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op regelwerk

voor scheidingswanden

voor badbekledingen  

voor wastafels en vakverdelingen

voor keukenwerkbladen

voor buisbekledingen

voor afgeronde en golvende wanden

Ruimten creëren  
en vormgeven
Schlüter®-KERDI-BOARD

schlueter-systems.nl

Schlüter®-KERDI-BOARD
Interieurdesign in elke vorm

Meer informatie
Prijslijst | Brochure | Homepage | YouTube

A
rt

.n
r. 

55
2 

49
7 

– 
U

itg
av

e 
05

/2
3

Schlüter®-KERDI-BOARD
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op ruwbouwwanden of gemengde ondergronden

Individuele ontwerpmogelijkheden



Opmerking:

Veel ondergronden zijn bij nieuwbouw en renovatie niet altijd 

geschikt om te betegelen, in het bijzonder ondergronden in 

vochtbelaste ruimten. Er zijn dan vaak extra werkzaamheden 

en afdichtingsmaatregelen nodig. Met Schlüter-KERDI-BOARD 

is het heel eenvoudig om een ondergrond te vervaardigen die 

klaar is om betegeld te worden – bij ruwbouw, op metall-stud 

of houtwerk, en gemengde of oude ondergronden bij herstel-

lingswerken. 

i

Schlüter®-KERDI-BOARD Schlüter®-KERDI-BOARD Schlüter®-KERDI-BOARD-N/-NLT/-BR Schlüter®-KERDI-BOARD-W
De universele plaatsingsondergrond voor tegels De universele plaatsingsondergrond voor tegels Voorgevormde en verlichte nissen Individuele, flexibele wastafeloplossing

Een absoluut vlakke plaatsingsondergrond met rechte 

binnen- en buitenhoeken is essentieel voor een perfecte 

tegelbekleding, of het nu gaat om mozaïek of grootfor-

maat tegels ...

... en dit is precies waarom de tegelzetter Schlüter-

KERDI-BOARD verkiest ... 

... want wie een degelijke tegelbekleding wil garanderen, 

moet natuurlijk zorgen voor een goede plaatsingsonder-

grond. Hiermee moet ook door opdrachtgevers, architec-

ten en ontwerpers bij de aanbesteding rekening worden 

gehouden.

Het totaalpakket voor verlichte nissen. Wat is de logi-

sche volgende stap voor KERDI-BOARD-N, de voor-

gevormde inbouwelementen van Schlüter-Systems? 

Natuurlijk: KERDI-BOARD-NLT, waarbij LT verwijst naar 

LIPROTEC. De nissen-sets zijn in verschillende groottes 

verkrijgbaar en kunnen dankzij Plug & Play eenvoudig 

worden ingebouwd, ook zonder elektrotechnische vak-

kennis. Wit of gekleurd licht - met deze sets wordt de nis 

een echte blikvanger.

De wensen op het gebied van badkamerinrichting wor-

den steeds belangrijker. Voor een harmonieus geheel 

kan met de voorgevormde KERDI-BOARD wastafel nu 

eenvoudig een ontwerp met uniforme tegels worden 

gemaakt. Zo  wordt  de  wastafel  volledig  in  de  badkamer 

geïntegreerd.

Er zijn talrijke ontwerpmogelijkheden met KERDI-

BOARD, o.a. als aanvulling of uitbreiding van de was-

tafel (planchet, poot). De wastafels van KERDI-BOARD 

helpen barrières in een badkamer te verminderen.

Alle eigenschappen in één oogopslag:

		 Contactafdichting met algemeen  

bouwtechnisch testcertificaat (abP)

		 Europese vergunning als contactafdichting  

met CE-markering

		Waterdicht en temperatuurbestendig

		 Dampremmend

		Warmte-isolerend

		 Emissiearm

		 Cementvrij en zonder glasvezel

		 Vlak, vorm- en buigvast

		 Stofvrij en eenvoudig te snijden  

met een cuttermes

		 Opgedrukt snijraster

		 Vliesoppervlak voor verankering  

in dunbedmortel

		 Licht en dus transportvriendelijk

		 Kan op elke ondergrond worden geplaatst

		 Eenvoudig hanteerbaar


