
Innovatieve producten voor 
barrièrevrije badkamers

B A R R I È R E V R I J

Met KERDI geen probleem!

Hoe uw barrièrevrije droombadkamer er ook moet uitzien, met 

Schlüter®-KERDI realiseert u snel en betrouwbaar de vereiste 

contactafdichtingen. En met de grote keuze aan tegels en 

natuursteen zijn er geen grenzen aan uw vormge-

vingsfantasie.

Ons concept voor warme voeten in de  
badkamer:
Als het niet alleen mooi moet zijn, maar ook warm, adviseren 

we Schlüter®-Bekotec-Therm. Deze klimaatregelende tegelvloer 

combineert ecologisch verwarmingscomfort met hygiëne en be-

haaglijkheid. De gepatenteerde vloerconstructie – met geringe 

opbouwhoogte en innovatieve verwarmings- en regeltechniek 

– maakt het systeem tot een energie- en kostenbesparende, snel 

reagerende “vloerverwarming” met zeer lage aanvoertempera-

tuur. Maar dat is niet alles – reeds tijdens de montage biedt de 

klimaatregelende tegelvloer vele pluspunten dankzij zijn snelle en 

eenvoudige verwerking. 

Belangrijk voor alle sanerings- en renovatiewerken: met onze re-

gelkranen kan de klimaatregelende tegelvloer ook worden geïn-

tegreerd in de bestaande klassieke verwarmingskring.

Wilt u meer weten? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij sturen u graag gratis en vrij-
blijvend onze actuele documentatie op. Voor meer informatie kunt u ook onze internet-site bezoeken. 

De klimaatregelende tegelvloer.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM

www.schlueter-systems.nl I www.bekotec-therm.nl

i

B A R R I È R E V R I J

5  De hoeken van de douche zijn 

ter hoogte van de overgang 

tussen vloer en muur zeer 

eenvoudig te reinigen als ze 

reeds tijdens de betegeling 

uitgerust zijn met Schlüter®-

DILEX holplintprofielen.

3  Ook op de muren wordt 

Schlüter®-KERDI toegepast. 

De contactafdichting moet 

minstens tot aan de hoogte 

van de douchekop worden 

doorgetrokken.

4 Slimme detailoplossingen, 

zoals buismanchetten en 

kant-en-klare hoekstukken 

zorgen voor een snelle en 

betrouwbare verwerking van 

de contactafdichting.

6  Ook de muurbinnenhoeken 

blijven zo mooi en netjes.

7  Design zeker en vast!

 Met Schlüter®-DESIGNLINE-

sierstrips plaatst u decoratieve 

accenten.

8  Een perfecte afwerking met 

een extra functie: Schlüter®-

RONDEC-profielen zien er 

niet alleen mooi uit, ze dekken 

ook lelijke tegelranden af en 

beschermen de hoeken tegen 

mechanische beschadigingen.

9 Met Schlüter®-RENO-profielen 

wordt een traploze overgang 

gerealiseerd tussen de 

douche en de aangrenzende 

badkamer. Zo blijft het water in 

de douche.

Vraag onze folder 
Schlüter®-KERDI aan.

Vraag onze folder 
‚de klimaatregelende tegelvloer‘ aan.
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Schlüter®-KERDI-KEBA zijn afdichtingsban-

den uit polyethyleen, die aan beide zijden voor-

zien zijn van vliesweefsel voor het afdichten 

van stootnaden en muur-/vloeraansluitingen.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM is een zeker 

vloerconstructiesysteem voor barstvrije en 

betrouwbare verwarmde ondervloeren als kli-

maatregelende tegelvloer met de bijbehorende 

Schlüter®-BEKOTEC-THERM verwarmings- 

en regeltechniek.

Schlüter®-DITRA 25 is een polyethyleenmat 

met naar achteren opengewerkte vierkante 

reliëfs, die aan de achterzijde is voorzien 

van een dragende vlieslaag. Dit vormt een 

universele ondergrond voor tegelbekledingen 

als ontkoppelingslaag, contactafdichting en 

dampdruknivelleringslaag.

Schlüter®-KERDI is een afdichtingsmat uit 

polyethyleen, die voor de verankering in de 

tegellijm aan beide zijden is voorzien van een 

vliesweefsel. Dit product is speciaal geschikt 

voor afdichtingen in combinatie met tegelbe-

kledingen op muur en vloer.

Schlüter®-KERDI-DRAIN is een vloeraf-

wateringssysteem voor de betrouwbare 

aansluiting op contactafdichtingen met 

Schlüter®-KERDI of andere samengestelde 

afdichtingssystemen.

Barrièrevrije badkamers met tegels of 
natuursteen en Schlüter-Systems.

Geniet van de nieuwe vrijheid met een barrièrevrije douche. Drem-

pels aan toegangen en hoge douchebakken behoren tot het ver-

leden – de douche maakt nu een geïntegreerd onderdeel uit van 

het badkamerlandschap en moet barrièrevrij bereikbaar zijn. Met 

keramische tegels of natuursteen en de systeemoplossingen van 

Schlüter-Systems ontstaan in een handomdraai badkamers, die 

ook op vlak van details overtuigen.

De intelligente oplossingen zijn zo uitgezocht, dat ze gewoon met 

klassieke tegellijm kunnen worden verwerkt. Dit verloopt snel en is 

ook bouwbiologisch voordelig, want deze producten zijn vrij van 

agressieve chemicaliën. De gelijkblijvende laagdikte van de KERDI-

mat waarborgt de dichtheid over het volledige oppervlak. Zo wor-

den badkamers – zowel in  nieuwbouw als renovatie – duurzaam 

mooi en gebruiksvriendelijk.

1  De perfecte aansluiting 

van de contactafdichting 

aan de afwatering is zeer 

belangrijk. Schlüter®-KERDI-

DRAIN zorgt met een brede 

kleefflens voor de betrouwbare 

aansluiting van de Schlüter®-

KERDI contactafdichting.

2  De contactafdichting Schlüter®-

KERDI wordt eenvoudig met 

geschikte tegellijm op de 

ondergrond gelijmd (KERDI-

DRAIN met KERDI-COLL). 

 De stootnaden worden 

overlappend of met KERDI-

afdichtingsband en met de 

afdichtingslijm Schlüter®-KERDI-

COLL overlijmd.

Schlüter®-RENO-EU is een roestvast stalen 

profiel voor de traploze verbinding van vloer-

bekledingen van verschillende hoogte in de 

badkamer en de douche.

Schlüter®-DILEX-EHK is een volledig uit 

roestvast staal gemaakt holplintprofiel voor 

hygiënisch veeleisende muurbinnenhoeken en 

vloer-/muuraansluitingen bij samengestelde 

ondervloeren.

Schlüter®-DESIGNLINE is een sierstrip, 

waarmee optisch aantrekkelijke muurbe-

kledingen kunnen worden gerealiseerd. De 

profielserie kan worden gecombineerd met 

de overeenkomstige Schlüter®-RONDEC-

profielen voor wandbuitenhoeken.

Schlüter®-RONDEC is een symmetrisch 

afgerond profiel voor buitenhoeken en bekle - 

dings afsluitingen uit roestvast staal of alu-

minium met verschillende decoratieve op-

pervlakken.
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Schlüter®-DILEX-HKS is een combinatie 

van een roestvast stalen holle plint en een 

flexibel bewegingsvoegprofiel voor de vloer-/

muuraansluiting van tegelbekledingen.
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Schlüter®-DILEX-AHK is een uit aluminium 

gemaakt holplintprofiel voor muurbinnen-

hoeken. Het is leverbaar met verschillende 

geanodiseerde oppervlakken.

Schlüter®-ECK-E is een roestvast stalen 

hoekprofiel voor uitwendige hoeken in 

wandbetegelingen en biedt een stabiele 

randbescherming. De geperforeerde beves-

tigingsvlakken worden tijdens de betegeling 

in de tegellijm ingebed.

Schlüter®-ECK-K is een roestvast stalen hoek- 

profiel, dat achteraf op buitenhoeken van 

tegels of andere muurbekledingen wordt 

gelijmd.
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Innovatieve producten voor 
barrièrevrije badkamers
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Ons concept voor warme voeten in de  
badkamer:
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opbouwhoogte en innovatieve verwarmings- en regeltechniek 

– maakt het systeem tot een energie- en kostenbesparende, snel 

reagerende “vloerverwarming” met zeer lage aanvoertempera-

tuur. Maar dat is niet alles – reeds tijdens de montage biedt de 

klimaatregelende tegelvloer vele pluspunten dankzij zijn snelle en 

eenvoudige verwerking. 

Belangrijk voor alle sanerings- en renovatiewerken: met onze re-

gelkranen kan de klimaatregelende tegelvloer ook worden geïn-

tegreerd in de bestaande klassieke verwarmingskring.

Wilt u meer weten? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij sturen u graag gratis en vrij-
blijvend onze actuele documentatie op. Voor meer informatie kunt u ook onze internet-site bezoeken. 

De klimaatregelende tegelvloer.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM

www.schlueter-systems.nl I www.bekotec-therm.nl
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tussen vloer en muur zeer 

eenvoudig te reinigen als ze 
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM

www.schlueter-systems.nl I www.bekotec-therm.nl
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5  De hoeken van de douche zijn 

ter hoogte van de overgang 

tussen vloer en muur zeer 

eenvoudig te reinigen als ze 

reeds tijdens de betegeling 

uitgerust zijn met Schlüter®-

DILEX holplintprofielen.

3  Ook op de muren wordt 

Schlüter®-KERDI toegepast. 

De contactafdichting moet 

minstens tot aan de hoogte 

van de douchekop worden 

doorgetrokken.

4 Slimme detailoplossingen, 

zoals buismanchetten en 

kant-en-klare hoekstukken 

zorgen voor een snelle en 

betrouwbare verwerking van 

de contactafdichting.

6  Ook de muurbinnenhoeken 

blijven zo mooi en netjes.

7  Design zeker en vast!

 Met Schlüter®-DESIGNLINE-

sierstrips plaatst u decoratieve 

accenten.

8  Een perfecte afwerking met 

een extra functie: Schlüter®-

RONDEC-profielen zien er 

niet alleen mooi uit, ze dekken 

ook lelijke tegelranden af en 

beschermen de hoeken tegen 

mechanische beschadigingen.

9 Met Schlüter®-RENO-profielen 

wordt een traploze overgang 

gerealiseerd tussen de 

douche en de aangrenzende 

badkamer. Zo blijft het water in 

de douche.

Vraag onze folder 
Schlüter®-KERDI aan.

Vraag onze folder 
‚de klimaatregelende tegelvloer‘ aan.
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