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Uw verdeler:

Voor tegelwanden hebt u volgende materialen nodig: 

*	*	Schlüter®-QUADEC  
profielen 

*	*	Schlüter®-QUADEC   
hoekstukje voor binnen- en buitenhoeken

*	*	Schlüter®-DESIGNLINE of -QUADEC-FS  
sierstrips 

*	*	Tegels

*	*	Voegmateriaal

*	*	Dunbedmortel (tegellijm)

Schlüter®-QUADEC Schlüter®-QUADEC
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Schlüter®-afsluitprofielen

Verkrijgbare materialen

Materiaal- en inkoopchecklijst 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.

Schlüter®-DILEX
profielsysteem voor duurzaam onder-

houdsvrije bewegings- en randvoegen.

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

Schlüter®-TREP
antislip trapprofielen.

Schlüter®-balkonsystemen
complete oplossing voor nieuwbouw  

en renovatie van balkons en terrassen.

Schlüter®-KERDI
een betrouwbare afdichting in een  

handomdraai aan te brengen.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
de klimaatregelende tegelvloer.

Schlüter®-QUADEC

Het veelzijdige afsluitprofiel

voor tegels en natuursteen

Materiaal
Schlüter®- 
QUADEC

Schlüter®- 
QUADEC- 
FS

Schlüter®- 
DESIGN- 
LINE

Roestvast staal V2A E  
Roestvast staal V2A geborsteld EB  
Roestvast staal V2A glanzend gepolijst EP 
Roestvast staal 1.4404 (V4A) E V4A  	
Messing verchroomd MC  
Alu.  bruut mat geanodiseerd AE   
Alu. mat geanodiseerd AME 
Alu. glanzend geanodiseerd AGE 
Alu. geborsteld geanodiseerd AGBE 
Alu. chroom glanzend geanodiseerd ACG  
Alu. chroom geborsteld geanodiseerd ACGB  
Alu.  messingkleurig mat geanodiseerd AM 
Alu. messing glanzend geanodiseerd AMG 
Alu. messing geborsteld geanodiseerd AMGB 
Alu. koperkleurig mat geanodiseerd AK 
Alu. koper glanzend geanodiseerd AKG 
Alu. koper geborsteld geanodiseerd AKGB 
Alu. titanium mat geanodiseerd AT   
Alu. titanium glanzend geanodiseerd ATG  
Alu. titanium geborsteld geanodiseerd ATGB  
Alu. bruut kruiselings geschuurd geanodiseerd AEX 
Alu. messing kruiselings geschuurd geanodiseerd AMX 
Alu. titanium kruiselings geschuurd geanodiseerd ATX 
Alu. kwartsgrijs kruiselings geschuurd geanodiseerd AQGX 
Alu. met kleurcoating AC 
Alu. structuur-gecoat ivoor TSI 
Alu. structuur-gecoat crème TSC 
Alu. structuur-gecoat beigegrijs TSBG 
Alu. structuur-gecoat beige TSB 
Alu. structuur-gecoat steengrijs TSSG 
Alu. structuur-gecoat grijs TSG 
Alu. structuur-gecoat brons TSOB 
Alu. structuur-gecoat licht antraciet TSLA 
Alu. structuur-gecoat donker antraciet TSDA 
Alu. structuur-gecoat roestbruin TSR 
PVC gekleurd PQ 	



Schlüter®-QUADEC Schlüter®-QUADEC

Tegels met decoratief profiel

Functionaliteit en design

5.  Lijn de tegel aan het zijdelingse voegribje uit, zodat een gelijkma-
tige voeg van 1,5 mm ontstaat. Laat bij profielen in roestvast staal 
een voeg van ongeveer 1,5 mm vrij. Vul de voeg tussen de tegels 
en het profiel volledig op met voegmortel.

6.  Voor binnen- en buitenhoeken is een geschikt hoekstukje lever-
baar. Hierdoor kan er snel en netjes worden gewerkt zonder in ver-
stek te moeten afwerken.

Lang geleden werden tegels aan 
de zijkant geglazuurd afgewerkt. 
Deze techniek wordt nu niet meer 
toegepast, met als gevolg dat bij 
buitenhoeken van wanden of aan 
randen van plinten en bekledin-
gen de onafgewerkte kant van de 
tegel zichtbaar is. Zoiets verstoort 
het esthetisch aspect.
Dit kan nu worden verholpen 
door gebruik van een Schlüter- 
QUADEC afsluitprofiel. Dit vormt 
met zijn vierkante doorsnede 
een decoratieve randafsluiting en 
een doeltreffende bescherming 
van hoeken en randen tegen be-
schadigingen. Bovendien kan 
QUADEC met passende sierstrips 
worden gecombineerd.

In slechts enkele stappen 
naar een perfecte randbescherming:

Profielen als decoratie en bescherming

Metaalranden met Schlüter-Systems

Met Schlüter-DESIGNLINE of Schlüter-QUADEC-FS als sierstrips 
kunnen optisch erg mooie wandbekledingen worden vervaardigd.

DESIGNLINE is in roestvast staal, in messing verchroomd of in alu-
minium geanodiseerd verkrijgbaar. U hebt de keuze uit matte, glan-
zende en geborstelde oppervlakken. DESIGNLINE kan met Schlüter- 
QUADEC-profielen van dezelfde oppervlakken als wandbuitenhoeken 
worden gecombineerd.

Tussen de twee 10 mm brede zichtvlakken van QUADEC-FS kan een 
bekledingsmateriaal zoals glasmozaïek worden gebruikt, waarmee 
speciale accenten kunnen worden gelegd.

Schlüter-QUADEC is een afsluitprofiel voor buitenhoeken van
tegelbekledingen en plinttegels. Dit product is in verschillende mate-
rialen, kleuren en oppervlakken verkrijgbaar, waardoor de buitenhoek 
van de bekleding qua kleur perfect op de kleuren van de tegels en 
de voegen kan worden afgestemd of waardoor interessante accenten 
kunnen worden gelegd. 
De uitvoering in roestvast staal kan ook als vloerafsluiting of traprand 
worden gebruikt. Zo kunnen ook afsluitingen, hoeken of plintbedek-
kingen aan van een ander materiaal zoals tapijt of parket worden ge-
realiseerd.

In slechts enkele stappen 
naar een perfecte randbescherming:

Schlüter-QUADEC is ook uitstekend geschikt voor randen van wastafels, togen en  
keukenwerkbladen.
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1. Kies Schlüter-QUADEC overeenkomstig de dikte van de tegels. 
2.  Breng op de plaats waar de tegelbekleding eindigt, tegellijm aan 

met behulp van een getande lijmkam. Betegel bij wandbuitenhoe-
ken eerst één wand volledig en breng vervolgens rond de hoek 
van de tweede wand tegellijm aan.

3.  Druk het profiel met het geperforeerde bevestigingsvlak in de lijm, 
lijn deze uit en bedek het gehele oppervlak met tegellijm.

4.  Druk de aansluitende tegels stevig op hun plaats en breng ze zo 
aan dat de bovenkant van het profiel perfect op de tegel aansluit. 
De tegels moeten ter hoogte van het profiel volledig nauwsluitend 
worden geplaatst.

Heel stijlvol: met messing verchroomdTraprand en plintrand

Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter®-QUADEC-FS Schlüter®-QUADEC-TS


