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grenzeloos doucheplezier

of ga naar het internet op: 
www.schlueter-systems.nl

Optimaal afgestemde systeemproducten:

Schlüter®-KERDI-LINE 
lijnafvoergoot en rooster-/framesets

Schlüter®-KERDI-SHOWER 
hellingsplaten

Schlüter®-SHOWERPROFILE 
wandaansluit- en afschotprofiel

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS en -WSK 
overstromingsbeveiliging

Verdere systeemoplossingen

Wilt u meer weten over de andere Schlüter-producten en -systeemop-

lossingen voor de tegelzetter? Vraag dan naar één of meer van de 

volgende folders in onze verkooppunten. U kunt ook terecht op onze 

internet-site: www.schlueter.be of www.schlueter-systems.nl.

Schlüter®-DILEX
duurzame en onderhoudsvrije  

bewegings- en randvoegen

Schlüter®-TREP
antislip trapprofielen

Schlüter®-KERDI-BOARD
plaatsingsondergrond, constructieplaat

Schlüter®-KERDI
een betrouwbare afdichting in een 

handomdraai aan te brengen

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
de klimaatregelende tegelvloer

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

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn 
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · Benelux bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tel.: +32 14 44 30 80 · benelux@schlueter.de · www.schlueter-systems.nl

Uw verdeler:

Voor de inbouw van het afschotprofiel en het wandaansluitprofiel
heeft u de volgende materialen nodig: 
 

*	*	Schlüter®-SHOWERPROFILE-S afschotprofiel

*	*	Schlüter®-SHOWERPROFILE-R wandaansluitprofiel

*	*	Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS of -WSK  
overstromingsbeveiliging

*	*	Dunbedmortel (tegellijm)

*	*	Voegmateriaal 

Andere systeemproducten voor inloopdouches:

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-afvoergoten

*	*	Schlüter®-KERDI-SHOWER hellingsplaten

*	*	Schlüter®-DILEX-EKSN 
Bewegingsvoegprofiel voor de vloeraansluiting

*	*	Schlüter®-RENO-U 
Overgangsprofiel voor de vloeraansluiting

*	*	Schlüter®-KERDI-KEBA afdichtingsbanden

*	*	Schlüter®-KERDI afdichtingsmat

*	*	Schlüter®-KERDI-COLL-L afdichtingslijm

Schlüter®-SHOWERPROFILE

Wandaansluit- en afschotprofiel

Schlüter®-SHOWERPROFILE



Innovaties voor  
grenzeloos doucheplezier

Schlüter®-SHOWERPROFILESchlüter®-SHOWERPROFILE

Schlüter-Systems biedt u …
 

… vakkundige detailoplossingen voor inloopdouches. Met het innovatieve 

afschotprofiel en het wandaansluitprofiel uit roestvast staal geborsteld. En 

de SHOWERPROFILE-WS en -RENO profielen voor een vakkundige uit-

voering van de vloeraansluiting.

Schlüter-SHOWERPROFILE-S is een afschotprofiel uit roestvast staal ge-

borsteld met 2% helling voor de bekleding van de zĳkanten van de inloop-

douche. Op de achterzĳde van het profiel is een vlies aangebracht voor een 

goede verankering in de tegellĳm. Voor de vloerbevestiging wordt een bĳ het 

systeem horend draagprofiel uit hard PVC meegeleverd. Dit is in verschil-

lende hoogten verkrĳgbaar en voorzien van een U-vormige gleuf. Voor de 

hoogteaanpassing wordt het te lange afschotprofiel aan de lage en/of hoge 

zĳde indien nodig ingekort. Het afschotprofiel kan links of rechts voor de 

vloerovergang of onder de tegels van een zĳwand worden gebruikt.

  Schlüter®-SHOWERPROFILE-S 
Afschotprofiel voor de zijkanten

Schlüter-SHOWERPROFILE-R is een tweedelig wandaansluitprofiel voor 

de bekleding van de resterende openstaande wandruimte aan de lĳnaf-

voergoot, dat veroorzaakt wordt door de helling. Het zichtbare vlak van 

het profiel bestaat uit roestvast staal geborsteld. Aan de achterzĳde is het 

profiel voorzien van een vlies voor de verankering in de tegellĳm. Dankzĳ 

de tweedelige opbouw kan SHOWERPROFILE-R in toepassingen van ca.  

23 tot 45 mm (in twee uitvoeringen) traploos in de hoogte worden aan-

gepast. 

  Schlüter®-SHOWERPROFILE-R 
Wandaansluitprofiel

  Schlüter®-profielen voor de 
vloeraansluiting

H1= H2

= L

2%

H = 
5 / 10 mm

= H

= H1
= L

2%
H2= H1 = 6 mm

Afschotprofiel 120 cm: H2 = 30 mm

Afschotprofiel 160 cm: H2 = 38 mm

Afschotprofiel 200 cm: H2 = 46 mm

Voor hogere afmetingen is Schluter-SHOWERPROFILE-SB beschikbaar.

= H

20 mm

22 / 32 mm

H = variabel

Inbouwvariant A: 
gelijkvloerse overgang met 
Schlüter-SHOWERPROFILE-WS 
overstromingsbeveiliging

Inbouwvariant B: 
overloopbeveiliging met  
Schlüter-RENO-U
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2%


