
Prefabrykowany zestaw kratka/ramka ze szczotkowanej, polero-
wanej na wysoki połysk lub malowanej proszkowo stali nierdzewnej  
50 - 180 cm (długość kratki) z ramką w eleganckim wzorze Schlüter- 
QUADEC-Design lub bezramowa przykrywa rynny do płytek takich jak 
na pozostałej powierzchni prysznica.

• Prefabrykowany zestaw kratka/ramka ze szczotkowanej, polerowa-
nej na wysoki połysk lub malowanej proszkowo stali nierdzewnej

• Dostępne w 14 długościach od 50 – 180 cm w odstępach co 10 cm
• Ramki o eleganckim wyglądzie serii QUADEC ze zintegrowaną podstawą kratki
• Płynnie regulowana na wysokość ramka ze stali nierdzewnej w 

dwóch wykonaniach do grubości posadzki od 3 do 25 mm 
• Wersje pokryw rynny:
 A – zamknięta ze stali nierdzewnej z bocznymi szczelinami odpływowymi
 B – z kwadratowymi otworami
 C – zagłębienie pod materiał posadzki
• Nie trzeba silikonować pomiędzy posadzką a ramką
• Nadają się pod wózki inwalidzkie
• W długościach 50 – 120 cm również indywidualnie grawerowane
 D – bezramkowa pokrywa ze stali nierdzewnej
• pasująca do wszelkich grubości okładzin
• idealna do kamienia naturalnego
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Twój partner handlowy:

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn 
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schlueter-systems.pl

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

Wykaz materiałów do zakupu

Do montażu odwodnienia liniowego potrzebne są następujące 

materiały: 

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-H lub -V rynna odwodnieniowa z 
poziomym lub pionowym odpływem  

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-F  
rynna odwodnieniowa z poziomym odpływem

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-VOS  
rynna odwodnieniowa z pionowym odpływem

*	*	Zestaw kratka / ramka Schlüter®-KERDI-LINE -A, -B, -C

*	*	Bezramowe przykrycie rynny Schlüter®-KERDI-LINE-D

*	*	Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE (E/F/G)  
Eleganckie pokrywy wzornicze w ramce konturowej

*	*	Klej uszczelniający Schlüter®-KERDI-COLL-L

*	*	Zaprawa cienkowarstwowa (klej do płytek ceramicznych)

*	*	Zaprawa do spoinowania 

Dalsze wyroby systemowe do pryszniców bez barier:

*	*	Klin ze spadkiem Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

*	*	Profil połączeniowy ze ścianą Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

*	*	Schlüter®-KERDI-SHOWER plyty ze spadkiem

*	*	Schlüter®-DILEX-EKSN  
Profil dylatacyjny do obszaru wejściowego

*	*	Schlüter®-RENO-U Profil przejściowy do obszaru wejściowego

*	*	Taśmy uszczelniające Schlüter®-KERDI-KEBA

*	*	Pasma uszczelnień Schlüter®-KERDI

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D

Konfiguracja ramka-/pokrywa

Ramki konturowe z eleganckimi pokrywami wzorniczymi ze 
szczotkowanej stali nierdzewnej, pasującymi do rynien Schlüter-
KERDI-LINE. Wąska ramka konturowa daje się ustawić w materiale 
posadzki o grubości 6-18 mm, nie tworząc progów.

• Kombinacja pokrywa-/ramka ze szczotkowanej stali nierdzewnej
• Dostępne w 8 długościach od 50 do 120 cm, co 10 cm
• Wąskie ramki konturowe z eleganckimi pokrywami wzorniczymi
• Bezramkowe pokrywy ze stali nierdzewnej dla okładzin od  

6 mm do 18 mm 
•  3 wzory pokryw wzorniczych: 

E – wzór FLORAL 
F – wzór CURVE 
G – wzór PURE

• Nie jest potrzebna spoina silikonowa pomiędzy okładziną, a ramką
• Nadaje się pod wózki inwalidzkie

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE (E, F, G)

Eleganckie pokrywy wzornicze w ramce 
konturowej

E F G

Innowacyjny system dla komfortu i  
przyjemności pod prysznicem

Schlüter®-KERDI-LINE

A D

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



Schlüter-Systems oferuje Państwu …
...kompletne produkty do budowania bezbrodzikowych pryszniców 
bez barier. Można wykonywać je za pomocą ogólnie dostępnych na-
rzędzi, a oferowane komponenty są do siebie dokładnie dopasowane 
i zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas ich wbudo-
wywania. Modularna budowa zapewnia przy tym jak  największą ela-
styczność dla wykonawców i inwestorów.

Schlüter-KERDI-LINE-V jest kompletnym zestawem do linio-
wych odwodnień w bezbrodzikowych prysznicach z piono-
wym odpływem. Nadaje się on do montażu w powierzchni po-
sadzki lub w obszarze ściany. Na całym obwodzie kołnierza do 
klejenia rynny znajduje się fabrycznie przyklejona manszeta Schlüter- 
KERDI. Służy ona do pewnego przyłączenia rynny do uszczelnienia ze-
spolonego zarówna w obszarze posadzki, jak i przy ścianach. W długo-
ściach 70 – 120 cm dostępne są wpusty podłogowe z mimośrodowo 
umieszczonym odpływem (Schlüter-KERDI-LINE-VOS)

Odwodnienie liniowe 

Schlüter®-KERDI-LINE-V 
z pionowym odpływem
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Zestaw:

A Uszczelnienie narożnika (do 
bocznego połączenia ze ścianą)

B Dwuczęściowy syfon

C Rynna z manszetą  
uszczelniającą

D Obudowa odpływu 

E Rura odpływowa

F Podstawa rynny

Rynny Schlüter-KERDI-LINE wykonane są z solidnej stali nie-
rdzewnej V4A. Dostępne są w wersji z odpływem poziomym i pio-
nowym. Występują w 14 długościach i jako produkt systemowy 
pasują do pokryw i ramek oraz pokryw bezramkowych. Dopaso-
wane są również do 8 ramek konturowych ze wzorniczymi pokry-
wami. Rynna KERDI-LINE zaprojektowana jest w taki sposób, że 
nadaje się ona do wbudowania zarówno w obszarze przyścien-
nym, jak i środkowo w powierzchni posadzki. Przyklejona fabrycz-
nie manszeta Schlüter-KERDI zapewnia niezawodne uszczelnienie. 

• Podłużny korpus rynny z 1,5 milimetrowej stali nierdzewnej bez 
połączeń

• Łatwy montaż z dopasowaną podstawą z polistyrenu
• Montaż bez wiercenia i śrub
• Możliwość oddzielenia akustycznego przez izolację brzegową
• Oferowane warianty do poziomego lub pionowego odwodnienia
• Poziome odwodnienie na płycie stropowej
• Pionowe odwodnienie przez płytę stropową
• Wyjmowany syfon
• Uniwersalnie nadający się do montażu przyściennego lub środkowego
• Uniwersalnie nadający się także do montażu przy bocznie ułożo-

nych ścianach
• W długościach 50 – 120 cm także z poziomym, przednim odpły-

wem (Schlüter-KERDI-LINE-F)
• Przyklejona fabrycznie manszeta Schlüter-KERDI
• Uszczelnienie systemowe ze Schlüter-KERDI

Schlüter-KERDI-LINE-H jest kompletnym zestawem do liniowych od-
wodnień w bezbrodzikowych prysznicach z poziomym odpływem. 
Nadaje się on do montażu w powierzchni posadzki lub w obszarze 
ściany. Na całym obwodzie kołnierza do klejenia rynny znajduje się 
fabrycznie przyklejona manszeta Schlüter-KERDI. Służy ona do pew-
nego przyłączenia rynny do uszczelnienia zespolonego zarówno w 
obszarze posadzki, jak i przy ścianach.

Odwodnienie liniowe  

Schlüter®-KERDI-LINE-H  
z poziomym odpływem
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Zestaw:

A Uszczelnienie narożnika (do 
bocznego połączenia ze ścianą)

B Dwuczęściowy syfon

C Rynna z manszetą  
uszczelniającą

D Opływ

E Rura odpływowa

F Podstawa rynny

G  Przejście DN 40 na DN 50  
(tylko dla KERDI-LINE-H 40)

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

Innowacyjny system dla komfortu i 

przyjemności pod prysznicem

Schlüter®-KERDI-LINE

odwodnienie liniowe

Wysokość konstrukcji: H 40 = 78 mm, H 50 = 97 mm

Montaż przyścienny

Montaż środkowy Wysokość konstrukcji: 24 mm

Montaż przyścienny

Montaż środkowy

1  Schlüter®-KERDI-LINE 
  Rynna odwodnieniowa z piono-

wym lub poziomym odpływem

3 Schlüter®-KERDI-SHOWER 
 plyty ze spadkiem

4 Schlüter®-SHOWERPROFILE 
 Profile przyścienne i ze spadkiem

2  Schlüter®-KERDI-LINE 
 Kombinacja kratka / ramka

  Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 
 Eleganckie pokrywy wzornicze w ramce konturowej

 Bezramkowy pokrywa


