
Udform livsrum med fliser
Systemløsninger fra Schlüter®-Systems

Et individuelt præg til indendørs og udendørs
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Fra skinne til system – med innovative ideer og førsteklasses produkter er Schlüter-Systems KG markedsførende inden for mange produkter 
„rundt om flisen“. Med flere end 1000 medarbejdere i Europa, USA og i alt syv filialer har Schlüter-Systems i over fire årtier både nationalt og 
internationalt sat standarder inden for løsninger i forbindelse med lægningen og forarbejdningen af fliser og plader.

Ideen med skinnen
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Da den unge fliselæggermester Werner Schlüter 
skulle lægge fliser på et badeværelse med 5 
døre, fik han ideen med skinnerne: Sådan 
startede hans stejle virksomhedskarriere. 

Opfindere falder ikke ned fra himlen! Opfindere 
kommer fra det praktiske liv! Virkelig succes-
rige ideer er ofte resultatet af mangeårige 
erfaringer kombineret med en god portion 
kreativitet. Og de er også altid et afbillede  
af den tid, de opstår i! I dag står den  

unge fliselæggers navn for et mærke og en  
virksomhed, som er internationalt succesrige.
Schlüter-sortimentet byder i dag inden for 
fem kompetenceområder på flere end 10000 
afprøvede løsninger for lægning fliser og natur-
sten. Fra Schlüter®-SCHIENE – den originale  
afslutningsprofil for gulvbelægninger over 
systemløsninger for brusekabiner i gulvhøjde 
til det komplette opvarmede keramiske- 
klimagulv.

Vandtætning, afkobling, afvanding, trinlydsdæmpning

Schlüter®-Systems byder på passende og afprøvede systemløsninger til vandtætning, afkobling, afvanding 

og trinlydsdæmpning af flisebelægninger. Uanset om inden- eller udendørs, om nybyggeri eller renovering, 

her finder du altid den passende løsning.

Teknik & design med profiler

Schlüter-profiler byder på den perfekte kombination af funktionalitet og design. Vores sortiment omfatter 

profiler for afslutningen af belægninger på væggen og gulvet, på trapper samt profiler for bygningsværks-, 

feltbegrænsnings)-, kant- og tilslutningsfuger.

Belægningskonstruktioner  

Schlüter®-BEKOTEC systemet er en tynd deformations og spændingsfri belægningskonstruktion, der kan 

fremstilles hurtigt. Varme- og kølekomponenterne fra Schlüter®-BEKOTEC-THERM kan man fremstille et 

effektivt keramiske-klimagulv.

Altaner og terrasser

Schlüter-altansystemet er et omfattende produktsortiment, bestående af kantafslutningsprofiler, afvan-

dingsrender, dræn-, afkoblings- og tætningssystemer, som alle er afstemt præcist i forhold til hinanden.

Konstruktionsplade, underlægningsplade, samlingstætning

Fremstillet ved hjælp af helt ny teknologi og målrettet til dine praktiske behov på byggepladsen tilbyder 

Schlüter®-KERDI-BOARD dig mange nye muligheder ved forarbejdningen og udformningen.

Elektrisk temperering til fliser og natursten

Med Schlüter®-DITRA-HEAT-E kan man opvarme individuelt fastlagte flader af keramik eller natursten 

præcist og hurtigt. Systemet bruges samtidig som afkobling og tætning.

Design med lys og keramik

Med den innovative LysProfilTeknik Schlüter®-LIPROTEC skaber du det rigtige lys på det rigtige sted.  

LED-moduler af høj kvalitet i elegante profiler sørger for en unik karakterbelysning.

Opfindere falder ikke ned fra himlen.
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Schlüter-profiler byder på den perfekte kombination af funktionalitet og design. Vores sortiment omfatter profiler for afslutningen af fliser på 
vægge, gulve og trapper,  samt profiler for bygningsværks-, feltbegrænsnings-, kant- og tilslutningsfuger.

Teknik og design med Schlüter-profiler
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Profilerne fra serien Schlüter®-JOLLY, -RONDEC og -QUADEC skaber mekanisk solide 
og dekorative afslutninger for vægbelægninger og fodpaneler af flise- og natursten. Gennem 
talrige materiale- og farvevarianter kender kreativiteten ingen grænser med disse profiler.  
I forbindelse med de dekorative DESIGNLINE- og QUADEC-FS-kantprofiler er det  Schlüter-Systems 
muligt at sætte sit eget designmæssige præg på tingene.

Schlüter®-JOLLY, Schlüter®-RONDEC und Schlüter®-QUADEC er afslutningsprofiler for 
udvendige væghjørner på flisebelægninger og byder på en god kantbeskyttelse. Profilerne, 
der kan leveres i forskellige materialer, farver og overflader, gør det muligt at afstemme belæg-
ningens udvendige kanter farvemæssigt efter flisernes og fugernes farver eller også at skabe 
spændende kontraster ved den dekorative udformning.

Væghjørner og afslutninger

Schlüter®-QUADECSchlüter®-RONDECSchlüter®-JOLLY/-SCHIENE

Schlüter®-JOLLY, RONDEC og QUADEC

Schlüter®-QUADEC er en førsteklasses afslutningsprofil for udvendige 
væghjørner på flisebelægninger og byder på en god kantbeskyttelse.



6

Schlüter®-RENO-U
Schlüter®-RENO-U er en profil til en trinløs 
overgang ved forskelligt høje gulvbelægninger. 
Med fugepinden defineres et fugekammer til 
flisen. Schlüter®-RENO-EU, -EBU og -MU 
har ingen fugepind.

Schlüter®-SCHIENE er en særlig profil til 
afslutningen af den udvendige kant på flise-
belægninger, men den kan også med fordel 
anvendes til andre belægningsmaterialer og 
anvendelser. Gennem fugepinden defineres et 
fugekammer til flisen.

Schlüter®-SCHIENE
Schlüter®-TREP-E er en trappeprofil af rustfrit 
stål med skridsikker profilering for en sikker 
og attraktiv udformning af trinkanter. Den kan 
indarbejdes i trin af fliser eller naturstensplader 
samt i støbte gulve og i belægningsmaterialer.

Schlüter®-TREP-E

Schlüter®-TREP-E er særligt velegnet til anvendelser i områder, hvor der færdes mange menne-
sker, f.eks. i forretningslokaler eller offentlige bygninger.

Belægningsafslutninger og trappeprofiler

Afslutningsprofiler som den originale Schlüter®-SCHIENE begræn-
ser flisebelægninger og beskytter de udvendige kanter af keramik- 
og naturstensbelægninger mod beskadigelser gennem mekanisk 
kraftpåvirkning. Alle Schlüter afslutningsprofiler for gulvområdet 
bidrager til gulvbelægningens smukke og varige helhedsindtryk. 
Trappetrins kanter er udsat for kraftige mekaniske belastninger og 
udgør en høj ulykkesrisiko. Gennem deres skridsikre udførelse og 
gode synlighed sørger Schlüter®-TREP-profiler for mere sikkerhed.  
De beskytter trinkanterne mod beskadigelser og sikrer således, at 
flisebelægninger på trapper ikke beskadiges.
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Schlüter®-DILEX-KS
Schlüter®-DILEX-KS er et bevægelsesprofil med kantbeskyttelse, 
bestående af et fastgøringsflige i siderne af messing, aluminium eller 
rustfrit stål, som er forbundet med en udskiftelig ekspansionszone 
af blød plast.

Schlüter®-DILEX-HKS
Schlüter®-DILEX-HKS er en kombination af en hulkel af rustfrit 
stål og en fleksibel bevægelsesfugeprofil til gulv-/vægtilslutningen af  
flisebelægninger. Den er særligt velegnet til hygiejnisk følsomme  
områder, hvor det ud over et passende udseende kommer an på en 
så perfekt rengøring som mulig.

Schlüter®-DILEX-EHK er en hulkelformet rustfrit stål-profil for indvendige væghjørner af keramik- 
eller naturstensbelægninger, som skal opfylde højere krav til hygiejne.

Bevægelsesfuger

Schlüter®-DILEX-profilerne  byder på vedligeholdelsesfri og funk-
tionelle løsninger for alle relevante bevægelsesfuger i flisebelægnin-
ger. Leveringsprogrammet omfatter profiltyper til bygningsværkfuger, 
feltafgrænsningsfuger, kant- og tilslutningsfuger. Profilerne indarbej-
des i forbindelse med fliselægningen. Tilsvarende til den senere me-
kaniske eller kemiske belastning af belægningen fås DILEX-profilerne 
i forskellige materialeudførelser.

Flere informationer  
finder du i vores aktuelle brochure 
Schlüter®-DILEX
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Med produkterne Schlüter®-KERDI, -DITRA, og -DITRA-DRAIN tilbyder Schlüter-Systems perfekt afstemte systemløsninger til lægning af 
fliser og natursten i fugtige områder og udendørsområder samt på kritiske underlag. Derudover muliggør Schlüter®-DITRA-SOUND en effektiv 
trinlydsdæmpning i bygninger, der skal renoveres.

Tætning, afkobling, afvanding og trinlyd
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Schlüter®-KERDI

Schlüter®-KERDI-LINE Schlüter®-DITRA-DRAIN

Schlüter®-KERDI er en vandtætnings-
membran af polyethylen, som med henblik 
på forankringen i fliseklæberen på begge 
sider er forsynet med filtmateriale. Den er 
især velegnet til tætninger sammen med  
flisebelægninger på væggen og gulvet.

Schlüter®-KERDI-LINE er et komplet sæt 
for lineære brusekabiner i gulvhøjde med et 
vandret eller lodret afløb. Den kan anvendes 
universelt til indbygning mod væg eller i center 
af bruse området.

Schlüter®-DITRA-DRAIN er et sikker og 
varigt virkende kapillarpassivt samlingsdræn. 
Lægning sker i fliseklæb via en samletætning 
som Schlüter®-KERDI, der er lagt i faldet.
  

Schlüter®-KERDI-LINE er et komplet sæt til lineære brusekabiner 
i gulvhøjde. Den kan anvendes universelt til indbygning mod væg 
eller i center af bruse området.

Tætning og afkobling

Schlüter®-DITRA 25

Flisebelægninger er ikke vandtætte: Gennem  
fugerne kan der komme fugt ind i under-
grunden og beskadige byggesubstansen. 
Det kan du forhindre effektivt ved hjælp af en 
samlingstætning. Med Schlüter®-DITRA og 
Schlüter®-KERDI tilbyder Schlüter-Systems 
dig et komplet system af komponenter til 
tætning, som er afstemt i forhold til hinanden.  
Schlüter®-DITRA forhindrer, at keramik-
belægninger bliver beskadiget gennem 
spændinger i konstruktionen og forebygger 
således, at flisebelægningen slår revner. Som 
kapillarpassivt samlingsdræn underventilerer 
Schlüter®-DITRA-DRAIN belægningen.
Schlüter®-DITRA-SOUND bruges i forbindelse 
med flisebelægninger som trinlydsisolering 
ved samlinger. 

Schlüter®-DITRA   25 er en polyethylenbane 
med underskårne kvadratiske fordybninger, 
som på bagsiden er forsynet med bærende 
filt. Den er et universelt underlag for flisebe-
lægninger som afkoblingslag, samlingstætning 
og damptrykudligningslag.

Yderligere informationer  finder du
i vores aktuelle brochure 
Schlüter®-KERDI-LINE
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM kombinerer økologisk varmekomfort, hygiejne og hygge. Den patenterede gulvkonstruktion – med en lav 
konstruktionshøjde og en innovativ varme- og reguleringsteknik – gør systemet til en energibesparende og billig samt ’’hurtigt reagerende’’ 
gulvvarme med en særlig lav fremløbstemperatur. Men det er ikke alt. Allerede ved monteringen byder BEKOTEC-THERM på mange plusser 
takket være dets hurtige og ukomplicerede opbygning.

God, bedre, BEKOTEC
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Oplysning:  Og andre belægninger, f.eks. 
tæpper, parketgulv eller laminat er mulige iht. 
den pågældende lægningsvejledning.

Schlüter®-BEKOTEC
Schlüter®-BEKOTEC er den sikre belæg-
ningskonstruktionsteknik som system for 
funktionssikre støbte gulve og varmegulve 
uden revner med belægninger af keramik 
og natursten. Men der kan også anvendes 
andre belægningsmaterialer på det støbte 
BEKOTEC-gulv.

Schlüter®-BEKOTEC-F
Schlüter®-BEKOTEC-F er den sikre, særligt  
tynde belægningskonstruktionsteknik som 
system for funktionssikre støbte gulve og 
varmegulve uden revner med belægninger 
af keramik og natursten. Men der kan også 
anvendes andre belægningsmaterialer på 
det støbte BEKOTEC-gulv.

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN er den sikre, 
særligt tynde belægningskonstruktionstek-
nik som system for funktionssikre støbte 
gulve uden revner til udendørsanvendelse 
med belægninger af keramik og natursten.
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Uanset om fliser, natursten eller andre gulvbelægninger, 
med Schlüter®-BEKOTEC-THERM har du truffet det rigtige valg.

Gennem den patenterede, tynde konstruktion 
af Schlüter®-BEKOTEC-THERM systemet 
er det nok at opvarme en lille masse af det 
støbte gulv. Således kan gulvvarmen anvendes 
energibesparende med en lav fremløbstem-
peratur. Den jævne varmefordeling gennem 
Schlüter®-DITRA 25 under keramikbelæg-

ninger sørger for en hurtig varmeafgivelse på 
et stort areal og skaber et behageligt klima i 
rummet. Husstøvmider eller fremmede stoffer 
har ingen chance på hygiejniske overflade 
såsom keramik- og naturstensgulve.

Som fremløbstemperatur betegner man den 
temperatur af det varmeoverførende medium, 
som bliver tilført til keramik-klimagulvet (f.eks. 
vand). Hvor høj fremløbstemperaturen er, er 
afhængig af de varmeafgivende flader og 
rummenes varmebehov. Ved almindelige 
systemer lå den tidligere på 70-90°C. Den 
lave fremløbstemperatur på ca. 30°C gør 
Schlüter®-BEKOTEC-THERM til den perfekte 
partner til kombinationen af varmepumpe og 
solteknologi – hvis energi samtidig er tilstræk-
kelig til også at opvarme brugsvand til badet 
og køkkenet. Men også med almindelige var-
mekilder skåner den lave fremløbstemperatur 
miljøet – og din pengepung.

Spar energi, nedsæt udgifterne

Keramik-klimagulv

Schlüter®-BEKOTEC-THERM som perfekt 
element til anvendelse i moderne lavenergihuse. 
Den hurtige reaktionstid muliggør et hyggeligt 
klima til enhver årstid: Om vinteren gennem 
en rar varme ved hvert et skridt, om somme-
ren som passiv køleflade med en behagelig 
friskhed for bare tæer. 
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Besparelse på op til 10%

almindelig
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Gennem den særlige konstruktion af keramik-klimagulvet kan fliserne lægges på Schlüter®- 
DITRA  25 måtten, som hører til systemet, direkte efter, at det støbte gulv kan betrædes. 
Lange ventetider på tørringen af det støbte gulv og tidskrævende opvarmning af hensyn til 
funktion eller udtørring bortfalder. Og da der skal bruges meget mindre materiale til støbning 
af det tynde gulv, sparer man både vægt og konstruktionshøjde, og monteringen tager 
betragteligt mindre tid.

Hurtigere indflytning takket være kort byggetid

Garanteret sikkerhed…

Uafhængige rapporter bekræfter systemets praktiske egenskaber. 
Talrige referencer og vores garanti ikke kun som almindeligvis 
på systemkomponenter, men også på en skadefri gulvkonstruktion, 
giver dette innovative system sikkerhed og forspring.

Den patenterede konstruktion af kli-
magulvet gør det muligt: Via luftkanaler i 
 Schlüter®-DITRA 25-måtten umiddelbart 
under belægningen, som er forbundet med 
hinanden, fordeler varmen sig særlig hurtigt 
og jævnt og varmer på kort tid hele gulvet 
op til den ønskede temperatur.

Effektiv varmefordeling

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

6
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Durch den patentierten Aufbau des Schlüter®-BEKOTEC-THERM Systems werden Span-nungen innerhalb der Bodenkonstruktion 

neutralisiert. So entsteht ein dauerhaft  schadensfreier, beheizter Bodenaufbau, an dem Sie lange Freude haben werden.

Belastbar und schadensfrei…

Sicherheit mit System.  Qualität auf lange Sicht!

Im Sommer wie im Winter: Dämmung und Fußbodenheizung sorgen für ein angenehmes Raumklima. 

Der Keramik-Klimaboden bringt Behaglichkeit und 
Ambiente in Ihre Wohnräume.

Schnell. 
Früher einziehen dank kurzer Bauzeit!

Durch die spezielle Konstruktion des Keramik-Klimabodens können die Fliesen direkt nach Begehbarkeit des Estrichs auf die zum System gehörende Schlüter®-DITRA 25 Matte ver-legt werden. Lange Wartezeiten auf die Trocknung des Estrichs und das zeitaufwän-dige Funktions- oder Belegreifheizen entfallen. Und da für den dünnen Estrich viel weniger Material gebraucht wird, werden Gewicht sowie Konstruktionshöhe eingespart und der Einbau benötigt deutlich weniger Zeit.

In Neubau und Modernisierung…

  Geringe  
Konstruktionshöhe

  Material- und 
Gewichtseinsparung

  Kurze Bauzeit

  Spannungsarme Konstruktion Fugenloser Estrich
 Rissfreier Keramik- oder Natursteinbelag Beste Referenzen
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Wenn in Sanierungsobjekten eine besonders geringe Aufbauhöhe gefragt ist, kommt Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F mit nur 31 mm Konstruktionshöhe aus.

Das Schlüter®-BEKOTEC System benötigt lediglich 
eine Überdeckung der Heizrohre von mindestens 8 mm, 
also weniger Aufbauhöhe und weniger Lasteintrag 
durch Estrichmasse.

Die Norm verlangt eine Mindestüberdeckung der Heizrohre mit Estrich von 45 mm.

Aufbau nach DIN 18 560-2
Aufbau mit Schlüter®-BEKOTEC-EN/P bzw. -EN/PF Aufbau mit 

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F
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Yderligere informationer  finder du
i vores aktuelle brochure
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Bauen Sie nach EnEV 2009*

*Energieeinsparverordnung

JETZT 
ENERGIE SPAREN 
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Energiesparend. Komfortabel. Zuverlässig.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Der Keramik-Klimaboden

Bauen Sie nach EnEV 2009*

*Energieeinsparverordnung

JETZT 
ENERGIE SPAREN 

i

Energiesparend. Komfortabel. Zuverlässig.

… made by Schlüter-Systems

0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400

Energiesparen
mit Keramik

På grund af dens tynde konstruktion reagerer gulvet som varmelegeme meget hurtigere på tempera-
turforandringen. Med Schlüter®-BEKOTEC-THERM er det endda muligt at opnå en energibesparende 
natsænkning, som hjælper dig med at reducere dine varmeudgifter betydeligt.

• Ingen dilatationsfuger i pudslaget

• Jævn varmefordeling

• Behagelighed

• Hygiejnisk og sund

• Komfortabel regulering

• Passiv køling mulig

Varmetekniske  
fordele

• Natsænkning mulig

• Lav fremløbstempera-
tur,  lave varmeudgifter

• Effektiv til anvendelse 
 af regenerative energikilder

• Hurtigt reagerende gulvvarme

• Lavt energibehov

Økologiske  
fordele

• Lav konstruktionshøjde

• Materiale- og vægtbesparelse

• Støbt gulv-konstruk-
tion  med lav spænding

• Keramik eller naturstens-
belægning  uden revner

• Støbt gulv uden fuger

• Friere udformningsmuligheder 

• Kort byggetid

• Høj belastningsevne

• Dokumenteret brugbarhed

• Egnet til alle gulvbelægninger

Konstruktive  
fordele
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Fliser er den perfekte gulvbelægning for altaner og terrasser. Med en gennemtænkt belægningskonstruktion sørger Schlüter-Systems for en 
lang levetid af fliser i udendørsområdet. Vi tilbyder altankonstruktioner fra A-Z. Uanset om du vil renovere din terrasse eller forberede en solrig 
premiere ... Fra tætningen i samlingen over kantprofiler til afvandingsrenden: Med Schlüter-Systems passer det hele sammen. Til nybygninger 
og renovering.

Altaner og terrasser

Schlüter®-TROBASchlüter®-BARINSchlüter®- DITRA-
DRAIN 4 og 8

Schlüter®-BARA-RTKE
Schlüter®-TROBA er et ad-
skillelses- og drænlag over 
vandrette tætninger under støb-
te gulv- eller grusunderlag. Det 
består af en trykstabil nopret 
polyethylen-folie med huller til 
drænkanalerne. Til flisebelæg-
ninger på støbte gulvlag skal 
man som afkobling og tætning 
montere Schlüter®-DITRA.

Schlüter®-BARIN er et rende-
system af kulørt belagt alumi-
nium til afvanding af altan- og 
terrassearealer. Det kan fast-
gøres på de dertil tiltænkte 
Schlüter®-BARA-profiler.
 

… er kapillarpassive samlingsdræn 
og -afkoblinger af polyethylen med 
pålamineret filtvæv på en eller 
begge sider (DITRA-DRAIN 8). 
De fås med drænrum med en 
højde på 4 mm eller 8 mm. Valget 
kan foretages passende til den 
forventede mængde af vand, der 
skal bortledes.

Schlüter®-BARA-RTKE er en 
kantprofil med drypkant til lægning 
på et pudslag. Den har en opta-
gelsesanordning til fastgørelse af 
rendesystemet Schlüter®-BARIN. 
Profilen Schlüter®-BARA-RTKE 
er særlig velegnet til konstruktion 
med samlingsdrænet Schlüter®-DI-
TRA-DRAIN. Gennem den per-
forerede opkant får man en ren 
fliseafslutning.
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Schlüter®-KERDI-BOARD er det innovative system for en hurtig og formstabil fremstilling af perfekte fliselægningsunderlag. 
Uanset om du vil lægge mosaik, standardfliser eller stentøj i stort format. Der kan omgående og uden yderligere forberedelse lægges fliser på 
underlaget, som er fremstillet af Schlüter®-KERDI-BOARD.

Sikkerhed i enhver form

Schlüter®-KERDI-BOARD
er konstruktionsplader i 7 forskellige pladetykkelser fra 5 - 50 mm. Takket være den nemme 
forarbejdning og det påtrykte skæreraster kan fliselæggeren selv på kort tid bygge enhver 
tænkelig form og får således et pålideligt grundlag for den perfekte flisebelægning. For denne 
kombination af perfekt underlag og professionel lægning kan fliselæggeren uden problemer 
stå for garantien. På den måde kan ansvarsrisikoen beregnes. Et interessant aspekt for hånd-
værkere og bygherrer, arkitekter og planlæggere allerede ved ordretildelingen.

For lægning af fliser med fliseklæber skal læg-
ningsunderlaget tilsvarende være jævn og af 
egnet, fugtbestandigt materiale.

På skellet af træ eller metal fastgøres Sch-
lüter®-KERDI-BOARD kan hurtigt og nemt 
med de til sortimentet hørende befæstelses-
skruer.

i

Yderligere informationer finder du
i vores aktuelle brochure
Schlüter®-KERDI-BOARD

Alt efter jævnhed og beskaffenhed af de eksi-
sterende vægflader kan Schlüter®-KERDI-BO-
ARD påklæbes heldækkende eller påsættes i 
punkter med fliseklæber eller en anden slags 
dertil egnet klæber eller mørtel og kan om 
fornødent derudover fikseres med dyvler.

• vand- og  
temperaturbestandig

• nemt at holde
• dampbremsende
• isolerende
• kan anvendes på alle  

underlag

• støvfri og nem at skære 
(tapetkniv)

• påtrykt skæreraster
• let, derfor nem at transportere
• samlingstætning med abP byg-

geteknisk godkendt

• jævn, formstabil og  
ikke bøjelig

• Filtvævsoverflade 
til forankring med 
fliseklæberen

• cementfri /glasfiberfri
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E er et system 
til elektrisk temperering, med hvilket man 
hurtigt kan skabe hyggeligt varme zoner 
på væggen og gulvet. Det særlige ved det 
er: Varmekablerne udlægges individuelt i 
afkoblingsmåtten. Således byder systemet 
på den størst mulige frihed ved valget af 
de flader, der skal opvarmes. Disse styres 
eksakt ved hjælp af en digital temperaturre-
gulator i forbindelse med en integreret tem-
peraturføler. På den måde kan man indstille 
den ønskede temperatur komfortabelt og 
præcist.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E er nem at opgra-
dere takket være den lave konstruktions-
højde på kun 5,5 mm (afkoblingsmåtte inkl. 
varmekabel) og er således en intelligent 
løsning netop ved saneringer eller renove-
ringer på gulvområdet. Og afkoblingen med 
afprøvet DITRA-teknologi gør det muligt 
også at udlægge systemet på vanskelige 

underlag såsom trægulve, nyligt udlagte 
pudslag eller revnede underlag – måtten 
overbygger revner på op til 2 mm.
Den lave højde fører desuden – i forbindelse 
med den excellente varmeledningsevne af 
keramik og natursten – til, at den milde strå-
lingsvarme hurtigt ankommer på overfladen 
og fordeles jævnt.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E fungerer derud-
over sammen med flise- og naturstens-
belægningen også som tætning med en 
generel bygningstilsynsmæssig prøveattest. 
Således opstår der på en nem, håndværks-
mæssigt korrekt måde et langtidsholdbart 
og vedligeholdelsesfrit system med en billig 
anskaffelsespris og installation. For en hurtig 
montering af systemet står der yderligere 
praktiske kompletsæt til rådighed i forskel-
lige størrelser, hvor alle systemkomponenter 
er indeholdt forkonfektioneret.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Elektrisk temperering til fliser og natursten.
Med Schlüter®-DITRA-HEAT-E kan man opvarme individuelt fastlagte flader af keramik eller natursten præcist og hurtigt. Systemet bruges 
samtidig som afkobling og tætning.

Behageligt varme flader - helt præcist. Hvornår og hvor du vil. 
Med Schlüter®-DITRA-HEAT-E
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Et overblik over alle fordele
• Hurtigt opvarmede flader med eksakt styring

• Individuelle justering af de tempererede zoner

• Afkobling med afprøvet DITRA-teknologi

• Samlingstætning med en generel  
bygningstilsynsmæssig prøveattest

• Behageligt indeklima ved hjælp af mild strålingsvarme

• Nem og hurtig udlægning

• Kan opgraderes ideelt takket være lav 
konstruktionshøjde

• Intet slid, derfor vedligeholdelsesfri og langtidsholdbar

• Billig anskaffelse og installation

• Praktiske kompletsæt

• Billig drift med tidsstyring

Hvem egner den elektriske temperering sig til?

Schlüter®-DITRA-HEAT-E er velegnet som ekstraradiator for eksempel til:

33Temperering af flisegulve i stuer og på badeværelser som supplement til et fuldgyldigt varmesystem (barfodsområder)

33Bygninger med et meget lavt varmeenergibehov (f.eks. passivenergihuse) som reserveradiator

33Den midlertidige opvarmning af bygninger, som kun bruges en gang imellem, f.eks. weekendhuse

33Som ekstra komfort, f.eks. til temperering af en væg i en brusekabine i gulvhøjde

Pga. de højere driftsudgifter er et el-gulvvarmesystem dog kun betinget egnet som komplet varmesystem.
Her anbefales en effektiv fladevarme med det keramiske klimagulv Schlüter®-BEKOTEC-THERM.
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Schlüter®-LIPROTEC
Design med lys og keramik.
Med den innovative LysProfilTeknik Schlüter®-LIPROTEC skaber du det rigtige lys på det rigtige sted. LED-moduler af høj kvalitet i elegante 
profiler sørger for en unik karakterbelysning.

Schlüter®-LIPROTEC er et system til en 
elegant karakterbelysning med LED-modu-
ler, som er integreret i aluminiumsprofiler 
af høj kvalitet. Denne energibesparende 
lysteknik er langtidsholdbar og effektiv og 
således ideel til vedvarende byggeri.
LED-striberne af høj kvalitet genererer et 
særlig homogent lysbillede. Her kan du 
vælge mellem direkte og indirekte belys-
ning – derudover står der fire forskellige 
lystyper til udvalg: varm hvid, neutral hvid, 
hvid med farvetemperatur, der kan styres, 
samt kulørt RGB-lys med flere end 16,7 
mio. farver. Sidstnævnte kan endda styres 
bekvemt med en smartphone eller tablet 
ved hjælp af en Bluetooth-receiver samt en 
gratis app.

Udlægningen af bærerprofilerne i fliseklæ-
beren samt at påclipse de tilhørende diffu-
serende skærme sørger for en nem monte-
ring. Derudover hører hele systemtilbehøret 
– kabler, strømforsyninger, receivere og 
kontakter – til programmet. Du modtager 
således den komplette LysProfilTeknik fra 
ét sted.
For en problemfri anvendelse på bade-
værelset er LED-striberne IP 65-certifi-
ceret, dvs. godkendt til vådområder. Til 
mange monteringsløsninger, f.eks. belyste 
badeværelsesspejle eller vægskiver med 
baggrundsbelysning, står der komplet-
sæt med forkonfektionerede komponen-
ter til rådighed, der passer til behovene. 
Således er der nærmest ingen grænser for 
udformningsmulighederne.

Skab dine individuelle omgivelser med LysProfilTeknik Schlüter®-LIPROTEC
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Ready, Set, go!
For at gøre bearbejdningen og monteringen 
af den individuelle LysProfilTeknik Schlüter®- 
LIPROTEC endnu nemmere, står der praktiske 
sæt til rådighed til forskellige anvendelser. De 
indeholder alle komponenter til en hurtig mon-
tering i forkonfektioneret udførelse. Således kan 
man f.eks. helt ukompliceret udstyre trappean-
læg, vægskiver eller spejle og dekorationsflader 
med den innovative LED-belysning.

• Energibesparende lysteknik for vedvarende byggeri. 
Lang levetid. Effektiv.

• Særligt homogent lysbillede med LED-striber af høj 
kvalitet.

• 4 lystyper – du vælger selv.

• Aluminiumsprofiler af høj kvalitet, fås også i rustfrit 
stål-look.

• Nem udlægning af profilerne i fliseklæber.

• IP65-certificerede LED-striber – egnet til fugtige 
områder.

• Online udvalgshjælp på www.liprotec.de

Et overblik over alle fordele
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Informativ.   
For alle, som gerne vil vide mere!

Er du blevet interesseret i Schlüter®-Systems‘ produkter? 
Så vil du sikkert vide mere nu. Den hurtigste måde er internettet. 
På www.schlueter-systems.dk finder du med ét klik yderligere informationer. 

Juulsbjergparken er en boligbebyggelse beliggende i det naturskønne og 
kuperede landskab i Bredballe ved Vejle. RAVN ARKITEKTUR har skabt en 
bebyggelsen der fremstår i en høj arkitektonisk kvalitet, hvor den nyeste viden 
indenfor energirigtigt byggeri, er en integreret del af designet. Totalentreprenør 
HANSSON & KNUDSEN VEST A/S har i tæt samarbejde med Bygherre, 
Ingeniør og Arkitekt fundet de mest optimale løsninger for at opfylde og hæve 
byggeriget til lavenergiklasse 1. Termoblokken, solceller og naturligvis Schlüter-
BEKOTEC-THERM det effektive gulvvarme system. En af de mange fordele 
ved at benytte BEKOTEC-THERM er den hurtige reaktionstid, som er på under 
en time, dette gør det muligt at benytte natsænkning og spare yderligere 
omkostninger.    

JUULSBJERGPARKEN i
BYGHERRE: Boligforeningen ØsterBo
ARKITEKT: RAVN ARKITEKTUR
INGENIØR: COWI
ENTREPRENØR: HANSSON & KNUDSEN VEST.
BY: Vejle, Bredballe.
BOLIGTYPER: Rækkehuse og Terrassehuse.
ANTAL BOLIGER: 87 stk.
M2: 75-115 m2 - 10300 m2
STATUS: Række 1 og 2 indflytningsklar primo 2012. 
 Række 3 og 4 er igangsat og række 5 og 6  
 igangsættes  september 2011.




