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Tegels geven vorm aan uw leefruimte
Systeemoplossingen van Schlüter®-Systems

Veilige und duurzaam
mooie trappen

Meer informatie
Prijslijst | Brochure | Homepage | Youtube

schlueter-systems.nl

In slechts enkele stappen  
naar meer veiligheid

Trapsgewijs verlichten met 
Schlüter®-LIPROTEC-PB

Schlüter-LIPROTEC-PB is onze universele oplossing 

voor verlichte randen van een bordes. Of u nu een trede 

wilt accentueren of de receptie een zwevend effect wilt 

geven – er zijn duizenden toepassingen voor de intelli-

gente lichttechniek van Schlüter-Systems. Voor trede-

randen combineert u LIPROTEC-PB met hoogwaardige 

Schlüter-TREP profielen. Voor trappen raden wij onze 

sets aan, die u kunt vinden in onze prijslijst.

1. Kies een trapprofiel welke is afgestemd op de tegel-

dikte en zaag het op de vereiste lengte. Plaats ver-

volgens de tegels van het stootbord op de gewenste 

hoogte. Breng tegellijm aan op de traprand; vul 

tegelijk ook de holle ruimte aan de onderkant van het 

profiel op met tegellijm.

2. Druk het profiel vol in het lijmbed en lijn het zó uit dat 

de voorste rand van het draagprofiel samenvalt met 

de tegels van het stootbord.

3. Overstrijk het trapeziumvormig geperforeerde beves-

tigingsvlak en het loopvlak volledig met tegellijm.

4. Druk de tegels van het loopvlak vol in de tegellijm; 

zorg ervoor dat ze op gelijke hoogte komen te liggen 

met de bovenste rand van het profiel. Laat tussen 

het profiel en de tegels een voeg van ongeveer  

2 mm en vul ze volledig op met voegspecie.

Schlüter®-TREP
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Om glij- en valpartijen ten gevolge van gladde trapran-

den te voorkomen, biedt Schlüter-Systems speciaal voor 

die trapranden antislip profielen van metaal en kunststof 

aan. Ze vormen een zuiver, decoratief en optisch dui-

delijk zichtbaar – dus veilig – opstapvlak dat met gelijk 

welk tegeltype kan worden gecombineerd. De profielen 

beschermen de tegels op de trapranden bovendien 

tegen schade en slijtage. Als toebehoren zijn eindkapjes 

leverbaar, waarmee de open zijkanten van de profielen 

kunnen worden afgedicht.
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Schlüter-TREP-EK is een  

roestvaststalen trapprofiel 

met antislip profilering voor 

veilige en aantrekkelijke 

trapranden. Het kan ach-

teraf op met tegels of na-

tuursteen bezette treden 

worden gelijmd.

Schlüter-TREP-G/-GL is een 

trapprofiel uit roestvast 

staal geborsteld met een 

ingelijmd, antislip loopvlak.

Schlüter-TREP-E is een  

30 mm breed trapprofiel 

van roestvast staal met 

een antislip profilering. Dit 

trapprofiel is vooral be-

stemd voor buitentoepas-

singen en in kantoren en 

openbare gebouwen.

Schlüter-TREP-S/-B zijn 

aluminium of roestvaststa-

len trapprofielen met een 

ingeklemd, vervangbaar 

loopvlak van antislip kunst-

stof. Ze zijn naar keuze 

leverbaar met een breed 

(TREP-B) of smal (TREP-S) 

loopvlak.

Schlüter-TREP-V is een 

trapprofiel uit aluminium 

met een vervangbaar loop-

vlak van antislip kunststof. 

Het uitgebreide kleuren-

palet van de loopvlakken 

kan zorgen voor het ver-

eiste contrast met de aan-

grenzende vloerbekleding. 

Het profiel is naar keuze 

leverbaar met een smal 

(TREP-V 42) of een breed 

(TREP-V 60) loopvlak.

Schlüter-TREP-EFK is een 

trapprofiel uit roestvast staal 

met een speciale antislip 

profilering voor veilige en 

mooi gevormde treden. Het 

profiel kan met montage-

lijm in de daarvoor voorzie-

ne uitfrezingen of achteraf 

op treden worden aange-

bracht.

Schlüter-TREP-FL is een 

Florentin-vormig aluminium

met een antislip profilering 

of roestvaststalen trappro-

fiel voor veilige en mooi  

gevormde trederanden. Het 

laat zich verwerken in trap-

pen die met tegels of na-

tuursteen worden bekleed.

Schlüter-TREP-GK/-GLK is 

een trapprofiel uit roestvast 

staal geborsteld met een 

ingelijmd, antislip loopvlak. 

Het kan achteraf worden 

gelijmd op met tegels of na-

tuursteen bezette treden.

Decoratieve trapprofielen met optisch  
duidelijke zichtbaarheid
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