
Schlüter®-KERDI-BOARD

Interieurdesign in elke vorm



Schlüter-KERDI-BOARD is het innovatieve constructieplatensysteem voor een snelle en vormvaste 

uitvoering van perfecte plaatsingsondergronden voor tegels. Welke vorm u ook maar wilt bouwen: 

hoekig, ovaal of rond, een schaam-, douche- of scheidingswand, met of zonder nissen, de creatieve 

mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos. Het maakt niet uit of u mozaïek, standaardtegels of grootfor-

maat tegels wilt plaatsen . De plaatsingsondergrond van KERDI-BOARD kan direct en zonder 

verdere voorbereidingsmaatregelen van tegels worden voorzien.

Uw creativiteit de vrije loop laten





Individuele ruimtevormgeving ... 



Licht, handig en eenvoudig te verwerken – in 

tegenstelling tot standaard constructieplaten, kunt 

u met Schlüter-KERDI-BOARD zelfs gecompli-

ceerde constructies met speels gemak opbouwen. ... heel eenvoudig



Ruimte creëren en vormgeven

ü Waterdicht en temperatuurbestendig

ü Kan op elke ondergrond worden  

 geplaatst

ü Vliesoppervlak voor verankering  

 in dunbedmortel

ü Contactafdichting met algemeen  

 bouwtechnisch testcertificaat (abP)

ü Europese vergunning als contact- 

 afdichting met CE-markering

ü Stofvrij en eenvoudig te snijden 

 (cuttermes)

ü Opgedrukt snijraster

ü Licht en dus transportvriendelijk

ü Warmte-isolerend

ü Cementvrij / zonder glasvezel

ü Verschillende plaatdiktes verkrijgbaar

Schlüter®-KERDI-BOARD



©
 J

K
 F

lie
se

nd
es

ig
n



Schlüter®-KERDI-BOARD-N /-NLT /-NLT-BR

Kant-en-klare nissen



ü	Voorgevormde inbouwelementen van  

 KERDI-BOARD met of zonder  

 LIPROTEC-LED-techniek in  

 Plug & Play-uitvoering

ü	Maken van nissen en opbergruimtes 

 voor allerlei soorten wanden

ü In combinatie met het KERDI-afdich- 

 tings-systeem kunnen de nissen als  

 contactafdichting worden uitgevoerd

ü Verschillende afmetingen verkrijgbaar

ü Als tussenvlak kan ook  

 Schlüter-SHELF-N worden gebruikt

ü Verschillende afmetingen en  

 lichtkleuren verkrijgbaar

ü Naar keuze verkrijgbaar met verlich- 

 ting aan de lange of smalle kant

ü De LED-module kan naar keuze 

 aan de voorkant, in het midden of 

 aan de betegelde achterwand 

 gepositioneerd worden



Inspiratie voor uw creatieve ideeën





Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-1261 · Fax: +49 2371 971-1112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com
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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. 

www.kerdi-board.schlueter-systems.nl

Bezoek ons ook op Instagram, Facebook en Youtube.

Meer informatie vindt u op internet


