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Om betegelde wanden te vervaardigen, hebt u de volgende 
materialen nodig: 

*	*	Schlüter®-JOLLY, -RONDEC, -QUADEC, -FINEC  
of -FINEC-SQ

*	*	Schlüter®-RONDEC of -QUADEC-binnenhoeken

*	*	Schlüter®-RONDEC of -QUADEC-buitenhoeken

*	*	Schlüter®-FINEC hoekset, in drie delen

*	*	Schlüter®-DESIGNLINE sierstrips 

*	*	Tegels

*	*	Voegmateriaal

*	*	Dunbedmortel (tegellijm)

Uw verdeler:

Schlüter®-afsluitprofielen

Materiaal- en inkoopchecklijst Schlüter®-afsluitprofielen
leveréénheden

Bijkomende systeemoplossingen

Wilt u meer weten over de andere Schlüter-producten en -systeem- 
oplossingen voor de tegelzetter? Vraag dan naar één of meer van de 
volgende folders in onze verkooppunten. U kunt ook terecht op onze 
website: www.schlueter-systems.nl.

*  leverbaar als Schlüter-SCHIENE
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Schlüter®-afsluitprofielen

Schlüter®-DILEX
profielsysteem voor permanent onder-

houdsvrije bewegings- en randvoegen.

Schlüter®-DITRA 25
afdichtings- en ontkoppelingsmat 
voor tegelbekledingen op probleem-
ondergronden (bv. hout, gipspleister of 
een ondergrond vol barsten).

Schlüter®-TREP
antislip trapprofielen.

Schlüter®-KERDI
een betrouwbare afdichting in  

een handomdraai.

Schlüter®-balkonsystemen:
complete oplossing voor nieuwbouw en  

sanering van balkons en terrassen.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
de klimaatregelende tegelvloer.

Afsluiting en decoratie 
voor betegelde wanden

Materiaal

Roestvast staal E *    
Roestvast staal  geborsteld EB *   
Roestvast staal  gepolijst EP  
Roestvast staal  1.4404 (V4A) EV4A *  

Messing M *
Messing verchroomd MC    

Aluminium A *
Aluminium  bruut mat geanodiseerd AE *     
Aluminium bruut kruiselings geschuurd geanod. AEX 
Aluminium chroom glanzend geanod. ACG    
Aluminium chroom geborsteld geanod. ACGB    
Aluminium messing mat geanodiseerd AM   
Aluminium messing glanzend geanod. AMG   
Aluminium messing geborsteld geanod. AMGB   	
Aluminium messing kruiselings geschuurd geanod. AMX 
Alu koper mat geanodiseerd AK   
Alu koper glanzend geanod. AKG   
Alu koper geborsteld geanod. AKGB   
Alu titanium mat geanodiseerd AT    
Alu titanium glanzend geanod. ATG    
Alu titanium geborsteld geanod. ATGB    
Alu titanium kruiselings geschuurd geanod. ATX 
Alu grafietzwart geborsteld geanodiseerd AGSB 
Alu grafiet geborsteld geanodiseerd. AGRB 
Alu zwart glanzend geanodiseerd AGSG 
Alu kwartsgrijs kruiselings geschuurd geanod. AQGX 
Alu antiek brons geborsteld geanodiseerd ABGB 
Alu kleurgecoat AC    
Alu structuurgecoat TS     

PVC gekleurd   
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Wanden met decoratief profiel

1.  Kies een Schlüter-RONDEC, -QUADEC, -JOLLY, -FINEC en 
-FINEC-SQ die zijn afgestemd op de dikte van de tegels. 

2.  Breng op de plaats waar de tegelbekleding wordt begrensd 
tegellijm aan met een lijmkam. Worden de profielen verwerkt in 
een buitenhoek, betegel dan eerst één wand helemaal en breng 
vervolgens in de hoek van de tweede wand tegellijm aan.

3. Druk het profiel met het geperforeerde bevestigingsvlak in het 
lijmbed, lijn het profiel uit, en bestrijk het bevestigingsvlak volledig 
met tegellijm. 

4.   Druk de aangrenzende tegels stevig in de tegellijm en lijn ze zó 
uit dat de bovenste rand van het profiel gelijk valt met het tegel- 
oppervlak. Druk de tegels ter hoogte van het profiel vol in het 
lijmbed. 

In slechts enkele stappen
naar een perfecte randbescherming:

5.  De tegel wordt tegen de zijdelingse voegrib geplaatst, zodat een 
regelmatige voeg van 1,5 mm ontstaat. Bij roestvaststalen profielen 
wordt een voeg van ca. 1,5 mm vrijgelaten. De voegruimte tussen 
tegels en profiel moet volledig met voegmortel worden opgevuld. 

6. Voor binnen- en buitenhoeken zijn bijpassende hoekstukken 
leverbaar. De profielen hoeven niet in verstek gezaagd te wor-
den, zodat een snelle en onberispelijke afwerking mogelijk is.

Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter-afsluitprofielen

De tijd dat de randen van tegels nog 
geglazuurd waren, ligt ver achter 
ons. Gevolg: ter hoogte van de bui-
tenhoeken van wanden en de ran-
den van plinten en tegelbekledingen 
blijft de grijze of bruine kleur van het 
tegelmateriaal zichtbaar, wat een 
onverzorgde indruk geeft. 
Gelukkig zijn er de afsluitprofie-
len -RONDEC, -QUADEC, -JOLLY, 
-FINEC, en -FINEC-SQ van 
Schlüter-Systems. Deze profielen 
creëren een decoratieve randafslui-
ting en beschermen tegelijkertijd 
hoeken en randen tegen bescha-
diging. Een bijkomend voordeel is 
dat de profielen zich met op kleur 
afgestemde sierstrips van Schlüter-
Systems laten combineren.

Functionaliteit en design

Met de afsluitprofielen Schlüter-
RONDEC (links) en Schlüter-QUADEC 
(rechts) maakt u een perfecte tegel-
bekleding.

Schlüter-RONDEC, -QUADEC, -JOLLY -FINEC en -FINEC-SQ zijn 
afsluitprofielen voor buitenhoeken in betegelde wandoppervlakken. 
De in verschillende groottes, materialen, kleuren en opper vlakte-
afwerkingen leverbare profielen maken het mogelijk de buitenste 
randen van de bekleding qua kleur af te stemmen op de tint van 
de tegels en voegen, of decoratieve contrasten aan te brengen. De 
profielen beschermen de randen tegen beschadiging. De versie van 
roestvast staal kan worden ingezet als vloerafsluiting en traprand. 
Met deze profielen kunnen ten slotte ook afsluitingen, hoeken of 
plintafdekkingen in andere materialen, zoals tapijt of parket, worden 
gecreëerd.

Profielen als decoratie en bescherming

Met Schlüter-DESIGNLINE als sierlijst kunnen optisch aantrekkelijke 
wandbekledingen worden gecreëerd. 

DESIGNLINE is verkrijgbaar in roestvast staal, verchroomd mes-
sing en geanodiseerd aluminium en kan met Schlüter-RONDEC en 
-QUADEC-profielen met dezelfde oppervlakte-  afwer king in buiten-
hoeken van tegelbekledingen worden gecombineerd. U heeft de 
keuze tussen matte, glanzende en geborstelde oppervlakken.

In slechts enkele stappen
naar een perfecte randbescherming:

Schlüter-afsluitprofielen
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Schlüter-DESIGNLINE


