
Bydlení s obklady a dlažbou
Systémová řešení se Schlüter®-Systems

Váš kompetentní partner pro interiéry a exteriéry
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Od Schiene k systému – díky inovativním nápadům a kvalitním produktům zaujímá Schlüter-Systems KG vedoucí postavení na trhu v segmentu 
týkajícího se obkladů a dlažeb. S více než 1100 zaměstnanci v Evropě a v USA a celkem sedmi pobočkami udává Schlüter-Systems po desetiletí 
v tuzemsku a zahraničí směr v oblasti řešení pro pokládku a zpracování obkladů a dlažeb.

Nápad s profilem Schiene
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Když měl mladý obkladačský mistr Werner 
Schlüter- obložit koupelnu s pěti dveřmi, přišel 
na nápad s profilem Schiene. Začala strmá 
kariéra firmy.

Vynálezci nepadají z nebe. Vynálezci přichá-
zejí z praxe! Opravdu úspěšné nápady jsou 
často výsledkem dlouholetých zkušeností v 
kombinaci s notnou dávkou kreativity. A vždy 
odrážejí dobu, ve které vznikají! Dnes jméno 
mladého obkladače reprezentuje mezinárodně 
úspěšnou značku a firmu.

Schlüter-Systems nabízí v současné době 
v šesti oborech působnosti více než 10 000 
v praxi ověřených systémových řešení pro 
pokládku obkladů a dlažeb z keramiky a přírod-
ního kamene. Od výrobku Schlüter- SCHIENE, 
originálního ukončovacího profilu pro podlahové 
krytiny, přes systémová řešení pro sprchy 
v úrovni podlahy až po topné systémy pro 
podlahy a stěny a světelnou techniku.

Izolace, separace, odvodnění, kročejová izolace

Schlüter-Systems nabízí v praxi ověřená systémová řešení pro izolaci, separaci, odvodnění a kročejovou 

izolaci dlažby. Ať již pro interiér nebo exteriér, pro novostavbu nebo rekonstrukci, zde naleznete vždy 

vhodné řešení.

Technika a design s profily

Schlüter- profily nabízejí ideální kombinaci funkčnosti a designu. Náš sortiment zahrnuje profily pro ukončení 

obkladů stěn a podlah, schodových hran a profily pro objektové dilatační spáry, dilatace v ploše, koutové 

a napojovací dilatační spáry.

Podlahové konstrukce

Schlüter-BEKOTEC systém je tenkovrstvá podlahová konstrukce bez trhlin, s min. pnutím a krátkou dobou 

provádění. Ve spojení se Schlüter-BEKOTEC-THERM regulační technikou pro topení a chlazení lze zhotovit 

efektivní keramickou klima podlahu.

Balkony a terasy

Schlüter-balkonový systém zahrnuje rozsáhlý sortiment ukončovacích profilů, odvodňovacích žlabů, dre-

nážních, separačních a izolačních systémů, které jsou vzájemně sladěné.

Podklad pro obkládání, konstrukční deska, kontaktní izolace

Schlüter-KERDI-BOARD, vyrobený inovativní technologií a zaměřený na Vaše praktické potřeby, Vám jako 

podklad pro obkládání nabízí mnoho nových možností při zhotovení.

Elektrické temperování s obklady a dlažbou z keramiky a přírodního kamene

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.

Utváření prostoru pomocí světla a keramiky

S inovativní světelnou technikou Schlüter-LIPROTEC vytvoříte správné světlo na správném místě. Kvalitní 

LED moduly v elegantních profilech vytvářejí jedinečné akcentní osvětlení.

Vynálezci nepadají z nebe
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Schlüter- profily nabízejí ideální kombinaci funkčnosti a designu. Náš sortiment zahrnuje profily pro ukončení obkladů stěn a podlah, schodových 
hran a profily pro objektové dilatační spáry, dilatace v ploše, koutové a napojovací dilatační spáry.

Technika a design s profily Schlüter
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Profily sérií Schlüter-JOLLY, -RONDEC a -QUADEC vytvářejí mechanicky odolné a dekorativní 
ukončení obkladů a soklů z keramiky a přírodního kamene. Díky velkému množství variant barev a 
materiálů umožňují tyto profily mimořádně kreativní řešení. Ve spojení s dekorativními bordurovými 
profily Schlüter-DESIGNLINE a -QUADEC-FS lze se Schlüter-Systems dosáhnout zajímavého 
zvýraznění.

Schlüter-JOLLY, -RONDEC a -QUADEC jsou ukončovací profily pro vnější rohy obkladů, které 
poskytují dobrou ochranu hran. Profily, které se dodávají v různých materiálech, barvách a povr-
chových úpravách, umožňují barevně sladit vnější hrany obkladu s barvou obkládaček a spár 
nebo naopak vytvářet zajímavé dekorativní kontrasty.

Vnější rohy a ukončení stěn

Schlüter®-QUADECSchlüter®-RONDECSchlüter®-JOLLY/-SCHIENE

Schlüter®-JOLLY, -RONDEC a -Quadec

Schlüter-QUADEC je kvalitní ukončovací profil pro vnější rohy obkladů, 
který poskytuje dobrou ochranu hran.
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Schlüter®-RENO-U
Schlüter-RENO-U je profil pro vytvoření plynulého 
přechodu mezi různě vysokými podlahovými 
krytinami. Vymezovačem spáry je definována 
šířka spáry k navazující dlaždici. Schlüter- 
RENO-EU, -EBU a -MU nemají vymezovač 
spáry.

Schlüter-SCHIENE je speciální profil pro ukon-
čení vnějších hran dlažeb a obkladů, lze jej 
však velmi dobře použít i pro jiné krytiny a úče-
ly použití. Vymezovačem spáry je definována 
šířka spáry k navazující dlaždici.

Schlüter®-SCHIENE
Schlüter-TREP-E je schodový profil z ušlechtilé 
oceli se speciálním protiskluzným profilováním 
pro bezpečné a opticky bezvadné vytvoření 
hran schodových stupňů. Lze jej osadit do 
keramických dlaždic nebo desek z přírodního 
kamene nebo i do potěru a stěrek.

Schlüter®-TREP-E

Schlüter-TREP-E je zvláště vhodný pro použití v objektech s vysokou frekvencí osob, např. 
v obchodních nebo ve veřejných budovách.

Ukončení podlah a schodové profily

Ukončení podlah a schodové profily. Ukončovací profily jako je origi-
nální Schlüter-SCHIENE ohraničují dlažbu a chrání vnější hrany dlažeb 
z keramiky nebo přírodního kamene před mechanickým poškozením. 
Všechny podlahové ukončovací profily přispívají k trvale pěknému 
vzhledu podlahové krytiny.

Hrany schodů jsou vystaveny silnému mechanickému namáhání a 
představují vysoké riziko úrazu. Svým protiskuzným provedením a 
dobrou optickou rozpoznatelností přispívají Schlüter-TREP-profily k větší 
bezpečnosti. Chrání hrany stupňů a jejich krytinu před poškozením.
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Schlüter®-DILEX-KS
Schlüter-DILEX-KS je dilatační profil chránící hrany dlaždic, sestá-
vající z bočních kotevních ramen z hliníku nebo z ušlechtilé oceli, 
která jsou spojena vyměnitelnou dilatační vložkou z měkké plastické 
hmoty.

Schlüter®-DILEX-HKS
Schlüter-DILEX-HKS je kombinace dutého požlábku z ušlechtilé 
oceli a pružného dilatačního profilu pro přechod podlaha / stěna. Je 
zvláště vhodný do hygienicky náročných prostor, ve kterých vedle 
pěkného optického vzhledu záleží také na co nejsnazší údržbě.

Schlüter-DILEX-EHK je profil s dutým požlábkem z ušlechtilé oceli pro vnitřní kouty stěn s obklady z 
keramiky nebo přírodního kamene, které musí splňovat zvýšené hygienické požadavky.

Dilatační spáry

Schlüter-DILEX - profily nabízejí bezúdržbová a funkční řešení pro veš-
keré relevantní dilatační spáry v obkladech a dlažbách. Výrobní pro-
gram zahrnuje typy profilů pro objektové spáry, spáry pro ohraničení 
polí, koutové a napojovací spáry. Profily se osazují v průběhu pokládky 
dlažby a obkladu. Podle předpokládaného mechanického namáhání 
podlahové krytiny se DILEX- profily dodávají v různých materiálových 
provedeních.

Další informace 
naleznete v našem aktuálním  
prospektu Schlüter-DILEX
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S produkty Schlüter-KERDI, -DITRA 25 a -DITRA-DRAIN nabízí Schlüter-Systems optimálně sladěná systémová řešení pro pokládku dlažeb 
a přírodního kamene v oblastech namáhaných vlhkem a ve venkovních oblastech a na kritických podkladech. Schlüter-DITRA-SOUND kromě 
toho umožňuje vytvořit efektivní izolaci proti kročejovému hluku v rekonstruovaných objektech.

Izolace, separace, odvodnění a kročejový hluk

8



9

Schlüter®-KERDI

Schlüter®-KERDI-LINE Schlüter®-DITRA-DRAIN

Schlüter-KERDI je izolační pás z polyetylénu, 
oboustranně opatřený střiží pro zakotvení do 
lepidla na obklady a dlažbu. Je vhodný ze-
jména pro izolace v těsném spojení s obkla-
dem a dlažbou. 

Schlüter-KERDI-LINE je kompletní sada pro 
lineární sprchy v úrovni podlahy s horizontál-
ním nebo vertikálním odtokem. Lze ji použít 
univerzálně pro centrální osazení v ploše ne-
bo ke stěně. 

Schlüter-DITRA-DRAIN je spolehlivá a trvale 
účinná kontaktní kapilárně pasivní drenáž. 
Pokládá se do tenké vrstvy lepidla na 
kontaktní izolaci položenou ve spádu jako 
Schlüter-KERDI.

Schlüter-KERDI-LINE je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni 
podlahy. Lze ji použít univerzálně pro centrální osazení v ploše 
nebo ke stěně.

Izolace a separace

Schlüter®-DITRA 25

Obklady nejsou vodotěsné: spárami může 
do podkladu pronikat voda a poškozovat 
stavební konstrukci. Kontaktní izolací tomu 
můžete efektivně zabránit. Schlüter-Systems 
Vám se Schlüter-DITRA 25 a Schlüter-KERDI 
nabízí kompletní systém vzájemně sladěných 
komponent pro izolaci. Inovativní technologie-
DITRA 25 zabraňuje poškození keramických 
dlažeb, způsobených pnutím v konstrukci 
a předchází tak tvorbě trhlin v dlažbě. Jako 
kontaktní kapilárně pasivní drenáž dlažbu pro-
vzdušňuje a separuje Schlüter-DITRA-DRAIN. 
Schlüter-DITRA-SOUND slouží ve spojení 
s dlažbou jako kontaktní kročejová izolace. 

Schlüter-DITRA 25 je polyetylénový pás 
s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky, 
který je na rubové straně opatřen nosnou 
střiží. Je univerzálním podkladem pro dlažbu 
i obklad jako separační vrstva, kontaktní 
izolace a vrstva pro vyrovnání tlaku páry.

Další informace 
naleznete v našem aktuálním  
prospektu Schlüter-KERDI-LINE
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Schlüter-BEKOTEC systém je tenkovrstvá podlahová konstrukce bez trhlin, s min. pnutím a krátkou dobou provádění. Ve spojení se Schlüter- 
BEKOTEC-THERM regulační technikou pro topení a chlazení lze zhotovit efektivní keramickou klima podlahu.

Keramická klima podlaha – myslete na budoucnost
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Upozornění: Na Schlüter-BEKOTEC-THERM 
lze pokládat nejen keramickou dlažbu a přírodní 
kámen, ale i jiné podlahové krytiny.

Schlüter®-BEKOTEC-EN
Schlüter-BEKOTEC je spolehlivá technolo-
gie pro podlahové konstrukce jako systém 
funkčně bezpečných plovoucích a topných 
potěrů bez trhlin s dlažbou z keramiky a pří-
rodního kamene. Na BEKOTEC-potěr lze 
pokládat také jiné podlahové krytiny.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F
Schlüter-BEKOTEC-F je spolehlivá techno-
logie pro tenkovrstvé podlahové konstrukce 
jako systém funkčně bezpečných plovou-
cích a topných potěrů bez trhlin s  dlaž-
bou z  keramiky a přírodního kamene. Na 
 BEKOTEC-potěr lze pokládat také jiné pod-
lahové krytiny.

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
Schlüter-BEKOTEC-DRAIN je spolehli-
vá technologie pro tenkovrstvé podlahové 
konstrukce v exteriéru jako systém funkčně 
bezpečných plovoucích potěrů bez trhlin 
s dlažbou z keramiky a přírodního kamene.
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Ať již použijete dlažbu, přírodní kámen nebo jakékoliv jiné podlahové krytiny, 
Schlüter-BEKOTEC-THERM je v každém případě správná volba.

U patentované tenkovrstvé konstrukce systému 
Schlüter-BEKOTEC-THERM je nutné vytápět 
pouze malou hmotu potěru. Díky nízké teplotě 
na přívodu může být podlahové topení provo-
zováno energeticky velmi úsporně. Rovnoměrný 
rozvod tepla pomocí Schlüter-DITRA 25 pod 
keramickou dlažbou umožňuje jeho rychlé 

a celoplošné předávání a vytváří tak útulné 
pokojové klima. Roztoči nebo nečistoty nemají 
na hygienickém povrchu, jako je keramická 
podlaha nebo podlaha z přírodního kamene, 
žádnou šanci.

Jako teplotu na přívodu označujeme teplotu 
média (např. voda), přivádějícího 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 BEKOTEC-
-THERM jako ideálního partnera pro kombinaci 
s tepelným čerpadlem a solární technikou, 
jejichž energie je současně dostačující i pro 
ohřev užitkové vody pro koupelnu a kuchyni. 
Avšak i při konvenčních zdrojích tepla se nízkou 
teplotou na přívodu šetří životní prostředí a 
Vaše peněženka.

Úspora energie, snížení nákladů

Keramická klima podlaha

Schlüter-BEKOTEC-THERM představuje ideální 
stavební prvek pro použití v moderních nízko-
energetických domech. Rychlá reakční doba 
umožňuje vytvořit v každém ročním období 
útulné klima: v zimě příjemným teplem při 
každém kroku, v létě jako pasivní chladicí 
plocha příjemná pro bosé nohy.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
úspora nákladů až 9,5 %

běžně
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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 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 pěti let, která nezahrnuje 
pouze systémové komponenty, jak to bývá běžné, ale i bezporuchovou 
konstrukci podlahy, dávají tomuto systému spolehlivost a náskok.

Patentovaná konstrukce klima podlahy 
to umožňuje: Pomocí propojených vzdu-
chových kanálků v  rohoži DITRA  25 
bezprostředně pod dlažbou se teplo šíří 
mimořádně rychle a rovnoměrně a zahřeje 
během krátké doby celou podlahu na 
požadovanou teplotu.

Efektivní rozvod tepla

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

6
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Durch den patentierten Aufbau des Schlüter®-BEKOTEC-THERM Systems werden Span-nungen innerhalb der Bodenkonstruktion 

neutralisiert. So entsteht ein dauerhaft  schadensfreier, beheizter Bodenaufbau, an dem Sie lange Freude haben werden.

Belastbar und schadensfrei…

Sicherheit mit System.  Qualität auf lange Sicht!

Im Sommer wie im Winter: Dämmung und Fußbodenheizung sorgen für ein angenehmes Raumklima. 

Der Keramik-Klimaboden bringt Behaglichkeit und 
Ambiente in Ihre Wohnräume.

Schnell. 
Früher einziehen dank kurzer Bauzeit!

Durch die spezielle Konstruktion des Keramik-Klimabodens können die Fliesen direkt nach Begehbarkeit des Estrichs auf die zum System gehörende Schlüter®-DITRA 25 Matte ver-legt werden. Lange Wartezeiten auf die Trocknung des Estrichs und das zeitaufwän-dige Funktions- oder Belegreifheizen entfallen. Und da für den dünnen Estrich viel weniger Material gebraucht wird, werden Gewicht sowie Konstruktionshöhe eingespart und der Einbau benötigt deutlich weniger Zeit.

In Neubau und Modernisierung…

  Geringe  
Konstruktionshöhe

  Material- und 
Gewichtseinsparung

  Kurze Bauzeit

  Spannungsarme Konstruktion Fugenloser Estrich
 Rissfreier Keramik- oder Natursteinbelag Beste Referenzen
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Wenn in Sanierungsobjekten eine besonders geringe Aufbauhöhe gefragt ist, kommt Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F mit nur 31 mm Konstruktionshöhe aus.

Das Schlüter®-BEKOTEC System benötigt lediglich 
eine Überdeckung der Heizrohre von mindestens 8 mm, 
also weniger Aufbauhöhe und weniger Lasteintrag 
durch Estrichmasse.

Die Norm verlangt eine Mindestüberdeckung der Heizrohre mit Estrich von 45 mm.

Aufbau nach DIN 18 560-2
Aufbau mit Schlüter®-BEKOTEC-EN/P bzw. -EN/PF Aufbau mit 

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F
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Další informace 
naleznete v našem aktuálním prospektu 
Schlüter-BEKOTEC-THERM

Bauen Sie nach EnEV 2009*

*Energieeinsparverordnung

JETZT 
ENERGIE SPAREN 

i

Energiesparend. Komfortabel. Zuverlässig.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Der Keramik-Klimaboden

Bauen Sie nach EnEV 2009*

*Energieeinsparverordnung

JETZT 
ENERGIE SPAREN 

i

Energiesparend. Komfortabel. Zuverlässig.

… made by Schlüter-Systems
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Energiesparen
mit Keramik

Díky tenkovrstvé konstrukci reaguje topné těleso podlaha mnohem rychleji na teplotní změny. S pomocí 
Schlüter-BEKOTEC-THERM lze realizovat dokonce energeticky úsporný snížený noční provoz, což 
značně sníží Vaše náklady na vytápění.

• žádné dilatační spáry v potěru

• rovnoměrný rozvod tepla

• útulná

• hygienická

• komfortní regulace

• možnost pasivního chlazení

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

Šetřete energii!

B
E

KOTEC-THERM

S
e

 S c h l ü t e r® -
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Dlažba je ideální podlahová krytina pro balkony a terasy. S promyšlenou podlahovou konstrukcí se Schlüter-Systems postará o dlouhou 
životnost dlažby v exteriéru. Nabízíme balkónové konstrukce od A do Z. Zcela nezávisle na tom, zda svou terasu chcete rekonstruovat nebo 
připravujete slunečnou premiéru. Od kontaktní izolace přes ukončovací profily až k odvodňovacímu žlabu: U Schlüter-Systems jsou všechny 
komponenty vzájemně sladěné. Pro novostavby i rekonstrukce.

Balkony a terasy

Schlüter®-TROBASchlüter®-BARINSchlüter®-DITRA -
DRAIN 4 und 8

Schlüter®-BARA-RTKE
… je separační a drenážní vrstva 
nad vodorovnými izolacemi pod 
vrstvou potěru nebo štěrku. Je 
tvořena tlakově stálou polyetyle-
novou fólií s výlisky a otvory k dre-
nážním kanálkům. Pro pokládku 
dlažby na vrstvu potěru je nutné 
použít kontaktní separační vrstvu.

… je žlabový systém z barevně 
lakovaného hliníku pro odvádění 
vody z ploch balkónů a teras. Lze 
jej připevnit na k tomu určené 
profily Schlüter-BARA.

...jsou kontaktní kapilárně pasivní 
drenážní a separační rohože z 
polyetylénu s jednostranně nebo 
oboustranně (DITRA-DRAIN 8) 
nalepenou tkaninou. Dodávají se s 
drenážním prostorem vysokým 4 
mm resp. 8 mm. Výběr se provádí 
v závislosti na očekávaném množ-
ství odváděné vody.

… je ukončovací profil s okap-
ničkou pro osazení na hotový 
spádový potěr. Profil má drážku 
pro připevnění žlabového systému 
Schlüter-BARIN. Profil Schlüter-
-BARA-RTKE je vhodný především 
pro konstrukční skladbu s kontaktní 
drenáží Schlüter-DIT RA-DRAIN. 
Jeho čelní hrana s otvory čistě 
zakončuje dlažbu.
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Schlüter-KERDI-BOARD je inovativní systém pro rychlé zhotovení perfektních tvarově stálých podkladů pro obkládání. Je při tom jedno, zda 
chcete pokládat mozaiku, standardní obklad nebo velkoformátové slinuté desky. Na podklad zhotovený ze Schlüter-KERDI-BOARD lze oka-
mžitě bez dalších příprav lepit obklad.

Spolehlivost ve všech tvarech

Schlüter®-KERDI-BOARD
jsou konstrukční desky v sedmi různých tloušťkách od 5 do 50 mm. Díky snadnému zpracování 
a natištěnému rastru pro řezání vytvoří obkladač i během velmi krátké doby jakýkoliv myslitelný 
tvar a získá tak spolehlivý podklad pro perfektní obklad. Na tuto kombinaci perfektního podkladu 
a profesionální pokládky může obkladač bez obav poskytnout záruku. Riziko z odpovědnosti 
je tak kalkulovatelné a je zajímavým aspektem pro řemeslníky, ale i pro stavebníky, architekty 
a projektanty již při zadávání zakázky.

Pro pokládání obkladů do tenké vrstvy lepidla 
musí být podklad pro obklady dostatečně 
rovný a zhotovený z vhodného materiálu, který 
je odolný proti vlhkosti.

Schlüter-KERDI-BOARD lze na nosnou kon-
strukci ze dřeva nebo kovu rychle a snadno 
připevnit odpovídajícími šrouby, které jsou 
součástí sortimentu.

i

Další informace 
naleznete v našem aktuálním  
prospektu Schlüter-KERDI-BOARD

V závislosti na rovnosti a charakteru stávajících 
ploch stěn lze desky Schlüter-KERDI-BOARD 
lepit na podklad celoplošně nebo na maltové 
terče z lepidla pro tenkovrstvé lepení nebo 
jiného vhodného lepidla a snadno pomocí 
vodováhy vyrovnat.

• odolný proti vodě a  
teplotám

• lze snadno uchopit
• parobrzda
• tepelně izolační
• použitelný na všechny 

podklady

• bezprašné a snadné řezání  
(odlamovacím nožem)

• natištěný rastr pro řezání
• lehký, snadná přeprava
• funkčně spolehlivá kontaktní 

izolace

• rovný, tvarově stálý a 
pevný v ohybu

• povrch se střiží k  
účinnému zakotvení do 
tenké vrstvy lepidla

• neobsahuje cement ani 
skelná vlákna
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Schlüter-DITRA-HEAT-E je systém pro 
elektrické temperování, pomocí kterého lze 
rychle vytvářet příjemně teplé zóny na stěně 
a podlaze. Zvláštnost: Topné kabely se 
pokládají individuálně do separační rohože. 
Systém tak poskytuje maximální volnost při 
výběru ploch, které mají být temperovány. 
Jsou přesně řízeny pomocí digitálního regu-
látoru teploty ve spojení s integrovaným tep-
lotním čidlem. Tímto způsobem lze nastavit 
požadovanou teplotu pohodlně a časově 
přesně.
DITRA-HEAT-E lze díky nízké konstrukční 
výšce pouhých 5,5 mm (separační rohož 
včetně topného kabelu) snadno instalovat 
dodatečně a je tak inteligentním řešením 
především při rekonstrukcích a sanacích 
podlah. A separace pomocí osvědčené 
technologie DITRA umožňuje pokládku 
systému na kritické podklady jako jsou 
dřevěné podlahy, čerstvé potěry nebo pod-
klady s trhlinami – rohož přemostí trhliny do 
2 mm.

Nízká výška kromě toho vede – ve spojení 
s výbornou tepelnou vodivostí keramiky a 
přírodního kamene – k tomu, že se mírné 
sálavé teplo dostane rychle na povrch a 
rovnoměrně se šíří.
DITRA-HEAT-E kromě toho ve spojení s 
obklady a dlažbou z keramiky a přírodního 
kamene funguje také jako izolace se sta-
vebně technickým osvědčením. Jednodu-
chým odborným provedením tak vznikne 
bezúdržbový systém s dlouhou životností, 
výhodným pořízením i instalací. Pro rychlou 
montáž systému jsou navíc k dispozici 
praktické kompletní sady v různých velikos-
tech, ve kterých jsou veškeré komponenty 
systému předpřipravené.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Elektrické temperování s obklady a dlažbou z keramiky a přírodního kamene.
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 ideální pro dodatečnou 
instalaci

• Žádné opotřebení, proto bezúdržbové s dlouhou 
životností

• Ekonomicky výhodné pořízení a instalace

• Praktické kompletní sady

• Úsporný provoz díky časovému ovládání

Pro koho je elektrické temperování vhodné?

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

33Temperování 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 domky

33Pro zvýšení komfortu, například pro temperování stěny ve sprše v úrovní podlahy

Kvůli vyšším provozním nákladům je elektrické podlahové topení vhodné jako plnohodnotný vytápěcí systém pouze podmínečně.
Zde se doporučuje efektivní plošné vytápění keramickou klima podlahou Schlüter-BEKOTEC-THERM.
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Schlüter®-LIPROTEC
Utváření prostoru pomocí světla a keramiky.
S inovativní světelnou technikou Schlüter-LIPROTEC vytvoříte správné světlo na správném místě. 
Kvalitní LED moduly v elegantních profilech vytvářejí jedinečné akcentní osvětlení.

Schlüter-LIPROTEC je systém pro ele-
gantní akcentní osvětlení s LED moduly,  
které jsou integrované do kvalitních hliní-
kových profilů. Tato energeticky úsporná 
světelná technika je efektivní s dlouhou 
životností a tím ideálně vhodná pro udrži-
telné stavění.
Kvalitní LED pásky vytvářejí mimořádně 
homogenní světelný obraz. Můžete přitom 
vybírat mezi přímým a nepřímým osvětle-
ním a čtyřmi různými typy světla: teplá bílá, 
neutrální bílá, bílá s regulovatelnou barev-
nou teplotou a barevné RGB světlo s více 
než 16,7 mil. barev. Poslední uvedené lze 
dokonce pohodlně ovládat ze smartphonu 
nebo tabletu pomocí bluetooth přijímače a 
bezplatné aplikace.

Osazení nosných profilů do lepidla na 
obklady a dlažbu a naklapnutí odpovídají-
cích krytů umožňují jednoduchou montáž. 
Program kromě toho zahrnuje celé sys-
témové příslušenství – kabely, síťové 
zdroje, přijímače a vysílače. Kompletní 
světelnou techniku tak získáte od jednoho 
dodavatele.
Pro bezproblémové použití v koupelně mají 
LED pásky certifikaci pro krytí IP 65, tzn. 
pro vlhké prostory. Pro řadu montážních 
situací, například osvětlená koupelnová 
zrcadla nebo nasvícené nástěnné panely 
jsou v případě potřeby k dispozici kom-
pletní sady s předpřipravenými kompo-
nenty. Kreativitě tak nejsou kladeny téměř 
žádné meze.

Vytvořte si příjemné bydlení se světelnou technikou  
Schlüter®-LIPROTEC
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Ready, Set, go!
Pro ještě snadnější zpracování a instalaci indi-
viduální světelné techniky Schlüter- LIPROTEC 
jsou pro různé aplikace k dispozici praktické 
sady, v nichž jsou všechny komponenty před-
připraveny pro rychlou montáž. Inovativním 
osvětlením LED tak můžete zcela snadno vybavit 
schodiště, nástěnné panely nebo zrcadla a 
dekorativní prvky.

• Energeticky úsporná světelná technika pro udržitelné stavění.

• S dlouhou životností. Efektivní.

• Mimořádně homogenní světlo díky kvalitním LED páskům

• 4 typy světla - dle vašeho výběru

• Kvalitní hliníkové profily, k dodání také se vzhledem ušlech-
tilé oceli

• Jednoduchá pokládka profilů do lepidla na obklady a dlažbu

• LED pásky certifikované pro krytí IP65 - vhodné do vlhkých 
prostor

• Online nápověda pro výběr na www.liprotec.de

Výhody na první pohled:
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Pro informaci.  
Pro všechny, kteří chtějí vědět více!

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


