
Præfabrikerede rist-/rammekombinationer i børstet rustfrit stål 
i målene 50 – 180 cm (ristlængde) med ramme i elegant Schlüter- 
QUADEC-design eller rammeløs rendeafdækning til den samme flise-
belægning som brusekabinen.

• Præfabrikerede kombinationer af riste/rammer i børstet rustfrit stål
• Fås i 14 længder fra 50–180 cm i trin á 10 cm
• Ramme i elegant QUADEC-design med integreret risteholder
• Trinløst justerbar holderamme i rustfrit stål i to versioner til belæg-

ningsmateriale med en tykkelse på mellem 3 og 25 mm
• Varianter af rendeafdækning:
 A – lukket i rustfrit stål med afløbsrender i siden
 B – kvadratisk indløbsrist med huller
 C – U-profil til montering af belægningsmatriale op til 10 mm.
• Silikonefuge mellem belægning og ramme ikke nødvendig
• Velegnet til kørsel med kørestol
• In den Längen 50 - 120 cm auch mit individueller Gravur
D – Rammeløs belægningsbærer i rustfrit stål 
• Passer til alle belægningstykkelser
• Velegnet til natursten 
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Din forhandler:

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn 
Tlf.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112

www.schlueter-systems.com

Schlüter®-KERDI-LINE Schlüter®-KERDI-LINE

Materiale- og indkøbskontrolliste
Til indbygningen af linjeafvandingen skal du bruge følgende

materialer: 

*	Schlüter®-KERDI-LINE-H eller -V Afvandingsrender 

*	Schlüter®-KERDI-LINE-F med horisontalt, frontalt afløb

*	Schlüter®-KERDI-LINE-VOS med vertikalt, decentralt afløb 

*	Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C  
Kombination af rist/ramme

*	Schlüter®-KERDI-LINE-D Belægningsholder uden ramme

*	Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE (E/F/G)  
Konturramme med designafdækning 

*	Schlüter®-KERDI-COLL-L tætningsklæber

*	Egnet fliseklæber

*	Fugemateriale 

Yderligere systemprodukter til barrierefrie brusere:

*	Schlüter®-SHOWERPROFILE-S Faldkile

*	Schlüter®-SHOWERPROFILE-R Vægtilslutningsprofil

*	Schlüter®-KERDI-SHOWER faldelementer 

*	Schlüter®-DILEX-EKSN Bevægelsesprofil til indgangsområdet

*	Schlüter®-RENO-U Overgangsprofil til indgangsområdet

*	Schlüter®-KERDI-KEBA tætningsbånd 

*	Schlüter®-KERDI tætningsbaner

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D

Rist-/rammekombination med belægningsbærer

A D

Design A SOLID Design B SQUARE Design C FRAMED TILE Design D TILE

Konturrammer med elegante designafdækninger i børstet rustfrit 
stål, der passer til Schlüter-KERDI-LINE rendekrop. Den smalle 
konturramme kan indstilles trinløst 6 – 18 mm i højden, så den passer 
til belægningsmaterialets tykkelse.

• Præfabrikerede rist-/rammekombinationer i børstet rustfrit stål 
• Fås i 8 længder fra 50 – 120 cm i trin á 10 cm 
• Ramme i smalt konturrammedesign med ristunderlag 
• Trinløst justerbar holderamme i rustfrit stål til belægningsmaterialer 

med en tykkelse på mellem 6 mm og 18 mm
•  3 varianter af designafdækning: 

E – Design FLORAL 
F – Design CURVE 
G – Design PURE

• Silikonefuge mellem belægning og ramme er ikke nødvendig
• Egnet til kørsel med kørestol

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE (E, F, G)

Konturramme med designafdækning 

E F G

Nyskabende integrerede badløsninger

Schlüter®-KERDI-LINE



Schlüter-systems tilbyder dig…
… det komplette håndværktøj til at bygge barrierefri brusekabiner i 
gulvniveau. Komponenterne passer nøjagtig sammen og er opbygget 
på en sådan måde, at du med simple midler og håndværksmæssig 
snilde kan opnå maksimal sikkerhed ved forarbejdningen Opbyg-
ningen i moduler giver kunden og håndværkeren en uovertruffen flek-
sibilitet.

Schlüter-KERDI-LINE-V er et komplet sæt til lineære brusekabiner i gulv-
niveau med vertikalt afløb. Det kan bruges universelt til central montering i 
en flade eller i vægområdet. På den omløbende rendekrops klæbeflange 
er der fra fabrikkens side limet en manchet af Schlüter-KERDI fast. Den 
giver en sikker overgang fra rendekroppen til samlingstætningen både i 
gulvområdet og ved væggene. KERDI-LINE-V er med integreret vandlås 
og KERDI-LINE-VS er med PP-vandlås. Begge er med lodret afløb Ø 50. I 
længderne 70 – 120 cm fås vertikale gulvafløb også med vertikal, decentral 
afvanding (Schlüter-KERDI-LINE-VOS).

Schlüter®-KERDI-LINE-V

linjeafvanding med vertikalt afløb
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KERDI-LINE-V består af 
følgende:

A 2 stk. indvendige hjørner for 
tilslutning mod sidevæge 

B todelt vandlås

C Rende med KERDI-manchet.

D afløbsskål 

E afløbsrør

F rendekonsol

Schlüter-KERDI-LINE renderne består af solidt rustfrit stål V4A. De fås 
i udførelser til horisontal eller vertikal afvanding. De fås i 14 længder og 
passer til de systeminterne rist-/rammekombinationer og rammeløse 
belægningsbærere samt til 8 konturrammer med designafdækning. 
Schlüter-KERDI-LINE rendekroppene er udformet således, at de kan 
indbygges variabelt enten i vægområdet eller i fladen. Under alle om-
stændigheder giver Schlüter-KERDI manchetten, som er limet fast fra 
fabrikkens side, mulighed for en sikker tætning.
• Dyb rendekrop af rustfrit stål 1,5 mm uden svejsesøm
• Enkel montering med rendekroppen af polystyrol, der passer præcist
• Montering uden at bore og skrue
• Lyddæmpning mulig i kraft af randisolering
• Der kan leveres varianter til horisontal eller vertikal afvanding
• Horisontal afvanding på etageloftet
• Vertikal afvanding gennem etageloftet
• Udtagelig vandlås 
• Kan bruges universelt til væg- eller midtermontering
• Kan også bruges universelt ved opadgående sidevægge 
• I længderne 50 – 120 cm også med horisontalt, frontalt afløb 

(Schlüter-KERDI-LINE-F)
• Schlüter-KERDI manchet, limet fast fra fabrikkens side
• Systemtætning med Schlüter-KERDI

Schlüter-KERDI-LINE-H er et komplet sæt til lineære brusekabiner i 
gulvniveau med horisontalt afløb. Det kan bruges universelt til cen-
tral montering i en flade eller i vægområdet. På den omløbende ren-
dekrops klæbeflange er der fra fabrikkens side limet en manchet af 
Schlüter-KERDI fast. Den giver en sikker overgang fra rendekroppen 
til samlingstætningen både i gulvområdet og ved væggene. H 40 har 
en indbygningshøjde på 78 mm. og H 50 indbygningshøjde er 97 mm.

Schlüter®-KERDI-LINE-H

linjeafvanding med horisontalt afløb
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Sættene består af 
følgende:

A 2 stk. indvendige hjørner for
 tilslutning mod sidevæge

B todelt vandlås

C Rende med KERDI-manchet.

D afløbsskål

E afløbsrør

F rendekonsol

G  Overgangsmuffe Ø 40 til Ø 50
 kun for Kerdi-Line-H 40

Schlüter®-KERDI-LINE Schlüter®-KERDI-LINE

Nyskabende integrerede  
badløsninger

Schlüter®-KERDI-LINE

linjeafvanding

Monteringshøjde: H 40 = 78 mm, H 50 = 97 mm

vægmontering

centermontering Monteringshøjde: 24 mm

vægmontering

centermontering

VA-Godkendelse Det er i Europa og Danmark ikke længer et godkendelseskrav til afløb-
sinstallationer / gulvafløb. Der har tidligere været et obligatorisk krav om en VA- godken-
delse, dette er nu blevet til en frivillig ordning. Vi har valgt at tilslutte os denne ordning, og 
er i gang med at gemmeføre dette hos ETA-Danmark.

1  Schlüter®-KERDI-LINE 
  Afvandingsrender med vertikalt 
 eller horisontalt afløb

3 Schlüter®-KERDI-SHOWER 
 faldelementer

4 Schlüter®-SHOWERPROFILE 
  Vægovergangs- og faldprofiler

2  Schlüter®-KERDI-LINE 
 Kombination af rist/ramme

  Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 
 Konturramme med designafdækning 

 Rammeløs belægningsbærer


