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Profielsysteem voor badkameraccessoires
Schlüter®-ARCLINE
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Schlüter®-ARCLINE
Design en functionaliteit in een unieke vormgeving: met Schlüter- 
ARCLINE biedt Schlüter-Systems een nieuw productsysteem 
dat bestaat uit een opnameprofiel en bijpassende accessoires. 
Volgens het motto “klikken in plaats van boren” blijven bij het 
gebruik van ARCLINE zowel de tegels als de achterliggende af-
dichting intact. 

Door de innovatieve profielen in combinatie met de hoogwaardi-
ge en met design awards bekroonde accessoires van de Europe-
se marktleider KEUCO krijgt elke badkamer nu zijn eigen, unieke 
uitstraling. De tegels, profielen en de bijbehorende glasdraagpla-
ten kunnen al tijdens de planning van de badkamer perfect op 
elkaar worden afgestemd, hetzij kleur-op-kleur of contrasterend. 
Aangezien de accessoires zonder boren in de profielen worden 
geplaatst, kunnen ze makkelijk op andere plaatsen worden ge-
hangen of worden verwisseld, zodat elk accessoire precies daar 
hangt waar het nodig is. Dit zorgt voor een slimme en flexibele 
vormgeving van uw badkamer.
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Het systeem
Zoals u van Schlüter-Systems gewend bent, omvat ook het  
Schlüter-ARCLINE-systeem doordachte technologie.

De profielen worden tijdens de betegeling geplaatst en vormen 
een decoratieve schaduwvoeg die geschikt is voor de opname 
van de accessoires. 

De bijpassende accessoires uit de series EDITION 400,  
EDITION 11 en PLAN van KEUCO zijn op glasdraagplaten be-
vestigd. Deze platen worden in het profiel geklikt en kunnen naar 
wens worden verplaatst.

De componenten
Twee profielvarianten zorgen voor variabele inbouwmogelijkhe-
den: Schlüter-ARCLINE-APW wordt in de tegelvoeg in de wand 
ingebouwd, ARCLINE-APE is bedoeld voor wandhoeken, zoals 
bij voorwandinstallaties. Beide profielen zijn verkrijgbaar in de 
hoogtes 8 en 11 mm en met vier verschillende oppervlakte- 
afwerkingen: aluminium bruut mat geanodiseerd, aluminium 
zuiver wit mat, aluminium structuur-gecoat crème en aluminium 
structuur-gecoat donker antraciet.

De 13 verschillende accessoires van hoge kwaliteit uit de series  
EDITION 400, EDITION 11 en PLAN van KEUCO zijn reeds in de 
fabriek op glasplaten bevestigd. Ze zijn bij levering klaar voor ge-
bruik en hoeven alleen nog maar in het profiel te worden geklikt. 
Het assortiment omvat handdoekhaken, -ringen- en -houders, 
planchettes, opberghouders, toiletrolhouders en WC-borstel-
sets.
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De voordelen
• In dit systeem komen design, functionaliteit en flexibiliteit 

op unieke wijze samen met de hoge kwaliteit van twee zeer  
bekende marktleiders.

• Er hoeft niet te worden geboord voor de accessoires –  
de tegels en de eronderliggende afdichting raken niet  
beschadigd. 

• Met in totaal 39 verschillende varianten van de accessoires is 
er veel vrijheid bij het plannen en vormgeven.

• Ze zijn geschikt voor wastafel, douche, bad en wc.

• De accessoires kunnen naar wens worden verplaatst en 
zorgen voor flexibiliteit bij de vormgeving en een eenvoudige 
reiniging. 

• Elk accessoire hangt precies daar waar het nodig is. 

• De glasplaten met satijn-look passen wat kleur betreft ideaal 
bij de draagprofielen.
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Schlüter®-ARCLINE-APW
Schlüter-ARCLINE-APW is een decoratief profiel voor tussen de 
wandtegels dat een smalle schaduwvoeg vormt. Dit profiel is met 
name geschikt voor het plaatsen van Schlüter-ARCLINE-BAK  
accessoires, voor een persoonlijke vormgeving in de badkamer.

Schlüter®-ARCLINE-APE 
Schlüter-ARCLINE-APE is een decoratief profiel voor aan de  
bovenzijde van betegelde planchetten of wanden, dat een smalle 
schaduwvoeg vormt. Dit profiel is met name geschikt voor het 
plaatsen van de Schlüter-ARCLINE-BAK accessoires, voor een 
persoonlijke vormgeving in de badkamer.

Schlüter®-ARCLINE-DEL
Schlüter-ARCLINE-DEL is een beschermende en decoratieve 
inlage voor de profielen Schlüter-ARCLINE-APW en -APE. Vier 
verschillende kleuren kunnen naar keuze contrasterend of kleur-
op-kleur met de actuele tegeltrend worden gecombineerd. 



Schlüter®-ARCLINE-BAK
Schlüter-ARCLINE-BAK zijn design badkameraccessoires van het merk KEUCO, die op 6 mm dik, gekleurd ESG-veiligheidsglas zijn voor-
gemonteerd. De glasplaten zijn aan de achterzijde van een houder voorzien, waarmee ze eenvoudig in een Schlüter-ARCLINE profiel  
kunnen worden geklikt en op de gewenste plaats worden gepositioneerd. De accessoires uit de KEUCO-designseries EDITION 400, 
EDITION 11 en PLAN in verschillende kleurengamma’s omvatten een breed aantal designvoorkeuren. Het aanbrengen van de badkamer-
accessoires is enkel mogelijk in combinatie met de ARCLINE-profielen.
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Serie EDITION 400 – verfijnde esthetiek en functioneel tot in detail
Het bijzondere aan het opvallende design van de EDITION 400 accessoires zijn de zachte vormen die harmoniëren met de slanke, rechte  
contouren voor een oogstrelende vormgeving. Door de glanzende chroomoppervlakken wordt de verfijnde elegantie benadrukt. De intelligente 
functies van de accessoires vormen de highlights voor een EDITION 400 badkamer met stijl en een aangenaam gevoel. Een verrassing is bijvoor-
beeld het planchet van aluminium, waar op het eerste gezicht niet te zien is dat hierin een glaswisser is opgenomen. Deze is harmonisch in het 
design opgenomen en verhindert dat de doucheproducten kunnen vallen.

Serie EDITION 11 – comfort op zijn mooist
Het design van de EDITION 11-accessoires overtuigt door zijn optische vormgeving en zachte glans. De bijzondere vormgeving verleent alledaagse 
dingen in de badkamer een opvallende uitstraling. Accessoires met chroom oppervlakken van hoogwaardige kwaliteit trekken de aandacht: een 
slank en opvallend design, buitengewoon en verrassend. Perfecte functionaliteit tot in het kleinste detail is te vinden bij de opberghouder met 
geïntegreerde glaswisser. De hoogwaardige aluminium inzet wordt gekenmerkt door zijn bestendigheid en eenvoudige reiniging.

Schlüter®-ARCLINE-BAK-A 

EDITION 400

Planchet

crème

AL E400 A C

alu. zilver geanodiseerd

220 x 380 mm

Planchet 

zuiver wit mat

AL E400 A MBW

alu. zilver geanodiseerd

220 x 380 mm

Planchet 

donker antraciet

AL E400 A DA

alu. zilver geanodiseerd

220 x 380 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-AK

EDITION 11

Opberghouder met wisser

crème

AL E11 AK C

alu. zilver geanodiseerd / verchroomd

220 x 380 mm

Opberghouder met wisser

zuiver wit mat

AL E11 AK MBW

alu. zilver geanodiseerd / verchroomd

220 x 380 mm

Opberghouder met wisser

donker antraciet

AL E11 AK DA

alu. zilver geanodiseerd / verchroomd

220 x 380 mm

Schlüter®-ARCLINE-BAK-AW

EDITION 400

Planchet met wisser

crème

AL E400 AW C

alu. zilver geanodiseerd

220 x 380 mm

Planchet met wisser

zuiver wit mat

AL E400 AW MBW

alu. zilver geanodiseerd

220 x 380 mm

Planchet met wisser

donker antraciet

AL E400 AW DA

alu. zilver geanodiseerd

220 x 380 mm



9

Schlüter®-ARCLINE-BAK-H 

EDITION 400

Schlüter®-ARCLINE-BAK-HR

EDITION 400

Handdoekring

crème

AL E400 HR C

verchroomd

220 x 380 mm

Handdoekring

zuiver wit mat

AL E400 HR MBW

verchroomd

220 x 380 mm

Handdoekring

donker antraciet

AL E400 HR DA

verchroomd

220 x 380 mm

Dubbele handdoekhaak

crème

AL E400 H C

verchroomd

220 x 380 mm

Dubbele handdoekhaak

zuiver wit mat

AL E400 H MBW

verchroomd

220 x 380 mm

Dubbele handdoekhaak

donker antraciet

AL E400 H DA

verchroomd

220 x 380 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-RH

EDITION 400

Toiletrolhouder

crème

AL E400 RH C

verchroomd

220 x 220 mm

Toiletrolhouder

zuiver wit mat

AL E400 RH MBW

verchroomd

220 x 220 mm

Toiletrolhouder

donker antraciet

AL E400 RH DA

verchroomd

220 x 220 mm

Schlüter®-ARCLINE-BAK-BH

EDITION 400

Handdoekhouder

crème

AL E400 BH 1 C

verchroomd

220 x 700 mm

Handdoekhouder L = 600 mm

Handdoekhouder

zuiver wit mat

AL E400 BH 1 MBW

verchroomd

220 x 700 mm

Handdoekhouder L = 600 mm

Handdoekhouder

donker antraciet

AL E400 BH 1 DA

verchroomd

220 x 700 mm

Handdoekhouder L = 600 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-TB

EDITION 400

WC-borstelset

crème

AL E400 TB C

kristalglas, mat

600 x 170 mm

incl. uitneembaar kunststof inzet-

stuk, borstel met handvat en deksel, 

vervangborstelkop

WC-borstelset

zuiver wit mat

AL E400 TB MBW

kristalglas, mat

600 x 170 mm

incl. uitneembaar kunststof inzet-

stuk, borstel met handvat en deksel, 

vervangborstelkop

WC-borstelset

donker antraciet

AL E400 TB DA

kristalglas, mat

600 x 170 mm

incl. uitneembaar kunststof inzet-

stuk, borstel met handvat en deksel, 

vervangborstelkop
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Serie PLAN – blikvanger in elke badkamer
Accessoires uit de serie PLAN zijn wereldwijd geliefd en hebben zich al miljoenen keren bewezen. De vormgeving van de collectie PLAN heeft al 
veel designprijzen gewonnen. De accessoires uit deze serie zijn met hun duidelijke lijnen overal ter wereld in stijlvolle badkamers te vinden, van 
privéwoningen tot hotelkamers en openbare gebouwen. Door de uitmuntende esthetiek, de hoge functionaliteit en de hoogwaardige kwaliteit is 
de collectie PLAN bij o.a. architecten, ontwerpers en opdrachtgevers een gewilde, moderne klassieker geworden.

Schlüter®-ARCLINE-BAK-H 

PLAN

Handdoekhaak

crème

AL PLAN H C

verchroomd

220 x 380 mm

Handdoekhaak

zuiver wit mat

AL PLAN H MBW

verchroomd

220 x 380 mm

Handdoekhaak

donker antraciet

AL PLAN H DA

verchroomd

220 x 380 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-HR

PLAN

Schlüter®-ARCLINE-BAK-BH

PLAN

Handdoekhouder

crème

AL PLAN BH 1 C

verchroomd

220 x 700 mm

Handdoekhouder L = 600 mm

Handdoekhouder

zuiver wit mat

AL PLAN BH 1 MBW

verchroomd

220 x 700 mm

Handdoekhouder L = 600 mm

Handdoekhouder

donker antraciet

AL PLAN BH 1 DA

verchroomd

220 x 700 mm

Handdoekhouder L = 600 mm

Handdoekring

crème

AL PLAN HR C

verchroomd

220 x 380 mm

Handdoekring

zuiver wit mat

AL PLAN HR MBW

verchroomd

220 x 380 mm

Handdoekring

donker antraciet

AL PLAN HR DA

verchroomd

220 x 380 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-TB

PLAN

WC-borstelset

crème

AL PLAN TB C

verchroomd

600 x 170 mm

incl. uitneembaar  

kunststof inzetstuk, borstel  

en vervangborstelkop

WC-borstelset

zuiver wit mat

AL PLAN TB MBW

verchroomd

600 x 170 mm

incl. uitneembaar  

kunststof inzetstuk, borstel  

en vervangborstelkop

WC-borstelset

donker antraciet

AL PLAN TB DA

verchroomd

600 x 170 mm

incl. uitneembaar  

kunststof inzetstuk, borstel  

en vervangborstelkop

Schlüter®-ARCLINE-BAK-RH

PLAN

Toiletrolhouder

crème

AL PLAN RH C

verchroomd

220 x 220 mm

Toiletrolhouder

zuiver wit mat

AL PLAN RH MBW

verchroomd

220 x 220 mm

Toiletrolhouder

donker antraciet

AL PLAN RH DA

verchroomd

220 x 220 mm
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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
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