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Systém profilů pro koupelnové doplňky
Schlüter®-ARCLINE
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Schlüter®-ARCLINE
Jedinečný design a funkčnost: Se Schlüter-ARCLINE nabízí 
Schlüter-Systems nový produktový systém, který zahrnuje nos-
né profily a vhodné doplňky. Použití profilů ARCLINE neovlivní 
obklad ani izolaci, která se nachází pod ním, protože se doplňky 
nacvakávají, čímž odpadá vrtání. 

Inovativní profily v kombinaci s kvalitními doplňky evropské 
jedničky na trhu KEUCO ověnčenými mnoha cenami umožňují 
navrhovat zcela nové, individuální koupelny. Již během pláno-
vání koupelny můžete dokonale sladit keramický obklad, profily 
a příslušné nosné desky – buď tón v tónu nebo ve vzájemném 
kontrastu. Protože se doplňky umísťují do profilů bez vrtání, lze 
je libovolně převěšovat na jiné místo nebo vyměňovat. Každý do-
plněk potom bude vždy přesně tam, kde je potřeba. Tak vypadají 
inteligentně a flexibilně navržené koupelny.
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Systém
Schlüter-ARCLINE nabízí promyšlenou systémovou technologii, 
jak jste u Schlüter-Systems zvyklí.

Profily se osazují během pokládky obkladu a vytvářejí dekorativní 
stínovou spáru vhodnou pro uchycení doplňků. 

Vhodné dopňky ze série EDITION 400, EDITION 11 a PLAN  
výrobce KEUCO jsou pevně našroubované na skleněných nosných 
deskách. Osazují se snadno do profilů a lze je libovolně měnit.

Komponenty
Dvě varianty profilů pro variabilní možnosti montáže: Schlüter- 
ARCLINE-APW se osazuje do spáry keramického obkladu na 
stěně, ARCLINE-APE se osazuje na rozích stěn, např. při instala-
ci předstěn. Oba profily lze dodat ve výšce 8 a 11 mm se čtyřmi 
různými povrchovými úpravami – hliník přírodní matně eloxovaný, 
hliník briliantová bílá mat, hliník strukturovaný povrch krémový, 
hliník strukturovaný povrch tmavý antracit.

Celkem 13 kvalitních doplňků ze série EDITION 400, EDITION 11 
a PLAN výrobce KEUCO jsou již z výroby pevně našroubované 
na skleněné nosné desce. Dodávají se tak připravené k montáži a 
zavěšují se na místě zadní stranou do profilu. Sortiment doplňků 
zahrnuje háček, kruh a držák na ručníky, poličky, poličku do spr-
chy, držák na toaletní papír a WC kartáč.
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Výhody
• Systém jedinečným způsobem sjednocuje design, funkč-

nost a flexibilitu a nabízí vysokou kvalitu dvou předních vý-
robců na trhu.

• Doplňky lze připevňovat bez jakéhokoliv vrtání – nedochází k 
poškození keramického obkladu ani izolace, která se nachází 
pod ním. 

• Celkem 39 variant doplňků poskytuje velkou volnost při pro-
jektování a realizaci.

• Jsou vhodné pro umyvadlové pulty sprchy / vany a WC.

• Doplňky lze libovolně často zavěsit a vyjmout – to umožňuje 
vytvářet vysoce flexibilní řešení a usnadňuje úklid. 

• Každý doplněk je vždy přesně tam, kde je potřeba. 

• Skleněné desky satinovaného vzhledu jsou barevně sladěné 
s nosnými profily.
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Schlüter®-ARCLINE-APW
Schlüter-ARCLINE-APW je dekorativní profil pro vytvoření úzké 
stínové spáry v obkladech na stěnách. Ta je zvláště vhodná pro 
uchycení doplňků Schlüter-ARCLINE-BAK při individuálním ře-
šení koupelen.

Schlüter®-ARCLINE-APE 
Schlüter-ARCLINE-APE je dekorativní profil pro vytvoření úzké 
stínové spáry na hranách obkládaných odkládacích ploch nebo 
obezdívek. Ta je zvláště vhodná pro uchycení doplňků Schlüter- 
ARCLINE-BAK při individuálním řešení koupelen.

Schlüter®-ARCLINE-DEL
Schlüter-ARCLINE-DEL je ochranná dekorativní vložka do profilů 
Schlüter-ARCLINE-APW a -APE. Čtyři různé barvy umožňují vy-
tvářet kontrast nebo tón v tónu ladit s aktuálními trendy obkladů. 



Schlüter®-ARCLINE-BAK
Schlüter-ARCLINE-BAK jsou designové koupelnové doplňky firmy KEUCO, které jsou předmontované na barevném ESG-bezpečnostním 
skle tloušťky 6 mm. Skleněné desky mají na zadní straně uchycení, s jehož pomocí je lze snadno zavěsit do Schlüter-ARCLINE profilů a  
flexibilně umístit. Doplňky z KEUCO designových řad EDITION 400, EDITION 11 a PLAN v různých barvách pokrývají široké spektrum vkusu. 
Montáž koupelnových doplňků je možná pouze v kombinaci s ARCLINE profily.
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Série EDITION 400 – jemná estetika a detaily se speciální funkcí
Doplňky speciální řady EDITION 400 spojují s estetickou lehkostí měkké organické tvary se štíhlými přímočarými obrysy. Jemnou eleganci 
zdůrazňují brilantní chromové povrchy, jejichž kvalita okamžitě upoutá. Inteligentní funkce doplňků řady EDITION 400 představují další 
bonus stylových a útulných koupelen. Překvapí například hliníková polička do sprchy s na první pohled neviditelnou „dokovací stanicí“ pro 
stěrku na sklo. Je harmonicky začleněná do designu a zabraňuje upadnutí sprchovacích potřeb.

Série EDITION 11 – komfort ve svém nejlepším světle
Design doplňků EDITION 11 upoutá optickou lehkostí a jemnou krásou. Jejich nápadné a zároveň zdrženlivé tvary dodávají všedním věcem 
v koupelně mimořádnou estetiku. Doplňky s povrchem z chromu bezvadné kvality poutají pohled: štíhlý a výrazný design, mimořádné a 
překvapivé funkce, brilantní a dokonalý povrchový lesk. Perfektní funkčnost do posledního detailu dokládá polička do sprchy s integrova-
nou stěrkou na sklo, jejíž kvalitní hliníková vložka vyniká mimořádnou odolností a snadnou udržovatelností.

Schlüter®-ARCLINE-BAK-A 

EDITION 400

Polička

Krémová

AL E400 A C

Hliník eloxovaný, stříbrný

220 x 380 mm

Polička

Briliantová bílá mat

AL E400 A MBW

Hliník eloxovaný, stříbrný

220 x 380 mm

Polička

Tmavý antracit

AL E400 A DA

Hliník eloxovaný, stříbrný

220 x 380 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-AK

EDITION 11

Koupelnová polička se stěrkou na sklo

Krémová

AL E11 AK C

Hliník eloxovaný stříbrný / chromovaný

220 x 380 mm

Koupelnová polička se stěrkou na sklo

Briliantová bílá mat

AL E11 AK MBW

Hliník eloxovaný stříbrný / chromovaný

220 x 380 mm

Koupelnová polička se stěrkou na sklo

Tmavý antracit

AL E11 AK DA

Hliník eloxovaný stříbrný / chromovaný

220 x 380 mm

Schlüter®-ARCLINE-BAK-AW

EDITION 400

Polička se stěrkou na sklo

Krémová

AL E400 AW C

Hliník eloxovaný, stříbrný

220 x 380 mm

Polička se stěrkou na sklo

Briliantová bílá mat

AL E400 AW MBW

Hliník eloxovaný, stříbrný

220 x 380 mm

Polička se stěrkou na sklo

Tmavý antracit

AL E400 AW DA

Hliník eloxovaný, stříbrný

220 x 380 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-H 

EDITION 400

Schlüter®-ARCLINE-BAK-HR

EDITION 400

Kruh na ručník

Krémová

AL E400 HR C

chromovaný

220 x 380 mm

Kruh na ručník

Briliantová bílá mat

AL E400 HR MBW

chromovaný

220 x 380 mm

Kruh na ručník

Tmavý antracit

AL E400 HR DA

chromovaný

220 x 380 mm

Držák na dva ručníky

Krémová

AL E400 H C

chromovaný

220 x 380 mm

Držák na dva ručníky

Briliantová bílá mat

AL E400 H MBW

chromovaný

220 x 380 mm

Držák na dva ručníky

Tmavý antracit

AL E400 H DA

chromovaný

220 x 380 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-RH

EDITION 400

Držák na toaletní papír

Krémová

AL E400 RH C

chromovaný

220 x 220 mm

Držák na toaletní papír

Briliantová bílá mat

AL E400 RH MBW

chromovaný

220 x 220 mm

Držák na toaletní papír

Tmavý antracit

AL E400 RH DA

chromovaný

220 x 220 mm

Schlüter®-ARCLINE-BAK-BH

EDITION 400

Držák na osušku

Krémová

AL E400 BH 1 C

chromovaný

220 x 700 mm

Držák na osušku L = 600 mm

Držák na osušku

Briliantová bílá mat

AL E400 BH 1 MBW

chromovaný

220 x 700 mm

Držák na osušku L = 600 mm

Držák na osušku

Tmavý antracit

AL E400 BH 1 DA

chromovaný

220 x 700 mm

Držák na osušku L = 600 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-TB

EDITION 400

WC kartáč

Krémová

AL E400 TB C

Křišťálové sklo mat

600 x 170 mm

včetně neprůhledné vyjímatelné 

plastové vložky, kartáče s rukojetí a 

víkem, náhradní hlavice kartáče

WC kartáč

Briliantová bílá mat

AL E400 TB MBW

Křišťálové sklo mat

600 x 170 mm

včetně neprůhledné vyjímatelné 

plastové vložky, kartáče s rukojetí a 

víkem, náhradní hlavice kartáče

WC kartáč

Tmavý antracit

AL E400 TB DA

Křišťálové sklo mat

600 x 170 mm

včetně neprůhledné vyjímatelné 

plastové vložky, kartáče s rukojetí a 

víkem, náhradní hlavice kartáče
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Série PLAN – upoutá pozornost v každé koupelně
Miliónkrát prověřené doplňky série PLAN jsou oblíbené na celém světě. Nadčasové tvary a jasné linie kolekce PLAN, která získala řadu 
ocenění za design, naleznete ve stylových koupelnách všude na světě – v soukromých bytech, hotelech i ve veřejných budovách. Díky dů-
razu na estetiku, maximální funkcionalitu a mimořádnou kvalitu se z kolekce PLAN stal u architektů, projektantů a investorů žádaný moderní 
klasik.

Schlüter®-ARCLINE-BAK-H 

PLAN

Držák na ručník

Krémová

AL PLAN H C

chromovaný

220 x 380 mm

Držák na ručník

Briliantová bílá mat

AL PLAN H MBW

chromovaný

220 x 380 mm

Držák na ručník

Tmavý antracit

AL PLAN H DA

chromovaný

220 x 380 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-HR

PLAN

Schlüter®-ARCLINE-BAK-BH

PLAN

Držák na osušku

Krémová

AL PLAN BH 1 C

chromovaný

220 x 700 mm

Držák na osušku L = 600 mm

Držák na osušku

Briliantová bílá mat

AL PLAN BH 1 MBW

chromovaný

220 x 700 mm

Držák na osušku L = 600 mm

Držák na osušku

Tmavý antracit

AL PLAN BH 1 DA

chromovaný

220 x 700 mm

Držák na osušku L = 600 mm

Kruh na ručník

Krémová

AL PLAN HR C

chromovaný

220 x 380 mm

Kruh na ručník

Briliantová bílá mat

AL PLAN HR MBW

chromovaný

220 x 380 mm

Kruh na ručník

Tmavý antracit

AL PLAN HR DA

chromovaný

220 x 380 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-TB

PLAN

WC kartáč

Krémová

AL PLAN TB C

chromovaný

600 x 170 mm

včetně vyjímatelné plastové  

vložky, kartáče a náhradní  

hlavice kartáče

WC kartáč

Briliantová bílá mat

AL PLAN TB MBW

chromovaný

600 x 170 mm

včetně vyjímatelné plastové  

vložky, kartáče a náhradní  

hlavice kartáče

WC kartáč

Tmavý antracit

AL PLAN TB DA

chromovaný

600 x 170 mm

včetně vyjímatelné plastové  

vložky, kartáče a náhradní  

hlavice kartáče

Schlüter®-ARCLINE-BAK-RH

PLAN

Držák na toaletní papír

Krémová

AL PLAN RH C

chromovaný

220 x 220 mm

Držák na toaletní papír

Briliantová bílá mat

AL PLAN RH MBW

chromovaný

220 x 220 mm

Držák na toaletní papír

Tmavý antracit

AL PLAN RH DA

chromovaný

220 x 220 mm
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