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Schlüter®-SCHIENE

1975 – 2015
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Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB
Mooi. Veilig. Netjes. Eén product. Drie toepassingen.

Het multifunctionele profiel in geborsteld roestvast staal.
Voor werkbladen, traptreden en bekledingsafsluitingen.




In keukens en badkamers vormen keramiek en roestvast staal een 
winnende combinatie als het op mooie, belastbare werkbladen en 
wastafels aankomt. 
Schlüter-SCHIENE-STEP-EB is speciaal voor deze toepassing ont-
wikkeld en zorgt voor een harmonieuze, doorlopende afsluiting van 
werkbladen in KERDI-BOARD of hout materiaal in een dikte van  
38 mm.

Samen met KERDI-BOARD als plaatsingsondergrond vormt dit  
systeem een winnende combinatie.

33Voor werkbladen met keramische  
bekleding

33Geborsteld roestvast staal

33Robuust oppervlak

33Bijzonder duurzaam

33Met de beproefde Schlüter kwaliteit

33Met tal van accessoires

 Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB voor werkbladen

Werkbladen

Arbeitsplatten
H1

H2 =39 mm

Verkrijgbare accessoires

Binnenhoek  
90°

Binnenhoek  
135°

Buitenhoek 
eindkap 90°

Buitenhoek  
135°

Verbindings-
stuk

A · · · · ·
B · · · · ·
C · · · · ·
D · · · · ·

Profielen / Afmetingen 

H1 (mm) H2 (mm) Lengte (m) Artikelnr.

A 6 39 2,5 SS 60 EB 39

B 9 39 2,5 SS 90 EB 39

C 11 39 2,5 SS 110 EB 39

D 12,5 39 2,5 SS 125 EB 39
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Profielen / Afmetingen

H1 (mm) H2 (mm) Lengte (m) Artikelnr.

A 9 30 2,5 SS 90 EB 30

B 11 30 2,5 SS 110 EB 30

C 12,5 30 2,5 SS 125 EB 30

Vanwege de extreem hoge belasting van traptreden, en in het bij-
zonder de voorzijde ervan, is een doordacht en praktijkgericht profiel 
vereist. 
Niet alleen zijn de Schlüter-SCHIENE-STEP-EB profielen bijzonder 
robuust en duurzaam, ook het 30 mm hoge zichtbare vlak is opti-
maal afgestemd op de afmetingen van de traptreden en koppelt zo 
esthetisch design aan een veilige randbescherming.

Traptreden

 Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB voor traptreden

33Voor traptreden met keramische  
bekleding

33Profiel in roestvast staal geborsteld

3330 mm zichtbaar vlak 

33Bijzonder robuust en duurzaam

33Perfect afgestemd op traptreden

33Met hoek- en langsverbindingen  

H2 =30 mm

H1

Verkrijgbare accessoires

Binnenhoek  
90°

Binnenhoek  
135°

Buitenhoek 
eindkap 90°

Buitenhoek  
135°

Verbindings-
stuk

A – – · – ·
B – – · – ·
C – – · – ·
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 Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB als bekledingsafsluiting

De renovatie van wandbekledingen „tegel op tegel’’ scheelt een 
hoop werk voor de tegelzetter en ook de opdrachtgever wordt zo 
gespaard van stof en vuil. 
Schlüter-SCHIENE-STEP-EB profielen zijn speciaal voor deze toe-
passing ontwikkeld en bedekken de randen van de oude én van de 
nieuwe bekleding met een hoogwaardig zichtbaar vlak in geborsteld 
roestvast staal.

33Speciaal voor de renovatie  
tegel op tegel

33Profiel in roestvast staal geborsteld

33Ideaal voor het afdekken van oude tegels

33Variabel gebruik

33Voor tegeldiktes van 6, 11 en 12,5 mm

33Met praktisch verbindingsstuk als  
accessoire

Tegel op tegel

11 mmH2  = 12,5
H1 =

Profielen / Afmetingen

H1 (mm) H2 (mm) Lengte (m) Artikelnr.

A 11 6 2,5 SS 60 EB 11

B 11 12,5 2,5 SS 125 EB 11

Verkrijgbare accessoires

Binnen-
hoek 90°

Binnenhoek  
135°

Buitenhoek 
eindkap 90°

Buitenhoek  
135°

Verbindings-
stuk

A – – – – ·
B – – – – ·

= eveneens leverbaar met radiusperforatie voor afgeronde randcontouren
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Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB  
Eén product voor drie toepassingen.

Voor werkbladen. De perfecte afsluiting 
voor keramische bekleding op werkbladen 
en wastafels. De elegante afwerking in ge-
borsteld roestvast staal is bijzonder esthe-
tisch en gebruiksvriendelijk. Het robuuste 
oppervlak is bestand tegen elke belasting 
in het dagelijkse gebruik. 
Met de Schlüter-KERDI-BOARD onder-
grond kan nu nog eenvoudiger en preciezer 
keramiek op werkbladen geplaatst worden. 

Mooi. Veilig. Netjes. Eén product voor drie oplossingen.
Het innovatieve Schlüter-SCHIENE-STEP-EB profielsysteem in hoogwaardig roestvast staal geborsteld biedt in al zijn varianten en door 
zijn omvangrijke assortiment van accessoires praktijkgerichte oplossingen voor drie verschillende plaatsingstoepassingen. 
Meer informatie vindt u op www.schlueter-systems.nl.

Voor traptreden.  Voor traphuizen waar-
bij hoge vereisten worden gesteld inzake 
vormgeving en belastbaarheid is de hoog-
waardige roestvaststalen afsluiting de opti-
male oplossing. Het roestvaststalen profiel 
is eveneens geschikt voor ruimtes met veel 
personenverkeer.

Als bekledingsafsluiting.  Vooral bij de 
renovatie „tegel op tegel’’ biedt dit profiel 
vele voordelen. De nieuwe tegels worden 
voorzien van een veilige randbescherming, 
de oude bekleding wordt betrouwbaar af-
gedekt en het resultaat mag gezien wor-
den! Dit geldt evenzeer voor grote tegelfor-
maten als voor mozaïeken.

1 2 3



 0,8

5,
2

39
,8

11

50
,8

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

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tel.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · benelux@schlueter.de · www.schlueter-systems.nl

Schlüter®-KERDI-BOARD 
De plaatsingsondergrond.
Het maakt niet uit of het om mozaïek of grootformaat tegels gaat, bepalend voor een  
perfecte tegelbekleding is een absoluut vlakke plaatsingsondergrond met rechte binnen- en 
buitenhoeken. En die kan de tegelzetter zelf maken met Schlüter-KERDI-BOARD.
Meer informatie vindt u met één klik op www.schlueter-systems.com.
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Uw vakhandelaar:


