějších 
rohů a zakrytí vnitřní koutů obkladů. Posky-
tují velmi dobrou ochranu silně namáhaných 
hran především v sanitárních prostorách a 
nemocnicích.
Mimo spolehlivé ochrany hran před mecha-
nických poškozením se dosáhne i čistého, 
dekorativního ukončení rohu obkladu. Schlü-
ter®-ECK je zvláště vhodný do hygienicky 
náročných provozů, ve kterých mimo pěkného 
vzhledu záleží také na snadném čištění, jako 
např. v koupelnách, sanitárních prostorách, 
nemocnicích, průmyslových kuchyních, čistých 
provozech, umývárnách a v potravinářském 
průmyslu.
Zvláštním aspektem u Schlüter®-ECK profilů 
je možnost dodatečného osazení u některých 
typů, s nimiž je možné zakrýt nečisté zpracování 
nebo poškození.

Schlüter®-profily
Hrany a rohy znamenají často nebezpečí poranění, nečisté přechody a obtížně čistitelné oblasti. Naše systémy chrání rohy a hrany, zakrývají 
nečistě provedené vnitřní kouty a jsou zvláště vhodné do hygienicky náročných prostor. Lze je osadit i dodatečně.

Profily Schlüter®-ECK
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Schlüter®-RENO-RAMP
Schlüter®-RENO-RAMP je profil pro plynulý 
přechod ze silně zatěžovaných dlažeb na nižší 
přiléhající podlahovou krytinu.

Schlüter®-RENO-U
Schlüter®-RENO-U je profil pro vytvoření 
plynulého přechodu mezi různě vysokými 
podlahovými krytinami.

Schlüter®-SCHIENE
Schlüter®-SCHIENE je profil pro ukončení 
vnějších hran dlažeb a obkladů, lze jej ale velmi 
dobře použít i pro jiné krytiny a účely použití.

Bezpečný plynulý přechod a kvalita se Schlüter-Systems
Schlüter®-SCHIENE, -RENO-U a -RENO-
-RAMP jsou přechodové a ukončovací profily, 
které řeší bezbariérový přechod. Vytvářejí plynulý 
přechod mezi různě vysokými podlahovými 
krytinami, např. přechod mezi místnostmi, 
z dlažby na koberec nebo přechod (vstup) 
do sprchy v úrovni podlahy. Bariéry nebo 

rušivé hrany tak patří minulosti. Navíc jsou 
účinně chráněny hrany přiléhající krytiny. Díky 
vymezovači spáry je definována šířka spáry 
mezi profilem a dlažbou. Profily se dodávají v 
různých materiálech a v různých povrchových  
úpravách jako např. v kartáčované ušlechtilé 
oceli.
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E je systém  pro 
elektrické temperování, se kterým lze rychle 
vytvořit příjemně teplé zóny na stěně a 
podlaze. Zvláštnost: Topné kabely se v 
systému DITRA-HEAT-E pokládají individuál ně 
do separační rohože. Systém tak poskytuje 
maximální volnost při výběru ploch, které mají 
být temperovány. Jsou přesně řízeny digitál-
ním regulátorem teploty podlahového vytápění 
ve spojení s integrovaným teplotním čidlem.
Tímto způsobem lze požadovanou teplotu 
nastavit pohodlně a časově přesně. 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E lze díky nízké kon-
strukční výšce pouhých 5,5 mm (separační 
rohož včetně topného kabelu) snadno insta-
lovat dodatečně a je tak inteligentím řešením 
především pro rekonstrukce a sanace podlah. 
Separace s osvědčenou technologií DITRA 
umožňuje pokládat systém také na kritické 

podklady jako je dřevěná podlaha, čerstvý 
potěr nebo podklad s trhlinami – rohož pře-
mostí trhliny do 2 mm. 
Nízká výška kromě toho vede – ve spojení s 
výbornou tepelnou vodivostí keramiky a pří-
rodního kamene – k tomu, že se mírné sálavé 
teplo dostane rychle na povrch a rovnoměrně 
se šíří. 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E kromě toho funguje 
ve spojení s dlažbou nebo obkladem z kera-
miky nebo přírodního kamene jako izolace se 
stavebně technickým osvědčením. Jedno-
duchým způsobem tak vzniká bezúdržbový 
systém s dlouhou životností, ekonomicky 
výhodným pořízením i instalací. Pro rychlou 
montáž systému jsou navíc k dispozici prak-
tické kompletní sady v různých velikostech, 
ve kterých jsou veškeré komponenty systému 
předpřipravené.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Elektrické temperování pro keramický obklad a přírodní kámen.
Se Schlüter®-DITRA-HEAT-E lze rychle a ve stanovený čas ohřívat individuálně definované plochy z keramiky nebo přírodního kamene. Systém 
současně slouží jako separace a izolace.

Příjemně teplé plochy. Kdykoliv a kdekoliv chcete.  
Se Schlüter®-DITRA-HEAT-E
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Výhody na první pohled
• Rychle ohřáté plochy s přesným ovládáním

• Individuální definování temperovaných zón

• Separace s osvědčenou technologií DITRA

• Kontaktní izolace se stavebně technickým osvědčením

• Příjemné klima v místnosti díky mírnému sálavému 
teplu

• Snadná a rychlá pokládka

• Díky nízké konstrukční výšce lze snadno instalovat 
dodatečně

• Žádné opotřebení, proto bezúdržbové s dlouhou 
životností

• Ekonomicky výhodné pořízení a instalace

• Praktické kompletní sady

• Ekonomicky výhodný provoz díky časovému ovládání

Pro koho je elektrické temperování vhodné?

Schlüter®-DITRA-HEAT-E je vhodné jako přídavné topení např. pro:

33 temperování podlah s dlažbou v pokojích a koupelnách jako doplněk plnohodnotného topení (místa, kde se chodí bosou nohou)

33budovy s velmi nízkou potřebou tepla (např. pasivní domy) jako rezervní topení

33přechodné vytápění pouze příležitostně využívaných budov, např. víkendové domy

33 jako doplňkový komfort, například pro temperování stěny ve sprše v úrovni podlahy

Kvůli vyšším provozním nákladům je elektrické vytápění podlahy vhodné jako plnohodnotný systém vytápění pouze podmínečně. 
Zde se doporučuje efektivní plošné vytápění keramickou klima podlahou Schlüter®-BEKOTEC-THERM.

19



Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Inovativní keramická klima podlaha.
Schlüter®-BEKOTEC je tenkovstvá podlahová konstrukce bez trhlin a pnutí s krátkou dobou provádění.
Ve spojení s topnou a chladicí regulační technikou Schlüter®-BEKOTEC-THERM vznikne energeticky úsporná keramická klima podlaha.
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U patentované tenkovrstvé konstrukce 
systému Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
je nutné vytápět pouze malou hmotu potěru. 
Díky nízké teplotě na přívodu může být pod-
lahové topení provozováno energeticky velmi 

úsporně. Rovnoměrný rozvod tepla pomocí  
rohože Schlüter®-DITRA 25 pod keramickou 
dlažbou umožňuje jeho rychlé a celoplošné 
předávání a vytváří tak útulné pokojové klima. 
Roztoči  nebo nečistoty nemají na hygienickém 

Keramická klima podlaha

Ušetřete energii, snižte si náklady
Schlüter®-BEKOTEC-THERM představuje 
ideální stavební prvek pro použití v moderních 
nízkoenergetických domech. Rychlá reakční 
doba umožňuje vytvořit útulné klima v každém 
ročním období: v zimě příjemným teplem na 
každém kroku, v létě jako pasivní chladicí 
plocha příjemná pro bosé nohy.
Jako teplotu na přívodu označujeme teplotu 
média (např. voda) přinášejícího teplo do kera-
mické klima podlahy. Výše teploty na přívodu 
je závislá na plochách odevzdávajících teplo 
a na tepelné potřebě místností. Dříve činila u 
tradičních systémů 70 - 90 °C. Nízká teplota 
na přívodu cca 30 °C předurčuje Schlüter®-

-BEKOTEC-THERM jako ideálního partnera 
pro kombinace s tepelným čerpadlem a solární 
technikou – jejichž energie je současně dosta-
čující i pro ohřev užitkové vody pro koupelnu 
a kuchyni. Avšak i při konvenčních zdrojích 
tepla se nízkou teplotou na přívodu šetří životní 
prostředí - a Vaši peněženku.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
úspora nákladů až 10 %

běžně

povrchu, jako je keramická podlaha nebo 
podlaha z přírodního kamene, žádnou šanci.
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Pomocí speciální konstrukce keramické klima podlahy lze dlažbu pokládat na systémovou 
rohož Schlüter®-DITRA 25 ihned, jakmile je potěr pochozí. Odpadá tak dlouhé vysychání potěru 
a časově náročné náběhové vytápění. Protože je pro tenký potěr menší spotřeba materiálu, 
ušetří se jak hmotnost, tak i konstrukční výška a  montáž vyžaduje mnohem méně času.

Díky krátké době montáže se nastěhujete dříve

Zaručená spolehlivost…
Nezávislé posudky potvrzují praxí ověřené vlastnosti systému. Četné 
reference a naše záruka v délce 5 let, která nezahrnuje pouze systé-
mové komponenty, jak to bývá běžné, ale i bezporuchovou konstrukci 
podlahy, dávají tomuto systému spolehlivost a náskok.

Patentovaná konstrukce klima podlahy to 
umožňuje: Pomocí propojených vzduchových 
kanálů v rohoži Schlüter®-DITRA 25 bezpro-
středně pod dlažbou se teplo šíří mimořádně 
rychle a rovnoměrně a zahřeje během krátké 
doby celou podlahu na požadovanou teplotu.

• rovnoměrný rozvod tepla

• útulná

• hygienická

• komfortní regulace

Přednosti tepelně 
technické

• možnost sníženého 
nočního provozu

• nízká teplota přiváděné vody, 
nízké náklady na vytápění

• vhodná pro využití regene-
rativních zdrojů energie

• rychle reagující podlahové topení

• nízká potřeba energie

Ekologické 
přednosti

• nízká konstrukční výška

• úspora materiálu a hmotnosti

• konstrukce potěru s min. pnutím

• dlažba keramická nebo z pří-
rodního kamene bez trhlin

• potěr bez dilatačních spár

• volnější možnosti uspořádání

• krátká doba montáže

• vysoká zatížitelnost

• prokázaná vhodnost použití

• vhodné pro všechny pod-
lahové krytiny

Přednosti     
konstrukční

Efektivní rozvod tepla

Další informace
naleznete v našem aktuálním prospektu 
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Schlüter®-BEKOTEC-THERM

6

Schnell.
Früher einziehen dank kurzer Bauzeit!

Durch die spezielle Konstruktion des Kera-mik-Klimabodens können die Fliesen direkt nach Begehbarkeit des Estrichs auf die zum System gehörende Schlüter®-DITRA 25 oder Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 Matte verlegt werden. Lange Wartezeiten auf die Trocknung des Estrichs und das zeitauf-wändige Funktions- oder Belegreifheizen entfallen. Und da für den dünnen Estrich viel weniger Material gebraucht wird, wer-den Gewicht sowie Konstruktionshöhe ein-gespart und der Einbau benötigt deutlich  weniger Zeit.

In Neubau und Modernisierung…

33Geringe  
Konstruktionshöhe
33Material- und 
Gewichtseinsparung
33Kurze Bauzeit
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Die Norm verlangt eine Mindestüberde-ckung der Heizrohre mit Estrich von 45 mm.

Aufbau nach  
DIN 18 560-2 
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Das Schlüter®-BEKOTEC System benötigt lediglich eine Über deckung der Heizrohre von mindestens 8 mm, also weniger Auf-bauhöhe und weniger Lasteintrag durch Estrichmasse.

Aufbau mit  
Schlüter®-BEKOTEC-EN/P bzw. -EN/PF

Schlüter®-BEKOTEC-THERM

7

Durch den patentierten Aufbau des Schlüter®-BEKOTEC-THERM Systems werden Spannungen innerhalb der Boden-konstruktion neutralisiert. So entsteht ein 

dauerhaft schadensfreier, beheizter Boden-aufbau, an dem Sie lange Freude haben werden.

Sicherheit mit System.Qualität auf lange Sicht!

33Spannungsarme Konstruktion
33Fugenloser Estrich

33Rissfreier Keramik- oder Natursteinbelag33Beste Referenzen

5
18

8
31

 m
m

8
12 20

 m
m

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS bietet mit einer eingebauten Trittschalldämmung einen besonders dünnen Heizestrich einen zusätzlichen Schallschutz von 25 dB.

Schon ab 20 mm Höhe kann mit der Systemplatte EN 12 FK ein Heizestrich erstellt werden.

Aufbau mit 
Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK
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Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F aus druck-stabiler Tiefziehfolie wird direkt auf den Untergrund oder auf Dämmlagen verlegt.

Aufbau mit 
Schlüter®-BEKOTEC-EN  23  F

Aufbau mit 
Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS
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Bauen Sie nach EnEV* 

*Energieeinsparverordnung

JETZT  

ENERGIE SPAREN 

i

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Der Keramik-Klimaboden

Energiesparend. Komfortabel. Zuverlässig.

… made by Schlüter-Systems

0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400

Energiesparen
mit Keramik

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Der Keramik-Klimaboden
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Schlüter®-LIPROTEC
Utváření prostoru pomocí světla a keramiky.
S inovativní světelnou technikou Schlüter®-LIPROTEC vytvoříte správné světlo na správném místě. Vysoce kvalitní LED moduly v elegantních 
profilech vytvářejí jedinečné akcentní osvětlení..

Schlüter®-LIPROTEC je systém pro elegantní 
akcentní osvětlení s LED moduly, které jsou 
integrované do vysoce kvalitních hliníkových 
profilů. Tato energeticky úsporná světelná 
technika má dlouhou životnost, je vysoce 
efektivní a tím ideálně vhodná pro udržitelné 
stavění.
Vysoce kvalitní LED pásky vytvářejí mimořádně 
homogenní světelný obraz. Můžete přitom 
vybírat mezi přímým a nepřímým osvětle-
ním a čtyřmi různými typy světla: teplé bílé, 
neutrální bílé, bílé s regulovatelnou barev-
nou teplotou a barevné RGB světlo s více 
než 16,7 mil. barev. Poslední uvedené lze 
dokonce pohodlně ovládat smartphonem 
nebo tabletem pomocí bluetooth přijímače 
a bezplatné chytré aplikace. 
Pokládka nosných profilů do lepidla  na obklady 
a dlažbu a naklapnutí příslušných krytů umož-

ňují jednoduchou montáž. Program kromě 
toho zahrnuje celé systémové příslušenství 
– kabely, síťové zdroje, přijímače a vypínače. 
Kompletní světelnou techniku tak obdržíte od 
jednoho dodavatele.
Pro bezproblémové použití v koupelně jsou 
certifikovány LED pásky s krytím IP 65, tzn. 
pro vlhké prostory. Pro celou řadu montážních 
řešení např. osvětlení koupelnových zrcadel 
nebo nasvícení stěn jsou k dispozici kompletní 
sady s komponenty  předpřipravenými pro 
montáž. Kreativitě tak nejsou kladeny téměř 
žádné meze.

Vytvořte si Váš individuální prostor s osvětlovacími profily 
Schlüter®-LIPROTEC 

22



Ready, Set, go!
Pro ještě snadnější zpracování a montáž 
individuální světelné techniky Schlüter®-
LIPROTEC jsou pro různé aplikace k dispozici 
praktické sady. Veškeré komponenty jsou 
předpřipraveny pro rychlou montáž. Ino-
vativním LED osvětlením tak můžete zcela 
snadno vybavit schodiště, nástěnné panely 
nebo zrcadla. 

• Energeticky úsporná osvětlovací technika pro pevné 
zabudování. 

• S dlouhou životností. Efektivní.
• Mimořádně homogenní světlo díky kvalitním LED 

páskům.
• 4 typy světla – dle Vašeho výběru.
• Vysoce kvalitní hliníkové profily k dodání také se 

vzhledem ušlechtilé oceli.
• Jednoduchá pokládka profilů do lepidla na obklady a 

dlažbu.
• LED pásky s certifikací IP65 – vhodné pro vlhké 

prostory.
• Online nápověda pro výběr na www.liprotec.com.

Výhody na první pohled
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Váš odborný prodejce:

Pro informaci: 
Pro všechny, kdo chtějí vědět více!

Podařilo se nám nadchnout Vás pro výrobky Schlüter®-Systems?
Pak budete jistě chtít vědět více. Nejrychleji to lze přes internet.
Na www.schlueter-systems.com získáte další informace jen jedním kliknutím.
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