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Atraktivní a na dotek příjemný povrch z minerálního 
materiálu nabízí optimální komfort a stabilitu při došlapu 
i při stání ve sprše. Sprchové desky v úrovni podlahy 
s hedvábně matným povrchem jsou k dispozici pro tři 
různé odtokové systémy. V závislosti na variantě odtoku 
jsou sprchové systémy k dispozici v mnoha standardních 
rozměrech. Kromě toho jsou možná i speciální instalační 
řešení, která je třeba přizpůsobit konkrétní situaci 
v místnosti. S koupelnovými moduly od společnosti 
SCHEDEL se nabízí další designové aspekty. Například 
sedací prvky lze zdokonalit do podoby puristického, 
moderního sedátka ve sprše nebo jinde v koupelně 
tím, že se boky prvku obloží beze spár minerálním 
materiálem. Dokonce i plochy, které se obtížně obkládají 
dlaždicemi, jako je například klenutý strop parní kabiny, 
lze zušlechtit bezespárovým povrchem z minerálního 
materiálu. Další výhodou pro koupelnu je bezespárový 
PLUSbox od společnosti SCHEDEL, který je rovněž 
vyroben z minerálního materiálu.

SPRCHOVACÍ PLOCHY Z MINERÁLNÍHO MATERIÁLU
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Sprchové desky s integrovaným spádem mají 
standardizovaný odtokový otvor 90 mm, takže 
je možné namontovat všechny běžné odtokové 
soupravy. Design nových sprchových desek 
PLANPLUS s kulatým nebo čtvercovým designovým 
krytem je záměrně puristický. Hedvábně matný 
minerální materiál tuto jednoduchou eleganci 
ještě více podtrhuje. Díky sprchovým systémům 
SCHEDEL připraveným k instalaci si už instalatér 
nemusí dělat starosti s utěsněním. Desky odpovídají 

normě DIN 18534-1. Pro všechny systémy lze 
objednat podkladové prvky buď pro montáž pomocí 
lepidla na dlaždice, nebo s novou podkladovou 
technologií quadroU pro lepení prvků pomocí 
montážní pěny a montážního lepidla. Sprchové 
systémy PLANPLUS jsou k dispozici v různých 
velikostech jako obdélníkové a čtvercové varianty a 
také vyrobené na zakázku podle přání zákazníka v 
osmi aktuálních barvách podle nejnovějších trendů.

PLANPLUS

Bezespárový povrch s bodovým odtokem

Na fotografii jsou stěny ze sklolaminátu FUMO v matném 
provedení a PLANPLUS a také SEATPLUS z Minerálního materiálu 
v barvě BIANCO BÍLÁ. Designový kryt se volí podle výrobce 
odtoku.

Na fotografii jsou stěny ze sklolaminátu SABBIA v matném 
provedení a PLANPLUS QUADRATO z minerálního materiálu 
v barvě BIANCO BÍLÁ. Výklenek modulární stěny je vybaven 
prvkem SCHEDEL PLUSbox v barvě BIANCO BILÁ.

Na fotografii jsou stěny ze sklolaminátu v matné barvě FUMO 
a sprchová deska PLANPLUS ROUND s povrchem z minerálního 
materiálu BIANCO BÍLÁ. Výklenky jsou vybaveny prvkem SCHEDEL 
PLUSbox z minerálního materiálu v barvě BIANCO BÍLÁ.

PLANPLUS ROUND PLANPLUSPLANPLUS QUADRATO
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Tři různé možnosti instalace se třemi různými montážními výškami!

Montáž na dlaždice 

Montáž na potěr Montáž v jedné rovině s podlahovými 
dlaždicemi

I při montáži přímo na dlaždice – pokud nejsou dány stavební podmínky pro instalaci 
v jedné rovině s podlahou – splňuje sprchovací plocha minimální podmínky pro průtok 
dle DIN 18040-2.

PLANPLUS ROUND 20
Sprchovací plocha se standardním soklem
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LINEPLUS PURE
Bezespárový povrch s integrovaným odtokovým žlabem 

Na fotografii jsou stěny ze sklolaminátu VINTAGE ve vysokém lesku 
a LINEPLUS PURE s povrchem z minerálního materiálu v barvě BIANCO BÍLÁ.

Spád ze čtyř stran

Řada LINEPLUS znamená odvod vody přes povrch 
z minerálního materiálu do odtokového žlabu. 
Spolu s krytem odtokového žlabu, který je rovněž 
z minerálního materiálu, vzniká homogenní 
sprchovací plocha. Systémy PURE jsou k dispozici 

se spádem z jedné nebo ze čtyř stran. Obě desky 
se dodávají s podkladovými prvky quadroU pro 
vyrovnání výšky na stavbě. Všechny systémy splňují 
požadavky normy DIN 18534-1, třída pronikání vody 
W2-1.

Spád z jedné strany

Na fotografii je stěna ze sklolaminátu FUMO ve vysokém lesku a LINEPLUS PURE 
s povrchem z minerálního materiálu v barvě ŠEDÁ TMAVÁ se zvednutým okrajem.
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SEATPLUS

Bezespárový povrch 
na prvku SEAT

Na fotografii je stěna ze sklolaminátu FUMO ve vysokém lesku a také 
SEATPLUS a SystemboardPLUS v barvě BIANCO BÍLÁ (SEATPLUS s obložením ze tří stran).

V závislosti na instalační situaci může být sedátko ze 
dvou, tří nebo všech čtyř stran obloženo povrchem 
z minerálního materiálu. Varianta s odtokem do 
sedátka nabízí funkční komfort a designový vzhled. 

SYSTEMBOARDPLUS

Bezespárový povrch pro odtoky do 
stěny od společnosti GEBERIT

Odtok do stěny zajišťuje SYSTEMBOARDPLUS. Systém 
je standardně vybaven spádem G2 a lze jej instalovat 
s různými odtoky do stěny od společnosti GEBERIT.

Na fotografii jsou stěny ze sklolaminátu SABBIA ve vysokém 
lesku a SystemboardPLUS v barvě BIANCO BÍLÁ.
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ZVEDNUTÝ OKRAJ

Zvednutý okraj 
s nasazeným 
sklolaminátem/dlaždicí

Zvednutý okraj 
s předsazeným 
sklolaminátem/dlaždicí

SOKL

Silikonové spáry lze pomocí 
zvednutého okraje volitelně umístit 
výš, aby se nenacházely v trvale 
vlhké oblasti. Klín k horní hraně 

podlahy u LINEPLUS vytvořený 
jednostranným spádem je díky 
zvednutému okraji rovněž opatřen 
minerálním materiálem beze spár.  

V případě instalace, která není 
v jedné rovině s podlahou, umožňuje 
sokl vytvoření bezespárového, 
homogenního povrchu včetně okraje 
sprchy a vytváří tak čisté zakončení 
sprchovací plochy.

Zvednutý okraj

Sklolaminátový povrch

Podkladový prvek

PLAN/LINEPLUS
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Povrch 
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Potěr

PLAN/LINEPLUS
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Silikon Zvednutý okraj

Sokl

Řešení pro 
speciální instalační situace
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CREME

BIANCO BÍLÁ

GRAFITOVÁ

GRAFITOVÁ SVĚTLÁ

ŠEDÁ TMAVÁ

ŠEDÁ SVĚTLÁ CARAMEL 

HNĚDÁ TMAVÁ

PLANPLUS 

pro bodový odtok
LINEPLUS 

pro odtok do žlabu
SYSTEMBOARDPLUS

pro odtok do stěny

Minerální materiál VISIONPLUS 
pro sprchové desky, PLUSbox a moduly nebo
pro plochy, které se obtížně obkládají, např. tunelovou střechu parní kabiny

• Tloušťka 6 mm
• Sametový, neporézní povrch s probarvenou užitnou vrstvou
• Opravitelné

          K čištění stačí měkký hadřík 
                    z mikrovlákna a obvyklé čisticí
                    prostředky pro koupelnu.
                    Doporučujeme zejména čistič 
minerálních povrchů z produktové řady SCHEDEL 
(č. výr. SH 30064). Čištění provádějte vždy 

krouživými pohyby. Odolné skvrny lze odstranit 
tekutým čisticím mlékem, čisticím prostředkem na 
myčky nádobí, sklokeramické desky nebo koupelny. 
Po každém čištění doporučujeme povrch opláchnout 
čistou vodou a otřít do sucha.



18 19

Sprchové prvky v úrovni podlahy od společnosti 
SCHEDEL jsou systémová řešení, která v sobě na 
rozdíl od běžné instalace sprch v úrovni podlahy 
spojují hned několik řemesel a zjednodušují tak 
koordinaci stavebních činností. Není třeba provádět 
dodatečné zednické práce ani časově náročné 
a komplikované potěry, zejména při tvorbě spádu. 
Ve standardní nabídce si můžete vybrat z mnoha 
velikostí. Sprchové prvky jsou navíc k dispozici ve 
velikosti a tvaru zcela podle přání zákazníka. Sen 
o velkorysém potěšení ze sprchování si můžete 
splnit i ve velikosti vany nebo místo ní. Pro sprchové 
systémy je k dispozici volitelné protipožární 
a/nebo zvukově izolační vybavení. Sprchové systémy 
SCHEDEL v úrovni podlahy vytvářejí ty nejlepší 
předpoklady pro moderní a atraktivní koupelnu. Po 
jednoduché, rychlé a čisté instalaci je lze ihned 
obkládat. Dobu schnutí není třeba v časovém 
harmonogramu plánovat. Při použití dlaždic 
o rozměrech ≥ 50 × 50 mm jsou sprchové systémy 
v úrovni podlahy bezbariérové, a tedy přístupné i pro 
vozíčkáře. 

SPRCHOVÉ SYSTÉMY K OBLOŽENÍ

Na fotografii je PLAN KESSEL 
se standardním roštem
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VOLITELNĚ:

Nástavec 
s krytem k obložení 
Velikost rámečku 130 × 130 × 18 mm

Stáhnout PDF 
Montážní návod
EBA40117

Sprchový kout PLAN KESSEL
Sprchový systém v úrovni podlahy pro bodový odtok

PODKLADOVÉ PRVKY COMPACT
Sada 2 kusů 40/55 mm nebo
sada 3 kusů 20 / 30 / 40 mm

ALTERNATIVA:

SYSTÉM PRO RYCHLOU MONTÁŽ quadroU

quadroU, výška 55 mm
pro vodorovný odtok, DN50

quadroU, výška 40 mm 
pro vodorovný odtok, DN40

Podkladový prvek Odtok

Odtok vč. 
standardního roštu 120 × 120 mm

Volitelně: 
designový rošt 

a různé nástavce

Spádový prvek
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Protipožární řešení pro PLAN KESSEL

Protipožární systém pro sprchový kout PLAN KESSEL 
splňuje třídy požární odolnosti F120, F90, F60 a F30 podle 
normy DIN 4102-11, kouřotěsně a plynotěsně uzavírá 
mezeru mezi odtokem a deskou a má protihlukové a tepelně 
izolační účinky. Pokud je požadována požární odolnost 
masivní desky o tloušťce 150 mm, je nutné dodržet instalaci 
podlahových odtoků R 30/60/90/120 KESSEL v souladu se 
Všeobecným povolením stavebního dozoru Z-19.17-1719 a 
odborným posudkem 198-PG-2010.

1   Nástavec
2   Ecoguss/Practicus
3   Quickfit s protipožární ochranou
4   Pachový uzávěr
5   Pojistný kroužek s O-kroužkem
6   Fire-Kit
7   Přídržný koš

Quickfit s protipožární ochranou

Tlo
uš

ťka
 be

ton
u 1

50
 m

m 
 

mi
n. 

15

Jádrový vrt

Spádový prvek
H = 40 mm

DN50

HH nedokončené podlahy

SK 32994

900

19
0

≥1
5060 20

Ø160

Stáhnout PDF 
Montážní návod
EBA40487

VŠEOBECNÉ
POVOLENÍ 

STAVEBNÍHO DOZORU
Z-19.17-1719

VŠEOBECNÉ
SCHVÁLENÍ KONSTRUKCE

Z-19-53-2414

Na fotografii je PLAN KESSEL čtvrtkruhový se standardním roštem.
Do sprchového koutu byla doplněna modulární stěna SCHEDEL s výklenky a integrovanou instalační šachtou pro montáž baterie. 
Výklenky integrované do modulu jsou vybaveny prvkem SCHEDEL PLUSbox (provedení s rámečkem). 

Součásti systému:
Podlahový odtok svislý

Protipožární vložka Fire-Kit

Průchozí těsnění
s protipožární ochranou
Quick-Fit

 
Volitelně:

Prodlužovací kus 
pro nastavení výšky v místě 
instalace
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MULTISTAR® FLAT
s extrémně nízkou montážní výškou! 

Montážní výška pouze 60 mm
pro FLAT 900 × 900 mm!

Součásti systému:

• spádový prvek s utěsněnou přírubou
• integrovaný odtok KESSEL vodorovný 
      s výškou hladiny vody 20 mm, odtokový výkon 33 l/min
• umístění odtoku uprostřed, 
      rošt z nerezové oceli 120 × 120 mm
• izolační rouno z výroby, s přesahem po obvodu pro utěsnění 

přechodů k navazujícím konstrukčním dílům   

Stáhnout PDF 
Montážní návod
EBA40017

EXTRA PLOCHÝ!

MULTISTAR® LEVEL18
Speciálně vyvinuté systémové řešení 
pro konstrukce s velmi nízkým potěrem a dřevěné trámové desky

EXTRA PLOCHÝ
velmi malá montážní výška

pouze 18 nebo 22 mm

Součásti systému:

• spádový prvek s utěsněnou přírubou
• odtok Viega Tempoplex  
      volitelně vodorovný nebo svislý
• izolační rouno z výroby, s přesahem po celém 

obvodu pro utěsnění přechodů k navazujícím 
konstrukčním dílům 

    

Dřevěná trámová deska: 
Odtok Viega se montuje mezi 
dřevěnými trámy.

Konstrukce s nízkým potěrem:
Odtok se instaluje do volného prostoru 
vytvořeného v rámci stavební přípravy.

Stáhnout PDF 
Montážní návod
EBA40069
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Sprchový systém v úrovni podlahy 
pro lineární odtok

SPÁDOVÝ PRVEK: 

Z výroby připravený spád cca 2 %
Těsnění podle DIN 18534-1 
Třída pronikání vody W2-I
Vodotěsná rounová vrstva s přesahem 
70 mm po celém obvodu nabízí optimální spolehlivosti 
při utěsnění přechodů 
k navazujícím konstrukčním dílům. 

PODKLADOVÝ SYSTÉM quadroU: 

Pro vyrovnání výšky v místě instalace
Z výroby integrované odtokové pouzdro 
s pachovým uzávěrem, 
odtokovým hrdlem DN 50 nebo DN 40 
pro snadné připojení k odtoku HT

LINE FLOW

VYBAVENO 
VODOTĚSNÝMI PRVKY, 
LZE IHNED OBKLÁDAT!

Vybaveno vodotěsnými prvky. Lze ihned obkládat!
Kompletní montážní systém od společnosti SCHEDEL.
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FLOW 90
Výška hladiny vody

50 mm
Odtokový výkon 

48 l/min 
při nahromadění 

20 mm

FLOW 60
Výška hladiny vody

24 mm
Odtokový výkon 

30 l/min 
při nahromadění 

20 mm
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Stáhnout PDF 
Montážní návod

EBA40531

LINE FLOW, spád ze čtyř stran

Použití žlabu 
po celé šířce sprchové desky

FLOW 90
Výška hladiny vody

50 mm
Odtokový výkon 

48 l/min 
při nahromadění 

20 mm

FLOW 60
Výška hladiny vody

24 mm
Odtokový výkon 

30 l/min 
při nahromadění 

20 mm

LINE FLOW, spád z jedné strany
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Stáhnout PDF 
Montážní návod

EBA40531
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VÝRAZNÝ ŽLAB!
NEJNOVĚJŠÍ GENERACE ODTOKU DO ŽLABU!
Odtok na úrovni obkladu.

ANTIKOROZNÍ!
Ne každá nerezová ocel je stejná. Třída oceli V4A 
je obzvláště kvalitní a odolná proti korozi 
a trvale odolává i látkám obsahujícím chlor.

HYGIENICKÝ!
Snadný přístup: Vložku a pachový uzávěr sprchového žlabu lze bez námahy 
vyjmout. To umožňuje snadné čištění a jednoduchou údržbu žlabu a tělesa 
odtoku. Čištění je možné v celém průřezu.

Žlab z nerezové oceli (stojina a rošt)
pro tloušťku obkladu 11–25 mm,

výškově nastavitelný! 
Tím se flexibilně přizpůsobí

tloušťce obkladu.

Žlab je plynule nastavitelný podle profilu dlaždic.
U spádu z jedné strany lze žlab individuálně zkrátit,

u spádu ze čtyř stran je délka žlabu stanovena!

Délka žlabu 500 mm 600 mm 700 mm 900 mm 1200 mm
Č. výr. Č. výr. Č. výr. Č. výr. Č. výr.

Nerezová ocel, kartáčovaná FLOW50EG FL 60EG FLOW70EG FLOW90EG FLOW120EG
Nerezová ocel, leštěná FLOW50EP FLOW60EP FLOW70EP FLOW90EP FLOW120EP
Černá, kartáčovaná FLOW50SW FLOW60SW FLOW70SW FLOW90SW FLOW120SW
Měděná, kartáčovaná FLOW50KU FLOW60KU FLOW70KU FLOW90KU FLOW120KU
Bronzová, kartáčovaná FLOW50BR FLOW60BR FLOW70BR FLOW90BR FLOW120BR

NADČASOVÁ ELEGANCE – Z NEREZOVÉ OCELI V4A 
V 5 UŠLECHTILÝCH BARVÁCH

PRO BEZCHYBNÝ VZHLED 
SKUTEČNĚ ATRAKTIVNÍ PRVEK 
V KOUPELNĚ

Nerezová ocel, kartáčovaná

Nerezová ocel, leštěná

Černá, kartáčovaná

Měděná, kartáčovaná

Bronzová, kartáčovaná
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Protipožární řešení pro LINE FLOW
Protipožární manžeta UNIFOX se skládá z pláště z ocelového plechu, který je vyložen napěňovacím stavebním materiálem 
„fox-o-flex“. Při působení tepla od cca 180 °C se expandovaný materiál rozpíná na více než 18násobek svého původního 
objemu a stlačuje měknoucí potrubí. Stahovací uzávěr umožňuje rychlé a bezproblémové otevření a zavření manžety. Podle 
všeobecného povolení stavebního dozoru může být vzdálenost mezi protipožárními manžetami > 0 mm. 
Certifikát DIBt Z-19.17-1191 R90 podle normy DIN 4102.

V závislosti na místních podmínkách lze manžetu namontovat dvěma různými způsoby:

  ZAZDĚNÍ:

Manžeta se zasune do otvoru a následně zapraví 
pomocí malty nebo se zabetonuje.

  NA HMOŽDINKY:

Pro upevnění se ohnou kotevní oka po stranách. 
Pomocí schválených kotevních šroubů se pak manžeta 
přišroubuje ke konstrukčnímu dílu.

50

h 1

di

da

Rozměry v mm

Typ

UNIFOX 50
Č. výr.

 SA 32990

UNIFOX 63
Č. výr.

SA 32992

Potrubí da 50 63
da 62 77
di 51 66
h1 50 50
Počet upevňovacích ok 3 3
Přípustný přesah 35 35
Vnější průměr potrubí 
připevněného maltou 43–51 62–66
Vnější průměr potrubí 
připevněného hmoždinkami 0–51 43–66
Doporučený 
průměr otvoru pro závit 90 110

Aby bylo možné vytvořit profesionální a homologované 
přepážky v kombinaci s protipožárními manžetami, musí být 
před přechodem k podlahovému odtoku dodržena minimální 
tloušťka přepážky 150 mm.
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Odtoky do stěny použitelné
pro všechny varianty 
systémových desek:

Kombifix 457.536.00.1
Kombifix 457.534.00.1
DUOFIX 111.581.00.1
DUOFIX 111.580.00.1
DUOFIX 111.589.00.1
DUOFIX 111.587.00.1
DUOFIX 111.593.00.1
DUOFIX 111.591.00.1
GIS 461.736.00.1
GIS 461.734.00.1

SPÁD G4
se spádem z jedné strany 
k odtoku do stěny

U varianty G4 lze pro 
elegantnější zakončení 
stěny použít sběrný 
stěnový ukončovací profil 
(objednávejte samostatně 
u společnosti GEBERIT).

SPÁD G2
se spádem ze tří stran 
k odtoku do stěny

Na fotografii je varianta G4 s odtokem do 
stěny v kombinaci se sběrným profilem 
(snadnější čištění)

Na fotografii je spád G2

Stáhnout PDF 
Montážní návod
EBA40102

Elegantním řešením u sprch v úrovni podlahy je instalace 
odtoku z podlahy do stěny. To znamená, že sprchovací 
plochu lze obložit dlaždicemi celou bez přerušení. 
Sprchové kouty s prvky Systemboard představují 
systémové řešení a jsou určeny pro instalaci se systémy 
odtoků do stěny od společnosti GEBERIT. Odtokové 
technologické sestavy lze pořídit ve specializovaných 
velkoobchodech. 

SYSTEMBOARD GEBERIT
Sprchový systém v úrovni podlahy pro odtok do stěny



36 37

SYSTEMBOARD GEBERIT BASIC

Vše z jednoho zdroje
Bezpečnost díky systémovému 
řešení

Systém je modulární. Ústředním 
prvkem každé varianty použití 
je modul BASIC. Ten se skládá 
ze spádového prvku z vysoce 
kvalitního HDPS® utěsněného 
z výroby, čtyřdílné sady 
podkladových prvků pro výškové 
vyrovnání v místě instalace 
a z adaptéru pro montáž odtoku 
do stěny GEBERIT. Systémy lze 
ihned obkládat.

Možnost rozšíření 
Pohodlí díky široké škále variant

Modul BASIC lze kombinovat 
s různými variantami systémových 
stěn. Sedací prvek je rozšířením 
funkčního designového prvku: 
sedátko je místem k odpočinku 
i odkládací plochou a významně 
přispívá k pohodlí v koupelně. 
Všechny rozšiřovací prvky jsou 
utěsněné z výroby a lze je ihned 
obkládat.

Rychle a snadno 
Montáž bez předstěnové instalace

Systémová deska GEBERIT Basic 
je jednoduchou alternativou 
k montáži odtoku do stěny 
GEBERIT Kombifix za pomoci 
složité předstěnové instalace. 
Výrazně usnadňuje instalaci, 
protože systém umožňuje 
uchycení odtoku do stěny do 
speciálního adaptéru.

Na fotografii je GEBERIT BASIC se stěnou 120

BASIC BASIC se SEDÁTKEM BASIC se stěnou 120

BASIC se stěnou 250 BASIC se stěnou 250
vč. instalační šachty
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Spád ze čtyř stran

Montáž probíhá na všech stranách v jedné 
rovině s potěrem. Při obkládání je třeba 
zohlednit linie spádu. 
Žádné odsazení / žádná spádová lišta 
směrem k potěru.
Sprchovou zástěnu doporučujeme instalovat 
na obloženou sprchovou desku.

Spád z jedné strany

Montáž probíhá v jedné rovině s potěrem pouze ve vstupu. Spád 
se kvůli odsazení spádu, které vznikne po straně, doporučuje pro 
montáž výklenku. Pak lze dlaždice pokládat bez spádové lišty. 
Sprchovou zástěnu doporučujeme instalovat na obložený potěr.

Spád ze tří stran (G2)

Montáž na všech stranách v jedné rovině 
s potěrem. 
Při obkládání je třeba zohlednit linie spádu. 
Žádné odsazení / žádná spádová lišta směrem 
k potěru.
Sprchovou zástěnu doporučujeme instalovat 
na obloženou sprchovou desku.

Montážní lepidlo à 5 kg
pro lepení prvků k nedokončené podlaze nebo s podkladovým prvkem Compact
Spotřeba cca 1,95 kg/m² s ozubením stěrky 6 mm

Minerální těsnicí kaše, kbelík à 6 kg (není nutná voda) 
pro konstrukční a kompozitní hydroizolace pod obklady a desky
Třída pronikání vody W2-I
Spotřeba cca 2,5 kg/m²

Sprchové systémy SCHEDEL v úrovni podlahy –
systémová řešení pro rychlou a čistou montáž

VARIANTY SPÁDU

Všechny sprchové systémy SCHEDEL v úrovni podlahy mají
spádový prvek se spádem cca 2 % integrovaným z výroby.

UTĚSNĚNÍ

MONTÁŽ

Všechny sprchové systémy SCHEDEL v úrovni podlahy 
jsou z výroby utěsněny podle normy DIN 18534-1, 
třída pronikání vody W2-I.
Vodotěsná rounová vrstva s přesahem 70 mm 
po celém obvodu zajišťuje optimální spolehlivost 
utěsnění přechodů k navazujícím konstrukčním dílům. 

bez přesazení

90
º

Směr spádu

90
ºSpád

Směr spádu

Směr spádu

bez přesazení

90
º

90
°

Spád

Směr spádu

Pokud se musí izolační rouno kvůli stavebním podmínkám rozříznout, 
je nutná těsnicí páska a vnitřní a vnější rohy:

Těsnicí páska Vnější roh Vnitřní roh

MULTISTAR® dvousložková montážní pěna 
pro montáž prvku quadroU na nedokončenou podlahu

Montážní lepidlo 
pro montáž spádového prvku na quadroU
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Pokládka potrubí HT v místě instalace

Inovativní systém rychlé montáže quadroU
Vyrovnání výšky pomocí systému

INTELIGENTNÍ, RYCHLÉ A ČISTÉ!

Adaptér
s odtokem integrovaným z výroby

Podkladový prvek 
quadroU

Jednoduchá montážní technika!
úspora času oproti srovnatelným systémům

Vyrovnání výšky
na staveništi 

jednoduše a rychle
pomocí nastavitelných nožiček ≤ 

15
 m

m

10

Č. výr. SH 30070
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Podkladový systém quadroU
je vybaven 

adaptérem pro
uchycení žlabu.

Ten je z výroby utěsněn v adaptéru 
v souladu

 s požadavky 
podle DIN 18534-1. 

Odtokové potrubí se položí do 
podkladového prvku quadroU a poté 

se podrobí 
zkoušce těsnosti.

Na fotografii je quadroU pro LINE FLOW 
se spádem z jedné strany

50%
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quadro U 
+   výplň
+   hydroizolační PE fólie
+   rohož z pryžového granulátu

Zvýšený požadavek
podle normy DIN 4109/ VDI 4100 
pro prostor vyžadující izolaci, suterén vzadu 
Lln  25 dB(A)/Lln  24 dB(A) měřeno pomocí 
etalonu pro zvuk v pevném materiálu

 quadro U 
+   hydroizolační PE fólie
+   rohož z pryžového granulátu

Minimální požadavek
podle normy DIN 4109 / VDI 4100 
pro prostor vyžadující izolaci, suterén vzadu
Lln  30 dB(A) měřeno pomocí etalonu pro zvuk 
v pevném materiálu

SiLENCIO ZVUKOVÁ IZOLACE

22,5 kg

výplň

quadroU sprchových systémů SCHEDEL
lze po jednoduchém rozšíření použít jako řešení zvukové izolace!

Společnost SCHEDEL nabízí se svými zvukově izolačními systémy 
SiLENCIO vhodné řešení pro každý projekt koupelny. Upravené 
sestavy se skládají po vrstvách a umožňují rychlou 
a bezproblémovou montáž na staveništi.

Potřebnou pevnost systému zajišťuje panel z vysoce kvalitního 
HDPS® se speciální dutinovou strukturou. Dodatečně vložená suchá 
výplň zajišťuje potřebnou hmotnost na jednotku plochy. V kombinaci 
s rohoží z pryžového granulátu a hydroizolační PE folií se snižuje 
přenos zvuku. 

Zvukově izolační systémy byly testovány Fraunhoferovým institutem 
v souladu s platnými normami a technickými předpisy.

Předpis Požadavky

DIN 4109/A1

Minimální požadavek:
≤ 30 dB(A)

Zvýšený požadavek:
≤ 25 dB(A

ÖNorm B 8115-2 ≤ 25 dB(A)

VDI 4100
SST I           30 dB(A)
SST II          27 dB(A)
SST III         24 dB(A)
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PO PŘED
Na fotografii je sklolaminát SABBIA 
ve vysokém lesku

BEZESPÁROVÉ STĚNY ZE SKLOLAMINÁTU

Bezespárové stěny ve vysoce lesklém vzhledu skla nebo ve 
střídmém matném provedení dotvářejí individuální vzhled 
koupelny a nabízí prostor pro kreativitu a příjemnou atmosféru. 
Obzvláště vhodné jsou pro renovaci obkladů ve vlhkých 
prostorách. Proměňte svou koupelnu jednoduše a rychle 
v novou, moderní oázu pohody. Eloxované hliníkové profily 
zajišťují čisté spojení mezi sklolaminátovými panely nebo 
s jinými materiály, jako jsou dlaždice nebo omítka. Bezespárové 
sklolaminátové stěny až do rozměru 2795 × 1295 mm 
v kombinaci s obloženými a omítnutými stěnami, 
s bezespárovou sprchovací plochou a prvkem SCHEDEL 
PLUSbox z minerálního materiálu nabízejí zajímavé designové 
možnosti pro vaši koupelnu. Podle preferencí lze panely 
namontovat po celé výšce místnosti nebo do výšky sprchového 
koutu. Elegantní a jednoduché povrchy přinášejí do koupelny 
luxus a estetiku. 

Moderní kombinace materiálů v koupelně
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Profily pro čisté spojení panelů

Rohový profil, vnitřní
Č. výr. VISION0062/62C

Rohový profil, vnější
Č. výr. VISION0060/60 C

Dělicí profil
Č. výr. VISION0061

Alternativně: Dělící profil pro silikonové spáry
Č. výr. VISION0066

Šikmá nebo rovná koncová hrana
Č. výr. VISION0059
Č. výr. VISION0065/65C

Č. výr. VISION0086 Č. výr. VISION0087 Č. výr. VISION0088

Montážní příslušenství pro sklolaminát

Dilatační spáry 4 mm 

Uzavření všech
výřezů silikonem

Housenku lepidla nanášejte vertikálně 
ve vzdálenosti cca 50 mm

Vrstva lepidla 2 mm 

Sklolaminát

Stěna Silikon

Deska / sprchová vanička

Foto: PERLA vysoký leskFoto: RETRO vysoký lesk
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Sklolaminát VISIONPLUS 
pro individuální design sprchové stěny a koupelny

PERLA, vysoký lesk/matná MAGNOLIA, vysoký lesk/matná FUMO, vysoký lesk/matná SABBIA, vysoký lesk/matná

CONCRETE, vysoký lesk VINTAGE, vysoký lesk RETRO, vysoký lesk WOODEN, vysoký lesk

  K čištění stačí měkký hadřík 
                      z mikrovlákna a obvyklé čisticí
                      prostředky pro koupelnu. Povrchová
                      úprava odolná proti poškrábání 
a oděru do značné míry zabraňuje vzniku stop po 

používání. Odolné skvrny vyčistíte tekutým čisticím 
mlékem (bez abraziv). Agresivní čisticí prostředky 
a abrazivní čisticí houby nebo kartáče mohou 
poškodit povrch a způsobit škrábance.

• Panely jsou silné pouze 4 mm, ve vysokém lesku nebo matné
• Vhodné pro renovaci zastaralých obkladů
• Lze zpracovávat pomocí nástrojů na opracování dřeva
• Individuální přířezy pro baterie na místě instalace jsou možné kdykoli
• Nízká hmotnost

DEKORY VE VYSOCE LESKLÉM VZHLEDU:

JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, VE VYSOKÉM LESKU A MATNÉ:
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PLUSbox – bezespárové vložky do výklenků

PLUSbox je stěnový výklenek z minerálního materiálu 
v barvě BIANCO BÍLÁ. PLUSboxy, rozměrově 
přizpůsobené výklenkům koupelnových modulů 
SCHEDEL, lze vložit i do sádrokartonové desky. 
Volitelně jsou k dispozici s rámečkem po obvodu nebo 
bez rámečku. PLUSbox v provedení bez rámečku lze 
podle potřeby namontovat s přesahem nebo zapuštěný 
do stěny či výklenku v koupelnovém modulu SCHEDEL 
VISION. Výroba na zakázku je možná kdykoli. Kromě 
toho je PLUSbox k dispozici také se světelným páskem 
integrovaným z výroby. Minerální materiál PLUSboxu 
lze snadno zpracovávat pomocí běžných nástrojů 
pro opracování dřeva, což umožňuje také montáž 
osvětlovacích prvků přímo v místě instalace. 
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PLUSbox – Smart výklenky

Bezespárové vložky do výklenků
z vysoce kvalitního minerálního materiálu v barvě BIANCO BÍLÁ

Pokud je PLUSbox instalován do sádrokartonové desky, poslouží podomítkové základní těleso, které je 
součástí dodávky, jako montážní pomůcka. Přechody na stěnu se utěsňují pomocí dodané těsnicí manžety.

1

Minerální těsnicí kaše

SH 32313N
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PLUSbox s rámečkem:
Rámeček zakrývá řeznou hranu obkladu.

PLUSbox bez rámečku:
Box lze namontovat předsazený 

nebo zapuštěný do stěny.

PLUSbox SOFT
s vnitřní konturou

Volitelně se světelnou LED lištou
zabudovanou z výroby

PLUSbox
Standard/roh

PLUSbox SOFT se světelnou 
LED lištou zabudovanou z výroby
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VANOVÉ PODPĚRY A KOUPELNOVÉ MODULY

Standardizované moduly usnadňují 
projektování a umožňují individuální 
koncipování koupelny.

Hotové moduly pro uspořádání vany, sprchového koutu, 
umyvadla a WC slouží jako rozšíření systémových řešení 
SCHEDEL. Prvky z tvrdé pěny z vysoce kvalitního HDPS 
jsou z výroby utěsněné a připravené k obkládání. Další 
zednické a sádrokartonářské práce nejsou nutné, doba 
montáže a realizace je krátká. Flexibilní moduly lze v místě 
instalace individuálně použít. Montáž je rychlá a snadná. 
Po umístění na požadované místo jsou moduly připraveny 
k finálnímu dokončení. Další zajímavostí je příprava pro 
moderní design LED osvětlení. Světelné pásky v dolní části 
vany nebo výklenky s diskrétními bodovými světly navodí 
působivou atmosféru dle vašeho přání.

Pro každou vanu vhodná podpěra!

Inovativní technologie vanových podpěr společnosti SCHEDEL 
nahrazuje při instalaci vany běžné vyzdívky. Odpadá časově 
náročné a špinavé obezdívání. Vanové podpěry SCHEDEL 
MULTISTAR® zaručují díky rychlé a racionální instalaci 
spolehlivou koordinaci termínů, čímž šetří čas i peníze. Díky 
vysoké přesnosti lícování funguje vanová podpěra u vany 
nebo sprchové vaničky jako šaty šité na míru. 
Prvky z tvrdé pěny nabízí navíc tepelně izolační vlastnosti 
a lze je použít i pro řešení zvukové izolace. Zvolte tuto 
alternativu: rychlou, čistou a technicky dokonalou. K dostání 
je více než 2600 různých modelů.
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Pro každou vanu vhodná podpěra!

Standardizované moduly pro

• prostor vany

• sprchový kout

• prostor WC
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Umyvadlová konzola se dodává s designovým 
povrchem z minerálního materiálu aplikovaným na 
přední a horní straně. Vrchní materiál v barevném 
odstínu BIANCO BÍLÁ plynule ladí se sprchovacími 
plochami SCHEDEL a výklenky PLUSbox.

Nové dlaždice už čekají? 
Pak už chybí jen vhodný umyvadlový stůl. Ten nabízí 
libovolné množství variant. Jednoduchý nebo dvojitý 
umyvadlový stůl se dvěma policemi, s jednou policí 
nebo bez polic. Možná je také kombinace různých 
výšek, třeba pro děti. Kromě toho lze zkombinovat 
i další koupelnové moduly SCHEDEL. Vzhledem 
k technickým možnostem rádi realizujeme i vlastní 
nápady našich zákazníků!

Umyvadlový systém připravený k obloženíUmyvadlová konzola s designovým povrchem
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Modulární systémové stěny ve tvaru T
pro interiérový design v koupelně
Z prvků jako je funkční stěna pro sprchu/WC, 
adaptační stěna (volitelně ve třech standardních šířkách) 
a dvě rozšiřovací stěny, lze vytvořit funkční 
prostorový koncept ve tvaru T. Tímto způsobem 
vzniknou tři prostory: 

• sprchový kout
• prostor WC a 
• místo pro umyvadlový stůl

Připravené instalační šachty usnadňují montáž.

Stěnové prvky ve tvaru T

Nový prostorový koncept snadno a rychle
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Světlo vytváří příjemnou atmosféru 
a obzvláště okouzlující dojem dokáže 
vyvolat hned několik zdrojů světla v 
místnosti. Ve sprše vytváří nádhernou 
světelnou atmosféru LED osvětlení, které 
může být z výroby zabudováno do výklenku 
stěnového modulu SCHEDEL. Další LED 
bodová svítidla v přídavném modulu 
dodávají správné světlo vaně. Přídavný 
modul se vždy instaluje společně s vanovou 
podpěrou a je přesně přizpůsoben její 
délce. Podpěra pro sprchovou vaničku 
je zapuštěná do potěru a umožňuje 
bezbariérovou instalaci extra ploché 
sprchové vaničky.

PŮSOBIVÉ SVĚTELNÉ AKCENTY

Podpěra pro sprchovou vaničku 
970 × 970 × 100 mm

Stěnový modul na výšku místnosti, hloubka 250
pro volně stojící instalaci
Č. výr. VISION0015

Vanový přídavný modul poloviční 
výšky 
s výklenkem

Rohy pro oválné vany
SH 31035

Vanová podpěra, oválná 
1770 × 770 × 600 mm
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Individualita je dnes při zařizování 
interiéru prioritou číslo jedna. 
S koupelnovými moduly od 
společnosti SCHEDEL jí lze 
pohodlně dosáhnout. Stěnový 
prvek poloviční výšky je možné 
nainstalovat na všech třech 

Vanová podpěra
1580 × 990 × 570 mm

Varianty instalace systémového modulu

Systémový modul 
se stěnovým prvkem
poloviční výšky
Č. výr. VISION0021

Podpěra pro sprchovou vaničku
1670 × 970 × 140 mm

SEAT SALO 400
Celková délka 2750 mm
Č. výr. SEAT290

ATRAKTIVNÍ DÍKY INDIVIDUALITĚ
souvisle uzavřených hranách 
regálového modulu. Odkládací 
plochy jsou zde umístěny 
v interiéru sprchy a nabízejí 
prostor pro sprchový gel apod. 
Elegantně je řešeno rozšíření 
o sedátko SEAT SALO, které 

pokračuje v exteriéru sprchy. 
Extravagantně působí sprchová 
vanička XXL. Podpěra pro 
sprchovou vaničku MULTISTAR® je 
zapuštěná do potěru a umožňuje 
rychlou a bezpečnou instalaci. 
Rovněž tvar vany, kterou lze 

přesně namontovat pomocí vanové 
podpěry SCHEDEL, působí 
individuálně a umožňuje okamžité 
obložení bez dodatečných 
zednických prací. 
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Předstěnový WC modul
Č. výr. VISION0026

Stěnový modul poloviční výšky
vč. doplňkového prvku
Č. výr. VISION0012

Vanová podpěra 
1770 × 770 × 570 mm
s odkládacím modulem 770 × 320 mm
vhodným pro vanovou podpěru 

Podpěra pro sprchovou vaničku
770 × 970 × 140 mm

KOMBINUJTE PODLE POTŘEBY

Řešení v souladu s požadavky a dokonale sladěné moduly vytvářejí celkový 
harmonický dojem. Ke stěnovému modulu o poloviční výšce se dodává 
doplňkový prvek pro montáž skleněné sprchové zástěny, který lze variabilně 
namontovat na skleněnou sprchovou zástěnu nebo na strop. Blokový modul, 
který odpovídá šířce vanové podpěry, vytváří prostor pro odložení různých 
koupelnových potřeb. Rovněž předstěnový WC modul, sladěný s podomítkovým 
WC modulem, nabízí úložné možnosti.
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DOKONALÝ TVAR A FUNKCE

Podpěra pro sprchovou vaničku, 
čtvrtkruhová
1170 × 1170 mm
Výška podpěry 170 mm

Stěnový modul 
Šířka 1200 mm
se dvěma výklenky 
a instalační šachtou
Č. výr. VISION0020

Tento návrh vybavení zaujme svými zaoblenými tvary. Ústředním 
prvkem světlem zalité místnosti je vana s odkládací plochou po 
celém obvodu a sloupek pro baterii. Instalační šachta ve sloupku 
usnadňuje instalaci baterie. Sprchový kout je vybaven stěnovým 
modulem. Dva výklenky, z výroby připravené pro instalaci jednoho 
LED bodového svítidla, nabízejí prostor pro sprchový gel a další 
kosmetické přípravky. Díky připravené instalační šachtě v modulu 
není nutné sekání a temování.

Sloupek pro baterii
s instalační šachtou
Č. výr. VISION0010

Oválná vanová podpěra
1770 × 765 × 570 mm

Obvodová 
odkládací plocha, oválná
pro oválné vany
Šířka odkládací plochy 
cca 80 mm
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Vanová podpěra 
asymetrická, pravá
1770 × 1170 × 430 mm

Podpěra pro sprchovou vaničku
1370 × 970 × 170 mm

Schodový prvek
standardní 
Hloubka 250 mm, 
výška 150 mm

Velkorysá asymetrická vana 
pro dvě osoby a prostorná 
sprchová vanička jsou jako 
šité na míru a dokonale sedí 
ve vanových podpěrách 
SCHEDEL. Sprchová 
vanička a sprchová 
podpěra jsou namontovány 
na přídavném modulu 
SCHEDEL o výšce místnosti. 
Ve výklenku je prostor pro 
sprchový gel a šampon. 
Realizace exkluzivního 
architektonického 
konceptu prostoru je díky 
předpřipraveným modulům 
SCHEDEL rychlá a čistá.  
A ušetříte až 50 % 
montážního času. 

Stěnový modul o výšce 
místnosti
Hloubka 175 mm 
pro montáž na stěnu
Č. výr. VISION0045

ŠATY NA MÍRU
PRO VANU A SPRCHOVOU VANIČKU
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Vanový rohový modul
Č. výr. VISION0040 

Vanová podpěra 
1870 × 870 × 570 mm 
pro šestihrannou vanu 
1900 × 900 mm

SEAT Salo simply flex
Hloubka 400 mm
Č. výr. VISION0039

Podpěra pro sprchovou vaničku 
1170 × 870 × 140 mm

Přídavný modul 
SEAT
Hloubka 400 mm
Č. výr. VISION0023

Systémová stěna
Hloubka 80 mm
Č. výr. SH 32960

Rychle a čistě nainstalovaná systémová stěna SCHEDEL přispívá k vytvoření 
vzrušující a individuální architektury místnosti. Bok přídavného modulu SEAT 
je přizpůsoben pohodlnému sedacímu prvku ve sprše a umožňuje namontovat 
skleněnou sprchovou zástěnu bez výřezu pro sedátko. Skládá se ze dvou částí, 
takže jej lze namontovat podle potřeby do výšky sprchového koutu nebo do výšky 
místnosti. MULTISTAR® vanový rohový modul je harmonicky začleněn do místnosti 
a je obohacením koupelnového vybavení. Z výroby je přizpůsoben vanové podpěře. 
Instalační šachta umožňuje rychlou a čistou montáž baterií. 

Vanový přídavný modul
s výškou pro sezení
Šířka 870 mm,
hloubka 400 mm
Č. výr. VISION0008

VZRUŠUJÍCÍ KONCEPTY KOUPELEN
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Koupelnové moduly od společnosti SCHEDEL 
nabízí spoustu úložných možností a dodávají 
místnosti neformální ráz. Jsou navzájem 
rozměrově sladěné a lze je mnoha způsoby 
kombinovat, a to i uprostřed místnosti. Volně 
stojící přídavný modul poloviční výšky nejenže 

vypadá atraktivně a udává charakter prostoru, 
ale také vytváří šikovný prostor pro dekorativní 
předměty nebo pokojové rostliny. Přídavný 
modul umístěný u vany nebo kdekoli v místnosti 
nabízí zajímavé možnosti pro koncipování 
prostoru.

Podpěra pro sprchovou vaničku
1470 × 970 × 170 mm

Stěnový modul poloviční výšky
vč. doplňkového prvku 
pro montáž 
skleněné zástěny
Šířka 1000 mm
Č. výr. VISION0012

Vanový přídavný modul poloviční výšky
Šířka 1770 mm
Integrované výklenky s přípravou pro instalaci 
vždy jednoho LED bodového svítidla, vč. 
kabelového kanálu 

Pro volně stojící instalaci 
nabízí SCHEDEL uzavírací prvek k uzavření 
výklenků. K tomu se hodí vanová podpěra 
1770 × 770 × 570 mm pro vanu s odtokem 
uprostřed
Č. výr. VISION0052 a VISION0042

Vanový přídavný 
modul s výškou pro 
sezeni
Šířka 870 mm
Č. výr. VISION0008

Rozšiřující sada
pro přídavný modul
lze zkrátit na místě 
instalace
Č. výr. VISION0050

PROSTORY PRO ULOŽENÍ VĚCÍ
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Udělejte z výjimečnosti každodennost. 
Nainstalujte si vanu nebo sprchu podle 
svých představ. Použijte odkládací 
plochy, schody nebo stěnové moduly 
s výklenky. Díky lineárním výřezům 
ve vanových podpěrách, sedátkách, 
stěnách nebo i jiných designových 

prvcích, které jsou připraveny pro 
instalaci světelných LED pásků, můžete 
vytvořit vizuální akcenty a koupelnu 
zahalit do působivého světla! Kromě 
našeho standardního programu lze 
realizovat i individuální výrobu na 
zakázku.

MULTISTAR® VANOVÉ PODPĚRY 
A KOUPELNOVÉ MODULY

Prvky od společnosti SCHEDEL
připravené pro instalaci světelných lišt

Prvky SCHEDEL:
• Podesta s přípravou pro instalaci světelných lišt
• Stěnový prvek, prefabrikovaný se střešním zkosením
• Pětihranná podpěra pro sprchovou vaničku
• Vanová podpěra s přípravou pro instalaci světelných lišt
• Stěnový modul poloviční výšky
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Vanovou podpěru s nasazeným stěnovým distančním držákem 
umístěte na podlahu. Označte místo instalace vanové podpěry. 
Montážní plocha musí být čistá, odmaštěná a rovná. Vyrovnání 
je možné pomocí nivelační stěrky nebo jiného vhodného materiálu.
Vytvořte výřez pro revizní otvor.

Vyřízněte potřebný kanál/průchod pro trubku.
Dvousložkovou montážní pěnu SCHEDEL MULTISTAR® naneste 
na žebrování vanové podpěry.

Umístěte vanovou podpěru a vyrovnejte ji do vodorovné polohy. 
Přibližně po 30 minutách odstraňte přebytečnou dvousložkovou 
montážní pěnu.

Před nasazením vany naneste montážní pěnu po celém okraji 
vanové podpěry.

MULTISTAR® VANOVÁ PODPĚRA
MONTÁŽ

2K-Schaum

2K-Schaum

Namontujte odtokovou soupravu SCHEDEL. Nasaďte vanu. Pokud 
vana na okrajích a/nebo u dna při zatížení poklesne, podepřete 
ji dvousložkovou montážní pěnou. Připojte odtokovou soupravu 
k vaně. Dávejte pozor na rovnoměrný přesah a odstup od stěny. 
Proveďte zkoušku těsnosti. 

Uzavřete revizní otvor. 
K utěsnění všech spár použijte vhodný těsnicí materiál.

V místě instalace postupujte podle dodaného podrobného montážního návodu.

U vanových podpěr SCHEDEL MULTISTAR® s jednou nebo 
dvěma šikmými stranami lze odtokové potrubí bez námahy 
položit za vanovou podpěru.

Distanční držák

Odtokové potrubí

Mnohé vanové podpěry lze v případě potřeby 
dodat s přípojkou na pračku.

MULTISTAR® 2K montážní pěna*
Kartuše à 400 ml
Kartonová jednotka 12 kartuší

- Optimální pomůcka pro 
   rychlou a profesionální
   montáž
- Optimální vyrovnání
   nerovností na podlaze
- Umožňuje rychlé 
   vyrovnání vanové podpěry
- Záruka maximální 
   stability

Montážní sada
pro trvale utěsněné 
a zvukotěsné připojení 
vany ke stěně
podle platné normy DIN

Obsahuje: 

- těsnicí pásku na vany
   3 m pro vanovou podpěru
   2,20 m pro podpěru sprchové 
vaničky 
- 2 ks butylové rohové výplně
- zvukově izolační pásku
- ochranný profil
- ochranný pásek na okraj vany
- kulatou šňůru
- 2 ks čisticí utěrky

Odtokové soupravy
pro všechny běžné 
modely van

Obr. model Viega 
Multiplex Visign M5
teleskopická souprava
s chromovanou barevnou sadou
s pachovým uzávěrem 
a kolenem 45° pro odtokové 
potrubí
pro standardní vany 
a hluboké sprchové vaničky

Další modely najdete 
v našem ceníku.

Montážní lepidlo*
Kartuše à 310 ml

* Vezměte prosím na vědomí datum minimální trvanlivosti (samostatné upozornění na obalu).
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Pro každý projekt vhodný systém zvukové izolace – zvuková izolace pro vanovou podpěru

Ocelová vana Ocelová sprchová vanička

Stáhnout PDF 
Montážní návod
EBA40446

Stáhnout PDF 
Montážní návod
EBA40447

DIN 4109 suterén vzadu ≤ 30 dB(A)
VDI 4100 suterén vzadu ≤ 30 dB(A)

DIN 4109 suterén vzadu ≤ 30 dB(A)
VDI 4100 suterén vzadu ≤ 30 dB(A)

se skládá z 
11 asfaltových 
rohoží 
250 × 250 mm

se skládá z 
4 asfaltových rohoží 
250 × 250 mm

Minimální požadavky Zvýšené požadavky

SiLENCIO ZVUKOVÁ IZOLACE

Ocelová vana

Stáhnout PDF 
Montážní návod

EBA40414

DIN 4109 suterén vzadu ≤ 25 dB(A)
VDI 4100 suterén vzadu ≤ 24 dB(A)
ÖNorm B 8115-2 suterén vzadu ≤ 25 dB(A)

se skládá z 
- rohože z minerálních vláken
- hydroizolační PE folie 
 kašírované rounem
- rohože z pryžového granulátu
- 11 asfaltových rohoží 250 × 250 mm

Ocelová sprchová vanička

Stáhnout PDF 
Montážní návod

EBA40413

DIN 4109 suterén vzadu ≤ 25 dB(A)
VDI 4100 suterén vzadu ≤ 24 dB(A)
ÖNorm B 8115-2 suterén vzadu ≤ 25 dB(A)

se skládá z 
- rohože z minerálních vláken
- hydroizolační PE folie 
kašírované rounem
- rohože z pryžového granulátu
- 4 asfaltových rohoží 250 × 250 mm

Akrylátová vana Akrylátová sprchová vanička

Stáhnout PDF 
Montážní návod
EBA40412

Stáhnout PDF 
Montážní návod
EBA40411

DIN 4109 suterén vzadu ≤ 25 dB(A)
VDI 4100 suterén vzadu ≤ 24 dB(A)
ÖNorm B 8115-2 suterén vzadu ≤ 25 dB(A)

DIN 4109 suterén vzadu ≤ 25 dB(A)
VDI 4100 suterén vzadu ≤ 24 dB(A)
ÖNorm B 8115-2 suterén vzadu ≤ 25 dB(A)

se skládá z
- rohože z minerálních vláken
- hydroizolační PE folie 
 kašírované rounem
- rohože z pryžového granulátu

se skládá z
- hydroizolační PE folie 
 kašírované rounem
- rohože z pryžového granulátu
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PARNÍ KABINY NA MÍRU

Jemná mlha, která hřejivě a uklidňujícím způsobem 
pohladí smysly a zjemní světlo v místnosti. Tělo se 
zahalí do okamžiku nadčasového klidu. S hlubokým 
nádechem načerpá vaše duše novou sílu. Každý výdech 
zklidňuje myšlenky všedního dne. Tady a teď se stává 
hmatatelným a hladina energie se naplňuje. Tak krásná 
a osvěžující je dobrá parní lázeň.

Základem této soukromé atmosféry je parní kabina 
SCHEDEL STEAM. Kromě našich standardních kabin je 
možné naplánovat a realizovat parní kabiny 
v individuálních velikostech a tvarech. Rohové nebo 
zaoblené, jednoduché nebo důmyslně navržené – parní 
kabiny STEAM v individuálních se sprchovým koutem 
nabízejí všechny předpoklady pro vizuálně přitažlivý 
komplexní balíček v koupelně.

Vše v jednom: 
Pohodlný sprchový kout
a parní kabina
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KROK 7:
Montáž korpusu kabiny 
v kooperaci 
instalatér + zaměstnanec 
společnosti SCHEDEL,
montáž a připojení 
parního panelu instalatérem

7

OD 
NAVÁZÁNÍ KONTAKTU 
AŽ PO UVEDENÍ DO 
PROVOZU:
HLADKÝ 
A EFEKTIVNÍ 
PRŮBĚH

KROK 3: 
Nabídka od 
společnost SCHEDEL 
prostřednictvím 
specializovaného 
velkoobchodu

3

KROK 4:
Zadání zakázky společnosti 
SCHEDEL prostřednictvím 
specializovaného 
velkoobchodu

4

KROK 1:
Poptávkový náčrtek 
prostřednictvím 
specializovaného 
velkoobchodu na adresu 
společnosti SCHEDEL, 
kontrola proveditelnosti 
společností SCHEDEL

1

KROK 2:
Projektová schůzka na místě 
s koncovým zákazníkem, 
instalatérem a obchodním 
zástupcem společnosti 
SCHEDEL, zaměření 
společností SCHEDEL

2

KROK 6:
Pokládku instalačních 
rozvodů odpadní vody, teplé 
a studené vody a elektřiny 
v místě instalace až do 
sprchového koutu provedou 
jednotliví řemeslníci

6

KROK 5:
Společnost SCHEDEL 
zhotoví výrobní výkres a 
3D náhledy parní kabiny5

KROK 8:
Řemeslník provede 
obložení koupelny,
organizaci zajistí 
koncový zákazník / instalatér

8

KROK 9:
Zaměření a montáž 
skleněných dílů provede 
dodavatel skla pověřený 
specializovaným 
velkoobchodem

9

Vzhledem k tomu, že 
důležité komponenty parní 
sprchy jsou smontovány 
již z výroby, není finální 
montáž časově nijak 
náročná. 

Naši odborníci se postarají 
o přesné zaměření. 
Odborný řemeslník působí 
jako generální dodavatel. 
Tým společnosti 
SCHEDEL mu poskytuje 
podporu při plánování, 
montáži až po uvedení 
do provozu a zajišťuje tak 
hladkou  realizaci zakázky.

KROK 10:
Instalatér napojí a namontuje 
baterie, 
instruktáž k obsluze provede 
společnost SCHEDEL 

10
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Montáž modulárních stěn a stropního 
prvku se provádí pomocí montážního 
lepidla, spojovacích pružin a spojek. 
Pro optimální uchycení se sedací prvek 
upevňuje pomocí montážního lepidla. 
Všechny stykové spáry jsou přelepeny 
těsnicí páskou.

Spojení předávacích míst 
pro teplou a studenou vodu. Utěsněné 
uzavírací prvky pro montážní otvory 
jsou součástí dodávky. 

Montáž podomítkových těles ve výrobě 
a potrubí k předávacím místům teplé a studené vody v instalační 
šachtě modulární stěny STEAM za využití CNC technologie. 

Příklad instalace ukazuje podkladovou konstrukci 
SEAT a adaptér pro odtok ke sprchovému prvku 
LINE DALLFLEX.

Tovární montáž 
stěnové instalační jednotky pro 
parní panel

Chránička a podomítková 
jednotka pro teplotní čidlo

Chráničky pro připojení 
bílého a barevného světla nebo
mlhových trysek

ZVOLTE SI
umístění baterie a parního paneluzcela individuálně

Tovární montáž podomítkových těles pro 
instalace do stěnových modulů:
Perfektně smontované 
a přesně umístěné!
Během plánování se stanoví
umístění baterií individuálně 
po dohodě se zákazníkem.
Odpadá náročné sekání 
a temování.
Upozornění: Podomítková tělesa pro 
sprchové baterie musí dodat zákazník 
a dát je k dispozici společnosti 
SCHEDEL pro instalaci do modulárních 
stěn. Hotové montážní sady je třeba 
objednat zvlášť a namontovat je v místě 
instalace.  

Systémový sprchový prvek 
připravený k instalaci, z výroby utěsněný, 
s integrovaným spádem: 
Čisté koncipování spádu 
bez rozsáhlých zednických prací, 
z výroby utěsněný odtok. 
Na příkladu je vidět provedení s LINE 
Dallflex (k tomu odtokové pouzdro vč. 
žlabu Dallmer od specializovaného 
velkoobchodu)

Chránička pro teplotní čidlo

Stropní prvek s přípravou 
pro instalaci barevného a bílého světla

a zvukové aparatury nebo mlhových trysek

MODULÁRNÍ KONSTRUKCE
PARNÍ KABINY STEAM!

INSTALATÉR 
PROVEDE
PŘÍPRAVU
V MÍSTĚ
INSTALACE

Předinstalovaný podomítkový box pro
parní panel

Chráničky pro zvláštní výbavu

Systémové sprchové stěny, tloušťka 80 mm,
s parozábranou aplikovanou z výroby

Integrované zesílení 
pro montáž sprchových dveří

SEAT VERONA 500
volitelně ze 

sortimentu SCHEDEL
Přesah rouna pro utěsnění přechodů 
k navazujícím konstrukčním dílům

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ 
A KRÁTKÁ STAVEBNÍ FÁZE 

Rovná, nosná, čistá podlaha bez vibrací!
Pokládka instalačních rozvodů přívodní a odpadní vody, studené a teplé vody 
a elektřiny až do sprchového koutu v místě instalace.
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Všechny dostupné typy viz sortiment SCHEDEL

PARNÍ PANEL 
se skleněným nástavcem

• Výkon 6 KW
• Přípojka vody 1/2“ 
       vnitřní závit
       min. 2 bary / max. 5 barů 
       hydraulický tlak (1 x za studena) 
• Odpadní voda 
       nástrčné hrdlo DN 40

ZÁKLADNÍ PRVEK: PARNÍ PANEL

SPECIÁLNÍ VÝBAVA
Komfortní sprchu lze navíc doplnit dalšími prvky a vhodnými funkcemi:

SEDÁTKOVÝ PRVEK – PRO KAŽDÉHO SPRÁVNÝ TYP

SNADNÁ
OBSLUHAUmístění a utěsněníve výrobě podle DIN 18534-1

SEAT PISA
Pohodlné

SEAT MERAN
Kompaktní

SEAT PADOVA
Okouzlující

SEAT SALO
Moderní

SEAT VERONA
Klasické

Sedátka určené k obložení nebo s vysoce kvalitním designovým povrchem z minerálního 
materiálu se integrují podle vkusu a dostupného prostoru:

LINE TECE

PLAN KESSEL

LINE SCHEDEL

PLANPLUS QUADRATO

LINEPLUS PURE

SYSTEMBOARDPLUS pro odtok do stěny

Otvory pro montáž bílého a barevného světla 
(volitelné)

Otvory pro montáž reproduktorů
(volitelné)

Bezespárový, zaoblený designový povrch z minerálního 
materiálu v barvě BIANCO BÍLÁ (volitelně)
Drážka pro spojovací pružiny pro montáž 
střešního modulu na modulární stěny

Umístění otvorů a sprchových dveří se provádí 
individuálně podle potřeby a přání zákazníka.

Výztuha pro instalaci sprchových dveří

Tunelová střecha

Pultová střecha

STROPNÍ PRVKY
Ve variantách: tunelová střecha a pultová střecha

SPRCHOVÉ DESKY

MINERÁLNÍ MATERIÁL
Tloušťka 6 mm, neporézní povrch příjemný na dotek, probarvená užitná vrstva, opravitelný

HNĚDÁ TMAVÁ

CARAMEL

CREME

BIANCO BÍLÁ GRAFITOVÁ

GRAFITOVÁ SVĚTLÁ

ŠEDÁ TMAVÁ

ŠEDÁ SVĚTLÁ

MIX & MATCHBarevné provedenípro strop, podlahua sedátka

KAŽDÁ SPRCHA  
STEAM

JE ZARUČENĚ 
JEDINEČNÁ!

• Aroma terapie
• Terapie solným roztokem
• Mlhové trysky
• Bílé světlo
• Terapie barevným světlem
• Na přání může být parní sprcha STEAM SCHEDEL vybavena infračervenou 

technologií. Předpokladem je přiměřeně velká kabina.

Základem vaší osobní parní sprchy je vždy 
individuální nabídka, protože každá parní sprcha STEAM je unikát.

Za skleněnou čelní stěnou je ukryta kompletní parní technologie, pomocí níž lze ovládat všechny funkce parní kabiny.

BÍLÁSTŘÍBRNÁŠEDÁHNĚDÁČERNÁ
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Velkoryse navržená, prostorná parní kabina STEAM je zde 
umístěna ve světlém, přívětivém prostředí koupelny. Jako 
odtok slouží systémová sprchová deska SCHEDEL PLAN 
KESSEL 1500 ×1200 mm. Rám se standardním roštem 
odtoku utěsněného z výroby podle normy DIN 18534-1
byl nahrazen nástavcem s krytem, který lze obložit. 
Modulární stěna poloviční výšky nabízí na jedné straně 
ochranu soukromí a na druhé straně možnost využít ji jako 
plochu pro umístění nábytku. Umožňuje také pronikání 
velkého množství světla do interiéru parní kabiny. Kabina 
lícuje přesně se střešním zkosením a vytváří tak prostorný 
wellness prostor. Střešní modul parní lázně je skrytý 
podhledem, díky čemuž se parní kabina STEAM začleňuje 
do místnosti obzvlášť elegantně a nenápadně.

VOLNÝ VÝHLED A MNOHO FUNKCÍ

DOKONALÁ 
PŘESNOST

Stěnové a stropní prvky 
jsou vyrobeny na míru
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SCHEDEL Bad + Design GmbH
Oelsnitzer Straße 55
08223 Falkenstein

      Tel.: +49 (0) 3745 745 0
       info@schedel-gmbh.de
      www.schedel-badinnovation.de

Kontakt:
VACLAV POLCAR
Mobil:+42 (0)777 641 695
vaclav.polcar@schedel-gmbh.de

Všechna barevná vyobrazení v tomto katalogu 
jsou pouze orientační
a nejedná se o referenční vzorky. 

3D vizualizace: www.archlab.de
Všechna práva a technické změny 
vyhrazeny. Přetisk pouze 
s písemným povolením. 
11/2022  č. výr. 40201CZ


