
Opnameprofiel voor glazen  
scheidingswanden
Schlüter®-DECO-SG / -SGC



Betrouwbare bevestiging voor glazen 
scheidingswanden
Schlüter®-DECO-SG/-SGC

		 Eenvoudige en flexibele bevestiging

		 Geschikt voor elke situatie

		 Combineerbaar met Schlüter-SHOWERPROFILE-S

		 Mat geanodiseerd aluminium

		 DECO-SG ook verkrijgbaar in roestvast staal (V4A)

		 Beschikbaar in vier hoogtes en twee breedtes

		 Nu ook voor wandhoeken die grenzen aan pleisterwerk



Schlüter-DECO-SG/-SGC zijn hoogwaardige, 
decoratieve en functionele profielen van 
geborsteld roestvast staal (V4A) of geano-
diseerd aluminium voor het realiseren van 
voeguitsparingen in tegelbekledingen en de 
montage van glaselementen.
(Productdatablad 2.16)
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Douchewand met Schlüter-DECO-SG-EB en 

Schlüter-SHOWERPROFILE-S.

Dit profiel kan meer dan je op het eerste  
gezicht vermoedt: natuurlijk kan Schlüter-
DECO-SG ook worden gebruikt voor stijlvol-
le schaduwvoegen in wandbekledingen. Maar 
zijn voornaamste voordeel wordt duidelijk 
wanneer douchewanden uit glas moeten 
worden geplaatst. Want dan zorgt de 

U-vormige, 12 mm of 15 mm brede opname-
ruimte voor een betrouwbare bevestiging in 
de vloer en wand, DECO-SGC op hoeken aan 
gepleisterde wanden. Het profiel is een 
handige aanvulling op het omvangrijke pro-
ductassortiment van Schlüter-Systems 
waarmee u barrièrevrije douches kunt realise-

ren. Bij de verlichtingsset Schlüter-LIPROTEC-
LLPM is DECO-SG overigens bedoeld als 
opnameprofiel voor de voorgemonteerde 
LED-module met homogeen lichtbeeld en 
eenvoudige plug-in verbinding.

Mogelijkheden met DECO-SG / -SGC

DECO-SG DECO-SGC

Alu. bruut mat geanodiseerd Roestvast staal V4A geborsteld Alu. bruut mat geanodiseerd

H = mm B =12 mm B =15 mm B =12 mm B =15 mm B =12 mm B =15 mm

8 • • • • • •

10 • • • • • •

11 • • • • • •

12,5 • • • • • •

Voor gebruik op hoeken met

aangrenzende pleisterwanden.

Wandhoeken en afsluitingen
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Zijn wij erin geslaagd u enthousiast te maken voor de producten van Schlüter-Systems? 
Dan wilt u vast en zeker graag meer informatie. Daarvoor surft u het beste naar onze website. 

schlueter-systems.nl

Bezoek ons ook op Instagram, Facebook en Youtube.

Meer informatie vindt u op internet


