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schlüter-systems ha creat amb 
schlüter-kerdi-line una solució com-
pleta intel·ligent per a dutxes arran 
de terra amb desguàs lineal. Després 
del desenvolupament de schlüter®-
kerdi-line-F per a la construcció de 
dutxes de només 60 mm d’alçada, 
Schlüter-Systems ofereix noves longi-
tuds de desguàs de fins a 180 cm i 
nous perfils, que completen aquesta 
gamma de productes. 

Igual que les soluciones per a dutxes 
d’obra amb desguàs lineal ja implan-
tades, schlüter®-kerdi-line-F es 
presenta com a set complet per a 
dutxes amb sortida horitzontal. La 
novetat en aquesta construcció, és 
l’evacuació frontal de l’aigua des del 
canal de desguàs. La solució nova 
es pot instal·lar tant enmig, como en 
el perímetre d’una dutxa i gràcies a 
la seva baixa alçada de construcció, 
de tan sols 60 mm, és especialment 
apte per a projectes de reforma i de 
modernització. Aquesta nova versió 
es pot combinar naturalment amb 
totes les reixetes disponibles en el 
catàleg schlüter-systems.

Finalment, s’han desenvolupat una 
sèrie de perfiles innovadors, que com-
pleten el sistema schlüter®-kerdi-
line. El nou perfil schlüter®-deco-
sG queda encastat en el recobriment 
ceràmic i permet una ràpida i senzilla 
instal·lació de mampares de vidre. Per 
una altra banda, el perfil schlüter®-
showerproFile-ws s’instal·la en la tran-
sició entre la dutxa i el paviment del 
bany per evitar el desbordament de 
l’aigua cap al bany. Hi ha versions 
tant per a la instal·lació en combinació 
amb ceràmica, com per a la posterior 
instal·lació en dutxes i banys ja exis-
tents. Totes les versions resisteixen el 
pas de cadires de rodes i són la solu-
ció ideal en la construcció d’espais 
humits en hospitals i geriàtrics. n
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Per una altra banda, existeixen noves lon-
gituds de fins a 180 cm per a schlüter®-
kerdi-line-h amb sortida horitzontal i 
schlüter®-kerdi-line-V de sortida verti-
cal, així com per als quatre models de rei-
xetes corresponents. D’aquesta manera 
s’ofereixen fins a 104 longituds entre 50 i 
180 cm, que garanteixen una solució per 
a cada projecte.

Kedrdi-line-f està disPonible com a sistema 
comPlet Per a la construcció de dutxes 
arran de terra


