Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
Flexibel. Slim. Mooi.

Lijnafvoergoot met profiel

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
De nieuwste generatie lijnafvoergoten: Schlüter-KERDI-LINE-VARIO is de combinatie van een krachtige KERDI-afvoertechniek met de elegante
Schlüter-designprofielen. Waarom VARIO? Omdat de afwateringsprofielen naar wens kunnen worden ingekort en zo nauwkeurig aan de situatie ter plaatse kunnen worden aangepast. En omdat door de draaibare aansluiting van de afvoereenheid de installatie heel flexibel is.
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Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

De nieuwe en variabele lijnafvoergoot
Een lijnafvoergoot kan zo eenvoudig zijn: met KERDI-LINE-VARIO. Want in plaats van een starre gootconstructie met frame en rooster, heeft
u bij dit systeem alleen een afwateringsprofiel en een afvoerset nodig. Deze passen altijd. En de profielen kunnen ter plaatse op de gewenste
lengte worden ingekort. 22 cm of 120 cm: een profiel voor elke toepassing.
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Het VARIO afwateringsprofiel: minder is meer
Veel designklassiekers volgen het motto: "Minder is meer". De ware kracht van deze producten ligt in het focussen op hun functionaliteit en
het weglaten van decoratieve versieringen. Zo te zien, is KERDI-LINE-VARIO nu al een klassieker. Want deze profielen voeren slechts één
taak uit: een perfecte afwatering. En toch heeft u met deze profielen veel keuzemogelijkheden bij de vormgeving: tussen de profieltypes
COVE en WAVE, uit de materialen roestvast staal en aluminium met bovendien 8 verschillende TRENDLINE-designs. Met deze designs is
zowel een afstemming van de kleuren als een duidelijke accentuering mogelijk. En altijd met stijl.

Discrete, smalle afwateringsprofielen
33
Afwateringsprofielen individueel
33
inkortbaar (22 - 120 cm) en in hoogte
verstelbaar
Twee elegante designs: COVE en WAVE
33
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Hoogwaardige materialen:
33
roestvast staal geborsteld en aluminium
met TRENDLINE-coating
Passend bij de actuele tegeltrends
33
Eenvoudig te verwerken
33

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE is een inkortbaar, hol afwateringsprofiel dat samen met de Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H afvoerset wordt
gebruikt. Het water wordt via het midden afgevoerd door een afvoersleuf met een breedte van slechts 8 mm en een lengte van 140 mm. Het
profiel wordt met twee eindkapjes geleverd en kan door het aanbrengen van dunbedmortel aan de dikte van de vloerbekleding worden aangepast. Het profiel is toegankelijk voor rolstoelen.
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1200 mm

8

140 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Afwateringsprofiel, design COVE (D 9), roestvast staal V4A
geborsteld

Afwateringsprofiel, design COVE (D 9), alu. structuur-gecoat

L (cm)

H = 7 mm
Art.nr.

120

KL VR D9 EB 120
7 mm

26 mm

H = 8 mm
Art.nr.

L (cm)

120
120
120
120
120
120
120
120

KL VR D9 MBW 120
KL VR D9 MGS 120
KL VR D9 TSBG 120
KL VR D9 TSC 120
KL VR D9 TSDA 120
KL VR D9 TSI 120
KL VR D9 TSOB 120
KL VR D9 TSSG 120
8 mm

26 mm

Geschikt voor bekledingsdikten
van 6 - 15 mm (met DITRA 25 of DITRA-HEAT) en 6 - 12 mm (met DITRA-HEAT-DUO)
Opmerking: Alleen te combineren met de afvoer Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H
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Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE is een inkortbaar, W-vormig afwateringsprofiel dat bij de Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H afvoerset
wordt gebruikt. Het water wordt via het midden afgevoerd door een afvoersleuf met een breedte van 14 mm en een lengte van 140 mm.
De afvoersleuf is afgedekt met een elegant, afneembaar afdekelement. Het profiel wordt met twee eindkapjes geleverd en kan door het
aanbrengen van dunbedmortel aan de dikte van de vloerbekleding worden aangepast.
Roestvast staal
8

Aluminium
1200 mm

7

1200 mm

140 mm

6

11

14

14

140 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Afwateringsprofiel, design WAVE (D 10), roestvast staal V4A
geborsteld

Afwateringsprofiel, design WAVE (D 10), alu. structuur-gecoat

H = 10 mm
Art.nr.

120

KL VR D10 EB 120
10 mm

L (cm)

42 mm

Geschikt voor bekledingsdikten van
8 - 18 mm (met DITRA 25 of DITRA-HEAT) en
8 - 15 mm (met DITRA-HEAT-DUO)

L (cm)

H = 8 mm
Art.nr.

120
120
120
120
120
120
120
120

KL VR D10 MBW 120
KL VR D10 MGS 120
KL VR D10 TSBG 120
KL VR D10 TSC 120
KL VR D10 TSDA 120
KL VR D10 TSI 120
KL VR D10 TSOB 120
KL VR D10 TSSG 120
8 mm

34 mm

Geschikt voor bekledingsdikten van
6 - 15 mm (met DITRA 25 of DITRA-HEAT) en
6 - 12 mm (met DITRA-HEAT-DUO)
Opmerking: Alleen te combineren met de afvoer Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H
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Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Altijd de passende kleur: TRENDLINE met structuurcoating
Voor de moderne kleurtrends vindt u in de Schlüter-TRENDLINE reeks altijd het juiste profiel. U kunt kiezen uit 8 hoogwaardige structuurcoatings in fijn genuanceerde tinten. En natuurlijk is er ook nog altijd de klassieker: beide afwateringsprofielen zijn ook verkrijgbaar in roestvast
staal geborsteld V4A.

Design COVE

Design WAVE

EB
roestvast staal geborsteld

TSI
ivoor

TSC
crème

TSBG
beigegrijs

TSSG
steengrijs

TSOB
brons

TSDA
donker antraciet

MBW
zuiver wit mat

MGS
grafietzwart mat
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KERDI-LINE-VARIO-H voor een vlakke opbouw
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H is een complete set voor lineaire inloopdouches. De set bestaat uit een afvoeradapter met een geïntegreerde,
flexibele KERDI-afdichtingsmanchet en een horizontale, 360° draaibare, golfvormige afvoer met een geïntegreerde stankafsluiter. KERDILINE-VARIO-H is universeel voor de centrale plaatsing en vooral voor de plaatsing tegen de wand geschikt. Door de hoge stroomsnelheid in
de afvoerbehuizing ontstaat een zelfreinigend effect. In combinatie met de Schlüter-KERDI-LINE-VARIO afwateringsprofielen kunnen op die
manier zeer flexibele, onopvallende afvoergoten worden gerealiseerd.
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Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Wij hebben van iets goeds, iets beters gemaakt:
de VARIO afvoertechniek.
Afvoereenheden met een vlakke opbouw zijn bij Schlüter-Systems traditie. Wij hebben de beproefde techniek verder ontwikkeld en verfijnd
door de krachtige, golfvormige afvoer te combineren met een nieuwe afvoeradapter met geïntegreerde, flexibele afdichtingsmanchet die perfect past bij onze afwateringsprofielen. KERDI-LINE was nog nooit zo flexibel.

Zeer vlakke afvoerbehuizing (inbouwhoogte 65 mm)
33
360° draaibare, golfvormige afvoer
33
Geïntegreerde stankafsluiter
33
Hoge stroomsnelheid in de vloerafvoer
33
Zelfreinigend effect
33
Afvoeradapter met geïntegreerde KERDI-FLEX-manchet
33
Eenvoudige dichtheidscontrole via een opening in de beschermingsafdekking
33
Multifunctionele beschermingsafdekking:
33
• beschermingsfunctie
• afreihulp dekvloer
• afstandshouder (inkortbaar)

• centreermarkeringen
• watertestaansluiting

65 mm

360°
360° draaibare, golfvormige afvoer

Lage inbouwhoogte: 65 mm

Zelfreinigend effect door hoge stroomsnelheid

Permanente stankafsluiter door golfvorm
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Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H
Set-componenten:
A Beschermingsafdekking
B Watertestaansluiting
C Hoekafdichting (voor opgaande zijwand)

A

D Gootadapter met flexibele afdichtingsmanchet
E Klemring

B

F Dichting

C

G Afvoerbehuizing met stankafsluiter

D

E
F
G

40 mm

65 mm

Technische gegevens:

Afvoer
Afvoercapaciteit
Restwaterhoogte
Inbouwhoogte

DN 40
0,45 l/s
25 mm
65 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40
Set lijnafvoergoot met golfvormige afvoer, afvoer DN 40
horizontaal
Art.nr.

KL VR H40 G4
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Opmerking:

Alleen combineerbaar met de Schlüter-KERDI-LINE-VARIO
afwateringsprofielen


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Notities:
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i

Design-idee:
combineer met Schlüter-TRENDLINE
Wanneer het om een stijlvolle vormgeving met keramiek gaat, bent u bij TRENDLINE aan het
goede adres. In dit assortiment vindt u afsluitprofielen, afwateringsprofielen, planchetten en
holplintprofielen met gekleurde structuurcoatingen. Combineer naar eigen smaak.
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Informatief.
Voor iedereen die graag meer wil weten!
Zijn wij erin geslaagd u enthousiast te maken over de producten van Schlüter-Systems?
Dan wilt u vast en zeker graag meer te weten komen. Daarvoor surft u het beste naar onze website.
Op www.schlueter-systems.nl vindt u in enkele klikken extra informatie.
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