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I N H O U D

Schlüter-Systems op pad
Beurs na beurs

De eerste helft van het jaar, en dan in het 

bijzonder het eerste kwartaal, is het hoogsei-

zoen voor het beursteam van Schlüter-Sys-

tems. Al op 12 januari vond het eerste evene-

ment plaats, de DEUBAU in Essen. Er volg-

den nog veel meer nationale en internationale 

evenementen, zoals onder andere Swissbau 

(CH), Batibouw (B) of Cevisama (ES). Boven-

dien zijn er intussen zoveel evenementen dat 

de modellen voor de beurs samen met het 

opbouwteam bijna ononderbroken van de 

ene beurs naar de andere moeten reizen. 

Maar het resultaat loont in elk geval de 

moeite: “Het rechtstreekse contact met han-

delaren en verwerkers maakt de beurzen 

zo waardevol voor ons,” vat verkoopleider 

en procuratiehouder Günter Broeks samen. 

“De dialoog op de beursvloer helpt ons de 

behoeften van onze partners nauwgezet te 

analyseren, onze prestaties transparant te 

maken en rechtstreekse feedback over onze 

productinnovaties te verkrijgen.”

Omdat dit niet alleen voor Duitsland geldt,  

was Schlüter-Systems in 2010 tot nog toe 

aanwezig op 16 beurzen in 13 landen. Steeds 

in actie voor “Meer plezier met tegels” ■

Uw informatie over Schlüter-Systems KG - Uitgave juni 2010

Schlüter-Nieuwsfl ash

H E E F T  E C H T E  V A K M A N S C H A P  N O G  E E N  G O U D E N  T O E K O M S T ?

September 2008 betekent het begin van de grootste financiële crisis van de laatste 60 jaar in Duitsland, veroorzaakt door de 

insolvabiliteit van enkele grote banken in de Amerikaanse dollar- en eurozone. De meeste zagen niet dat de hoogbouwsector 

reeds sinds 1998 in verval was en dat bijna de helft van de circa 1,4 miljoen werknemers die in 1998 nog geregistreerd waren, 

hun baan in de bouw verloren. In deze periode daalde de afzet van tegels met ongeveer 85 miljoen m² tot ongeveer 110 mil-

joen m². Het wegvallen van de in Duitsland verplichte meestertitel in de tegelbranche bracht daarnaast nieuwe uitdagingen met 

zich mee.

Maar intussen is in de bouw- en ook de tegelbranche weer een positieve stemming te merken, want de bouwvakkers kunnen in het algemeen een goed 

orderboekje opmaken. Over het algemeen menen we vooral sinds het begin van de financiële crisis te kunnen vaststellen dat men in zijn eigen woning 

een duurzame investering bemerkt. De deels ook door de staat gesteunde energiebesparende saneringsmaatregelen, de wens naar een moderne 

keuken, een ruime badkamerinrichting met een inloopdouche en een vloerverwarming voor een spaarzaam energieverbruik, of een uitbreiding van de 

woonruimte door grote terrassen of wintertuinen bepalen de trend in de bouwsector en bieden ook aan de tegelbranche de beste kansen op de markt.

Er is vraag naar uitstekende werkprestaties die voldoen aan de hoge eisen van deze klanten. Voor vakexperts zal het vakmanschap ook in de toekomst 

een “gouden toekomst” hebben. Ook in de bouwindustrie is een aanbod van moderne producten en systemen vereist. Schlüter-Systems nam deze trend 

al jaren waar in zijn marktsegment. Het ontwikkelde continu baanbrekende systeemoplossingen en verschafte zijn partners in de handel en de verwerking 

bovendien de noodzakelijke kennis via uitgebreide informatie- en opleidingsmaatregelen.

We zien met u als marktpartner de toekomst positief tegemoet om deze weg verder te bewandelen.

Hoogachtend, Werner Schlüter
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S T E R K E  O N D E R D E L E N  V O O R  C O M P L E T E  S Y S T E E M O P L O S S I N G E N

Rooster-/framesets 
met QUADEC-LOOK – 
Design moet zijn:

Barrièrevrij bouwen is vandaag de dag een veelbe-

sproken item. In de woningbouw is de vormgeving 

van badkamers hier zeer belangrijk. Zo is het uitrusten van 

badkamers met traploos begaanbare douches overeenkom-

stig de nieuwe DIN 18040 een hartenwens van alle klanten. 

Schlüter-Systems heeft deze trend wezenlijk beïnvloed door 

de ontwikkeling van het bodemafvoersysteem Schlüter®-

KERDI-DRAIN en de contactafdichtingen -DITRA en -KERDI. 

Nu wordt het systeem met Schlüter®-KERDI-LINE aange-

vuld, een lijnafvoergoot in lengten van 50–120 cm, die in de 

hoogte verstelbaar en voor bekledingsdikten van 3–25  mm 

geschikt is. Voor de gootafdekking, die in een traploos hoog-

teverstelbaar roestvaststalen frame is aangebracht, staan drie 

decoratieve varianten ter beschikking: vierkant geperforeerd, 

gesloten met zijdelingse afvoer en als tegelgoot. Ook werden 

een afschotprofiel voor de afdekking van de schuine zijwan-

den en een profiel voor de wandovergang achter de lijnaf-

voergoot ontwikkeld evenals passende hellingsplaten die bij 

het systeem horen.

De uit roestvast staal diepgetrokken goot wordt samen met 

een voorgemonteerde afvoerbehuizing, een ingebouwde 

stankafsluiter en een afvoerbuis montageklaar opgenomen in 

een op maat gemaakte gootdrager van polystyrol. Het geheel 

kan eenvoudig snel en passend worden gemonteerd.

De Schlüter®-KERDI-bodemafdichting wordt met Schlüter®-

KERDI-afdichtingsbanden op de aansluitende wand- en 

bodemafdichting bevestigd. Wat uw klant ook wil: een cen-

Monumentenzorg

Schlüter®-KERDI-LINE – lijnafvoergoot

Schlüter®-KERDI-SHOWER – compleet systeem

Schlüter®-KERDI-DRAIN – centrale afvoer

Sanering

Een wezenlijk onderdeel van de Schlüter-

bodemafvoeren zijn de rooster-/framesets. 

Na de montage zijn deze – naast de tegelbe-

kleding – het blijvende zichtbare element in een  

inloopdouche. Schlüter-Systems heeft hiermee 

rekening gehouden via hoogwaardig geborsteld 

roestvast staal voor de zichtbare delen. De bijbe-

horende afdekkingen zijn naar keuze uitgevoerd 

als rooster met vierkante perforatie, als gesloten 

oppervlak uit roestvast staal of als tegelgoot. 

Welke variant de opdrachtgever ook kiest, ze zien 

er allemaal fantastisch uit en zijn traploos variabel 

voor bekledingsdikten van 3 tot 25 mm. ■

Barrièrevrij bouwen
Inloopdouches met vakmanschap

Schlüter®-KERDI-LINE wandversie 

Schlüter®-KERDI-LINE middenversie Schlüter®-KERDI-SHOWER

Designrooster A

Designrooster B

Tegelgoot C 

Frame 30 mm voor bekledingsdikten van 13 tot 25 mm 

Hoogtefi xatie (na montage verwĳ deren)

Frame 19 mm voor bekledingsdikten van 3 tot 15 mm

= H

Grenzeloos doucheplezier

� Schlüter®-KERDI-manchet

� Tweedelige stankafsluiter

� Goot

� Afvoerbehuizing

� Afvoerbuis

� Gootdrager

A

B

C

D

E

F

�  Rooster van roestvast staal met onderbouw
en stankafsluiter

� Schlüter®-KERDI-manchet

� Dunbedopzetstuk

� Afvoerbehuizing

� Overgang DN 40 naar DN 50

A

B

C

D

E

�A

�B

�C

�D
�E

trale afvoer naar een bepaald punt of een 

lijnafvoergoot, kort of lang, aan de wand 

of centraal in het vlak – Schlüter-Systems 

heeft voor alle eisen de gepaste oplossing. 

Hiervoor zijn praktische sets beschikbaar 

die in kartonnen dozen zijn verpakt, of des-

gewenst een samengesteld pakket voor een 

specifiek werk. ■

Schlüter®-KERDI-LINESchlüter®-SHOWERPROFILE-R

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE
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Sanering stedelijk zwembad Neukölln
Innovatie en monumentenzorg

Vakmanschap met 
Schlüter®-KERDI-
BOARD

“Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein 

Birnbaum in seinem Garten stand,” dichtte Theodor 

Fontane ooit. De pracht van het grote huis in Rib-

beck bleef jarenlang onopgemerkt. Ten tijden van 

de DDR verloederde het en werd het als bejaarden-

tehuis gebruikt. Nu onderging het een restauratie 

die de grote naam eer bewijst. Met daarbij Schlüter-

SysteemVerwerker Holger Lüttke uit Nauen en sys-

teemoplossingen van Schlüter-Systems.

Op deze bouwplaats plaatste hij ongeveer 1200 m² 

tegels met inachtneming van de vereiste voor 

monumentenzorg. De vloertegels van 50 x 50 cm 

groot van Marazzi, Metope-reeks, werden op de 

Schlüter®-DITRA-ontkoppelingsmat geplaatst en 

afgewerkt met de uit de DDR-tijd stammende 

uitermate ongelijke betontegels.

In de centrale keuken van het geplande gour-

metrestaurant werden Villeroy  &  Boch-tegels 

gebruikt. Het team van Holger Lüttke maakte de 

duurzame onderhoudsvrije bewegingsvoegen met 

Schlüter®-DILEX-EKSN roestvaststalen profielen. 

M E N E E R  R I B B E C K  I N  R I B B E C K  H O U D T  V A N  D I T R A

Ook na afschaffing van de verplichte meester-

titel zijn er nog steeds vakmannen die beseffen 

dat een hoogwaardige opleiding en bijscholing 

tot meester-tegelplaatser waardevol is. Zo ook 

Simon Hausladen van de firma Baukeramik Franz 

Hausladen in Wörth-Oberachdorf, die begin dit 

jaar slaagde voor zijn examen bij de Kamer van 

Ambachten en Neringen in Straubing. 

In het praktische gedeelte van het examen 

kreeg hij de opdracht een wastafel met boog-

vormige spiegelnis te vervaardigen, waarbij de 

wastafel volledig uit een keramische bekleding 

moest bestaan. Voor Schlüter-SysteemVerwerker 

Simon Hausladen was het vanzelfsprekend hoe 

hij deze opdracht het beste kon vervullen. Met 

Schlüter®-KERDI-BOARD natuurlijk. Deze con-

structieplaat combineert toch een eenvoudige, 

snelle en schone uitvoering met de functiona-

liteit van een contactafdichting voor met water 

belaste omgevingen. Voor zijn project gebruikte 

Hausladen Schlüter®-KERDI-BOARD-platen van 

28 en 50 mm dik. Door de tijdsdruk waaronder 

de deelnemers bij de meesterproef stonden, 

kwam de tijdswinst van de snelle verwerking van 

Schlüter®-KERDI-BOARD Simon Hausladen zeer 

ten goede. We feliciteren de heer Hausladen met 

zijn geslaagde meesterproef en wensen hem ver-

der nog „Meer plezier met tegels“. ■

De sanering van natte ruimten is voor tegel-

zetters dagelijkse kost. Als het te saneren 

project echter onder monumentenzorg valt, wor-

den duidelijk hogere eisen aan de planologische 

en vakkundige competentie gesteld. Zo ook bij de 

sanering van het historische stedelijk zwembad 

in Neukölln in het kader van het saneringspro-

gramma van de zwembaden in Berlijn. Want deze 

maatregel omvatte de vernieuwing van de omran-

Tot slot kregen de sanitaire ruimten een vloer-

bekleding in het formaat 15 x 15 cm van Villeroy 

& Boch over een Fermacell-vloer. Om hier de 

gepaste ontkoppeling en afdichting te garanderen, 

werd weer de Schlüter®-DITRA-mat gebruikt. ■

Monumentenzorg Vakmanschap
Sanering

Projectgegevens 
Bouwheer:  Berliner Bäder-Betriebe 

 www.berlinerbaederbetriebe.de

Studie:  Andreas Veauthier 

 Studiebureau av-a Veauthier 

 Meyer Architekten 

 Berlin-Mitte 

 www.av-a.com

Uitvoerder:  Olaf Laschinski

 Tegelbedrijf T.F.G. Treptower 

 Fliesenverlegung GmbH Berlin 

Bouwmaterialen: 

Schlüter®-KERDI-KEBA-afdichtingsband

Schlüter®-KERDI-COLL-afdichtingslijm

Schlüter®-DITRA-ontkoppeling 

Schlüter®-KERDI-BOARD contactafdichting

Materiaalgebruik: 

Tegelbekleding:  Marazzi (diverse)

 Villeroy & Boch (diverse)

Bouwmaterialen: 

dunne dekvloer / tegellijm / 

voegmortel ARDEX (diverse)

Schlüter®-DITRA-ontkoppeling / 

contactafdichting 

Schlüter®-DILEX-EKSN roestvaststalen 

bewegingsvoegprofielen

ding van alle douches van 

beide onder monumenten-

zorg vallende overdekte 

zwembaden. Omwille van 

de hogere eisen die het 

historische project stelde, 

besloot het studiebureau 

av-a Veauthier Meyer Archi-

tekten samen met het uit-

voerende tegelbedrijf T.F.G. 

Treptower Fliesenverlegung 

GmbH, Olaf Laschinski, de 

contactafdichting aan wan-

den en bodems met mat- 

en plaatvormige systeemproducten van Schlüter-

Systems te laten uitvoeren.

Op de bodem werd de ontkoppelings- en afdich-

tingsmat Schlüter®-DITRA gebruikt, op de wan-

den de constructieplaat en contactafdichting 

Schlüter®-KERDI-BOARD, deels als voorzetwand 

deels als zelfdragende tussenwand.

Dankzij het gebruik van deze innovatieve afdich-

tingstechniek konden de doucheruimten binnen 

korte tijd worden gesaneerd en kon de historische 

bouwsubstantie feilloos tegen vochtschade wor-

den beschermd. ■

Projectgegevens 
Bouwheer:  District Havelland

 Rathenow 

 www.havelland.de

Uitvoerder:  Holger Lüttke 

 Meester-tegelplaatser

 Nauen 

 www.luettke-fliesen.de

Beste referenties
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I m p r e s s u m

02.09.2010–07.09.2010 Nordbau, Neumünster

07.09.2010 – 09.09.2010 Bouw relatiedagen, 

Gorinchem

15.09.2010 –16.09.2010 Architekt @ Work, 

Rotterdam

15.09.2010–18.09.2010 Galabau, Nürnberg

28.09.2010– 01.10.2010 Construtec, Madrid

28.09.2010– 02.10.2010 Cersaie, Bologna

12.10.2010–14.10.2010 Bouw Relatiedagen, 

Hardenberg

16.10.2010 - 24.10.2010 Herbstmesse, Luxemburg

17.01.2011–22.01.2011 BAU, München

B e u r s d a t a 
n a j a a r  2 0 1 0 :

Reeds voor de 10e maal werden in 

Hagen de Südwestfalen-awards van de 

industrie- en handelskamer uit Südwestfalen 

uitgereikt. De jury, bestaande uit internet-

specialisten en communicatiedeskundigen, 

overhandigde de prijs in de klasse “Corpo-

rate Website” aan Schlüter-Systems voor de 

beste ondernemingswebsite 2009. 

Onze onderneming won het in deze categorie 

van meer dan 200 bekende concurrenten uit 

de meest verschillende branches. Doorslag-

gevende criteria voor de jury waren daarbij 

de overzichtelijkheid van de hele website, 

de volledigheid van het aanbod, de strenge 

naleving van de Corporate Identity, een een-

duidige identificatie van de doelgroepen, de 

meerwaarde door de sterke animaties en de 

eenvoudige navigatie. Voor alle medewerkers 

die bij Schlüter-Systems aan de webpagina’s 

werken, is deze onderscheiding een grote 

bevestiging van het tot hiertoe gepresteerde 

werk. ■

Beloont 
Internet

Product van het jaar
Gezond wonen

Südwestfalen-award 2009 voor 
www.schlueter.de

Uitstekende websiteKUNST MIT SYSTEM

N I E U W E  M E D E W E R K E R S

Marcus Srnec
Buitendienst 
Hessen

Johnny Nielsen
Buitendienst 
Denemarken 

Eduard Scodeller
Buitendienst 
Zwitserland

Christoph Becherer
Buitendienst 
Zwitserland 

Met meer dan 700.000  bezoekers per 

maand behoort het Batiweb in Frankrijk tot 

de favoriete internetportalen voor het thema 

bouwen voor professionele gebruikers. Nu 

hebben de gebruikers van het portaal voor 

de derde maal op rij gestemd op de aan-

trekkelijkste bouwproducten van het jaar 

in 20  categorieën. In de categorie “Vloer-

verwarming” won Schlüter®-BEKOTEC-

THERM, de uit een dunne laag bestaande 

vloerconstructie van Schlüter-Systems, het 

van de bekende concurrentie. Als erkenning 

van de hoge innovatiegraad en het presta-

tievermogen kreeg het productsysteem, ook 

bekend als de klimaatregelende tegelvloer, 

de begeerde onderscheiding “Product van 

het jaar 2010”. Daarmee werd de uitmun-

tende acceptatie, die de dunne vloerver-

warmingsconstructie tot nu toe al op onze 

markt had, ook in Frankrijk bevestigd. De 

wens voor energiebesparing en een gezond 

woonklimaat kent nu eenmaal geen gren-

zen. ■

Uitstekend product 
Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
is “Product van het jaar”

Gezond wonen 
met keramiek

Schlüter-Systems is de officiële partner van de 

actie “Gezond wonen met keramiek.” Het doel 

van dit initiatief van de “Europäische Union der 

Fliesenfachverbände” en de toonaangevende 

fabrikanten is om de vele voordelen van kera-

miek met betrekking tot gezond wonen onder de 

aandacht te brengen.

Als u interesse hebt, sturen wij u graag meer 

informatie over de voordelen van keramiek en 

„Meer plezier met tegels!“. ■

N I E U W E  P R I J S L I J S T E N

Vervangende prĳ slĳ st

De innovaties blĳ ven doorgaan: in de vervan-
gende prĳ slĳ st, geldig vanaf 1 juni 2010, vindt u 
talloze nieuwe detailoplossingen en systeempro-
ducten voor „Meer plezier met tegels“.

Grenzeloos doucheplezier

De systeemoplossingen van Schlüter-Systems 
voor inloopdouches hebben we u in deze 
Nieuwsfl ash voorgesteld. Alle verdere details en 
ook prĳ zen vindt u in onze product- en prĳ sin-
formatie “Innovaties voor grenzeloos douche-
plezier”.

Kurt Buchwald, plaatsvervangend algemeen directeur SIHK, 
overhandigde de[uni00A0] onderscheiding[uni00A0] voor de 
beste ondernemingswebsite aan[uni00A0] projectmanager 
Gabi Koch en zaakvoerder Udo Schlüter (re.).




