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Schlüter®-SCHIENE

1975 – 2015
40 roků

JEDEN
P R O
TŘI

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB
Pěkný. Spolehlivý. Čistý. Jeden výrobek. 
Tři druhy použití.

Multifunkční profil z kartáčované ušlechtilé oceli.
Pro pracovní desky, schody a ukončení obkladu.




Ať kuchyň nebo koupelna: Keramika a ušlechtilá ocel představují ne-
přemožitelný tým, jde-li o pěkné a zatížitelné pracovní desky nebo 
umyvadlové pulty. 
Schlüter-SCHIENE-STEP-EB byl vyvinut speciálně pro toto použití a 
vytváří harmonické průběžné ukončení pracovních desek z KERDI- 
BOARD nebo dřevěných materiálů v tloušťce 38 mm.

V kombinaci s podkladem pro obkládání KERDI-BOARD představu-
je tento systém neporazitelný tým.

		Pro pracovní desky s keramickým obkladem

		Kartáčovaná ušlechtilá ocel

		Robustní povrch

		Mimořádně dlouhá životnost

		Osvědčená Schlüter kvalita

		Se širokým příslušenstvím

Pracovní desky

Arbeitsplatten
H1

H2 =39 mm

dostupné příslušenství

vnitřní kout  
90°

vnitřní kout  
135°

vnější roh
krytka 90°

vnější roh  
135° spojka

A · · · · ·
B · · · · ·
C · · · · ·
D · · · · ·

profily / rozměry 

H1 (mm) H2 (mm) délka (m) č.výr.

A 6 39 2,5 SS 60 EB 39

B 9 39 2,5 SS 90 EB 39

C 11 39 2,5 SS 110 EB 39

D 12,5 39 2,5 SS 125 EB 39
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profily / rozměry

H1 (mm) H2 (mm) délka (m) č.výr.

A 9 30 2,5 SS 90 EB 30

B 11 30 2,5 SS 110 EB 30

C 12,5 30 2,5 SS 125 EB 30

Extrémně vysoká zátěž schodů a především jejich předních hran vy-
žaduje promyšlený a praktický profil. 
Schlüter-SCHIENE-STEP-EB se nevyznačují pouze mimořádnou ro-
bustností a dlouhou životností: Pohledová plocha s výškou 30 mm 
je optimálně přizpůsobena rozměrům schodů a spojuje tak estetický 
vzhled s bezpečnou ochranou hran.

Schody

		Pro schody s keramickou dlažbou 

		Profil z kartáčované ušlechtilé oceli

		Pohledová plocha 30 mm

		Mimořádně robustní s dlouhou  
životností

		Perfektní úprava pro schody

		S rohovými a podélnými spojkami  

H2 =30 mm

H1

dostupné příslušenství

vnitřní kout  
90°

vnitřní kout  
135°

vnější roh
krytka 90°

vnější roh 
135° spojka

A – – · – ·
B – – · – ·
C – – · – ·
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Renovace obkladů stěn způsobem, „obklad na obklad“ ušetří řeme-
slníkovi spoustu práce a stavebníka ochrání před prachem a nečis-
totami. Profily Schlüter-SCHIENE-STEP-EB byly vyvinuty speciálně 
pro toto použití a zakrývají hrany starého i nového obkladu kvalitní 
pohledovou plochou z kartáčované ušlechtilé oceli.

		Speciálně pro renovace způsobem  
obklad na obklad

		Profil z kartáčované ušlechtilé oceli

		IIdeální pro zakrytí starého obkladu

		Variabilní použití

		Pro tloušťky obkladu 6, 11 a 12,5 mm

		S praktickými spojkami tvořícími  
příslušenství

Obklad na obklad

11 mmH2  = 12,5
H1 =

profily / rozměry

H1 (mm) H2 (mm) délka (m) č.výr.

A 11 6 2,5 SS 60 EB 11

B 11 12,5 2,5 SS 115 EB 11

dostupné příslušenství

vniřní kout  
90°

vnitřní kout  
135°

vnější roh
krytka 90°

vnější roh  
135° spojka

A – – – – ·
B – – – – ·

= lze dodat také s perforování pro vytváření oblouků
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Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB  
Jeden výrobek pro tři druhy použití

Pro pracovní desky. Perfektní ukončení 
keramického obkladu na pracovních des-
kách a umyvadlových pultech. Elegantní 
povrch z kartáčované ušlechtilé oceli je mi-
mořádně estetický a snadno udržovatelný.  
Robustní povrch proto snese značnou zá-
těž při každodenním používání.
V systému s podkladem Schlüter-KERDI- 
BOARD je nyní pokládka keramiky na pra-
covní desky ještě snadnější a přesnější. 

Pěkný. Spolehlivý. Čistý. Jeden výrobek pro tři řešení.
Inovativní ukončovací profil Schlüter-SCHIENE-STEP-EB z kvalitní kartáčované ušlechtilé oceli nabízí díky svým 
variantám a širokému příslušenství praktická řešení pro tři různé úlohy při pokládce. 
Více naleznete na www.schlueter.cz.

Pro schody. U schodišť s vysokými ná-
roky na vzhled a zatížitelnost představuje 
kvalitní ukončení z ušlechtilé oceli optimál-
ní řešení. Profil z kvalitní ušlechtilé oceli je 
vhodný  také pro silně frekventované ob-
lasti.

Pro ukončení obkladu. Především při 
renovování způsobem „obklad na obklad“ 
nabízí tento profil mnoho výhod. Nové 
obklady získají bezpečnou ochranu hran, 
starý obklad bude spolehlivě zakryt a vý-
sledek nadchne. To platí rovněž pro velké 
formáty i pro mozaiku.

1 2 3
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Schlüter®-KERDI-BOARD 
Podklad pro pokládku.
Ať již mozaika nebo velkoformátový obklad, rozhodující je naprosto rovný podklad pro  
obkládání s rovnými a kolmými vnitřními kouty a vnějšími rohy...
... a ten si obkladač vytvoří nejlépe sám pomocí Schlüter-KERDI-BOARD.
Na www.schlueter.cz získáte další informace jen jedním kliknutím.
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Váš odborný prodejce:


