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Blaty kuchenne

Kuchnie z ceramiką lub kamieniem naturalnym
Etapy wykonania
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Informacje

Dla wszystkich pragnących dowiedzieć się więcej!

Potrzebny wykonawca Schlüter®-System? Materiał i lista potrzebnych zakupów

Proszę zanotować adres polecanego przez nas wykonawcy:

Do płytkowania blatu kuchennego wraz ze ścianą potrzebne 
są następujące materiały:
 

*	Podłoże do układania 
 
Płyta do układania jako blat kuchenny  
Schlüter®-KERDI-BOARD (50 mm lub 38 mm) 
 
Płyta do układania jako okładzina ściany przy blacie  
Schlüter®-KERDI-BOARD (9 mm lub 12,5 mm) 

*	Profile krawędziowe 
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC  
... do Schlüter®-KERDI-BOARD, 38 lub 50 mm 
Schlüter®-RONDEC lub -QUADEC 
Schlüter®-RONDEC-STEP-CT lub 
Schlüter®-RONDEC-STEP 
... do Schlüter®-KERDI-BOARD, 38 mm

*	Profile wklęsłe do narożników  
Schlüter®-DILEX-AHK, -HKS lub -HKW

*	Złączki/końcówki 
Narożniki zewnętrzne / wewnętrzne

*	Płytki 

*	Materiał spoinowy

*	Zaprawa cienkowarstwowa (klej do płytek)

*	Do płytkowania ścian: ewent. profil  
bordiurowy Schlüter®-DESIGNLINE

Czy udało się nam zachęcić Państwa do 
roboczych blatów kuchennych z ceramiki?

Jeżeli jednak chcielibyście Państwo po-
wierzyć prace przeszkolonym wykonaw-
com Schlüter®-System – nie będzie to 
żaden problem!

Chętnie wskażemy godnych zaufania wy-
konawców w Państwa pobliżu. Potrafią 
oni przekształcić kuchnię w prawdziwą 
perełkę.  

Prosimy zwracać się do:
Schlüter-Systems KG
Dział: OBB
Tel.: +49 2371 971-261
Fax: +49 2371 971-112

Blaty kuchenne - prospekt (A4)

Kreatywne kuchnie z płytkami ceramicznymi lub kamieniem naturalnym

Różnorodność płytek ceramicznych jest prawie nieograniczona. Nawet najwięksi indywidualiści znajdą wśród nich odpowiednie rozwiązanie. 

Jednocześnie ceramika jest odporna na nacięcia, wilgoć i wysokie temperatury – krótko mówiąc: to idealny blat roboczy w domowej kuchni. 

Rozwiązania systemowe Schlüter-Systems dbają przy tym o łatwą, szybką i pewną obróbkę, skuteczną ochronę krawędzi i ładne spoiny 

narożne.

Odporne na zarysowania i wysokie 

obciążenia:Można wiele wymagać od płytek ceramicznych i płyt z kamienia 

naturalnego.

Nie trzeba się bać ostrych narzędzi:

Na roboczych blatach kuchennych z okładzin ceramicznych lub z 

kamienia możecie Państwo używać  także noża, widelca, nożyczek; 

okładziny te odporne są także na działanie światła.

Niektórzy lubią gorące:
Kamień naturalny i płytki ceramiczne są odporne na wysokie 

temperatury rozgrzanych garnków i patelni.

Schlüter®-KERDI-BOARD

Ładne i łatwe w czyszczeniu:

Przy zastosowaniu profi li Schlüter-Systems bardzo szybko wykonuje 

się wklęsłe narożniki, które nie tylko łatwo utrzymać w czystości ale 

mają także estetyczny wygląd.

Solidna ochrona i szlachetne wzornictwo:

Krawędzie roboczej płyty kuchennej są elegancko zakończone pro-

fi lami brzegowymi Schlüter. Tak powstaje kolejny wizualny akcent. 

Krawędzie płytek są jednocześnie skutecznie chronione.

Schlüter®-KERDI-BOARD

Kuchnie z płytkami ceramicznymi lub 

kamieniem naturalnym

... i kuchenne blaty robocze Schlüter®-KERDI-BOARD

Zachęcamy do zamówienia bezpłatnego ilustrowanego prospektu, w 
którym w obrazowej formie zapoznacie się Państwo w zaletami i ete-
tyką „Kreatywnych kuchni z ceramiką“!

Fax: +49 2371 971-112
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Zalety blatów kuchennych z ceramiki  
w zwięzłej formie!

Zalety indywidualne
 • wysokiej jakości wzornictwo
 • duży wybór profili Schlüter
 • nie ograniczone możliwości wyboru koloru,  
powierzchni i formatów płytek

 • wzornicze podobieństwo powierzchni ścian,  
blatów kuchennych, stołów itd.

Zalety konstrukcyjne
 • odporne na wysokie temperatury, nacinanie i uderzenia 
 • higieniczne
 • wodoszczelne

Zalety budowlane
 •  renowacja bez pozbywania się istniejących rozwiązań kuchennych 
 • łatwa obróbka

Etapy wykonania przy zabudowie istniejącej 
kuchni 
... 5 do 8

Etapy wykonania przy zabudowie istniejącej  
kuchni 
... 9, 10 - gotowe!

Etapy wykonania przy zabudowie istniejącej  
kuchni 
... 1 do 4

1 Powierzchnię podłoża pod 
blat kuchenny pokryć klejem 
montażowym Schlüter®-KERDI- 
FIX.

2 Ułożyć Schlüter®-KERDI- 
BOARD. Znajdujący się uprzed-
nio na meblach dotychczasowy 
blat (o ile był) służy w takim przy-
padku jako szablon do otwo-
rów pod zlewozmywak lub płytę 
grzewczą. Otwory te można wy-
ciąć przy pomocy nożyka. 

3 Do ewentualnego płytkowa-
nia ściany ułożyć na kleju płytę o 
grubości 9 lub 12,5 mm.
 

4 Przycięte profile brzegowe 
pokrywa się klejem Schlüter®- 
KERDI-FIX i odpowiednio układa. 
Dodatkowo można ułożyć i przy-
kleić symetrycznie zaokrąglony 
profil Schlüter®-RONDEC.

5 Za pomocą ząbkowanej 
szpachli dobranej odpowiedniej 
do danego typu okładziny na pły-
tę Schlüter®-KERDI-BOARD na-
nieść klej do płytek. 

6 Ułożone na sucho profile 
brzegowe osadza się przy tej 
okazji w kleju. 

7 Przycięte płytki układać, za-
tapiając je w miarę możliwości na 
całej powierzchni w kleju. 

8 Klej do płytek nanieść na po-
wierzchnię ściany za pomocą do-
branej odpowiednio do materiału 
okładziny szpachli ząbkowanej. 
Przycięte płytki układać, zatapia-
jąc je w miarę możliwości na całej 
powierzchni w kleju.

9 W celu podniesienia estetyki 
można zastosować dodatkowo 
profile bordiurowe.

 Po wyschnięciu kleju do płytek należy przystąpić do spoinowa-
nia odpornym na wodę i tłuszcz materiałem spoinowym (przyłączenie 
do ściany uszczelnić silikonem). Powierzchnię płytek przemyć gąbką 
i wyczyścić, następnie osadzić i przymocować zlewozmywak i płytę 
grzewczą.

... i wzornicza kuchnia jest gotowa.
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