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Acessórios de banho

Para uma configuração inovadora, elevada flexi-
bilidade e maior funcionalidade da sua casa de 
banho com a linha Schlüter-ARCLINE – um siste-
ma de perfis de vanguarda para encaixe de aces-
sórios de elevada qualidade. A linha de perfis 
Schlüter-ARCLINE é a grande aliada dos acaba-
mentos cerâmicos e da impermeabilização que 
se encontra por detrás, pois obedece à máxima 
de “antes encaixar do que perfurar”. Acessórios 
de elevada qualidade KEUCO, conjugados com 
perfis práticos da Schlüter, permitem uma confi-
guração vanguardista, flexível e personalizada da 
sua casa de banho. Decidirá se pretende cerâ-
mica, perfis e placas de apoio de vidro em cores 
coordenadas ou contrastantes.

33  Perfis de alumínio Schlüter de 
elevada qualidade

33 Acessórios de marcas de renome

33 Vidro de segurança ESG de cor, 
decorativo

33 Configuração personalizada de 
casas de banho

33 Posicionamento flexível dos 
acessórios de banho

33 Encaixe em vez de perfuração

33 Sem danificar as peças cerâmicas e 
a impermeabilização

33 Funcionalidade, flexibilidade e 
design num só sistema  

NOVO: Schlüter®-ARCLINE – Configuração flexível e personalizada da sua casa de banho com perfil 
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Preços sem IVA / embalagem do perfil: Conjunto de 10 peças

Acessórios de banho
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Schlüter®-ARCLINE-APW
O perfil decorativo Schlüter-ARCLINE-APW para 
configuração de juntas no assentamento de ce-
râmica na parede e formação de uma linha de 
sombra discreta. É especialmente indicado para 
o encaixe de acessórios Schlüter-ARCLINE-BAK 
para uma configuração personalizada da sua casa 
de banho. O perfil, com elemento decorativo de 
plástico, fornecido à cor do perfil, permite fechar, 
a pedido, a linha de sombra.
(Folha com as indicações dos produtos 2.18)

Schlüter®-ARCLINE-APW-AE 

alumínio anodizado natural

H (mm)
L = 2,50 m 
N.º do art.

€ / m
KV 

(un.)

 8 ALW  80 AE 18,25 120
 11 ALW 110 AE 19,50 120

Schlüter®-ARCLINE-APW-AC 

alumínio lacado a cor branco brilhante mate

H (mm)
L = 2,50 m 
N.º do art.

€ / m
KV 

(un.)

 8 ALW  80 MBW 20,50 120
 11 ALW 110 MBW 21,50 120

Schlüter®-ARCLINE-APW-TSC 

alumínio lacado com relevo creme

H (mm)
L = 2,50 m 
N.º do art.

€ / m
KV 

(un.)

 8 ALW  80 TSC 23,00 120
 11 ALW 110 TSC 24,00 120

Schlüter®-ARCLINE-APW-TSDA 

alumínio lacado com relevo antracite escuro

H (mm)
L = 2,50 m 
N.º do art.

€ / m
KV 

(un.)

 8 ALW  80 TSDA 23,00 120
 11 ALW 110 TSDA 24,00 120

Schlüter®-ARCLINE-APW/EK 

topo final

H (mm) N.º do art. € / un. P (un.)

 8  EK / ALW  80 ...* 5,50 50
 11  EK / ALW 110 ...* 5,50 50

Schlüter®-ARCLINE-AL/V 

elemento de união (kit = 2 unid.)

 N.º do art. € / cj. P (cj.)

V / AL 2,50 50

Complementar nº do art. com superfície/cores (p. ex. EK / ALW 80 TSC)

* Superfícies/cores: AE - MBW - TSC - TSDA 

  Novos produtos 3 



Preços sem IVA / embalagem do perfil: Conjunto de 10 peças

Acessórios de banho
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Schlüter®-ARCLINE-APE
O perfil decorativo Schlüter-ARCLINE-APE é ideal 
para configuração das juntas em nichos de prate-
leiras com revestimento a azulejo ou em alvenaria, 
permitindo uma linha de sombra elegante. É es-
pecialmente indicada para o encaixe de acessó-
rios Schlüter-ARCLINE-BAK para uma configura-
ção personalizada da sua casa de banho. O perfil, 
com elemento decorativo de plástico, fornecido 
à cor do perfil, permite fechar, a pedido, a linha 
de sombra.
(Folha com as indicações dos produtos 2.19)

Schlüter®-ARCLINE-APE-AE 

alumínio anodizado natural

H (mm)
L = 2,50 m 
N.º do art.

€ / m
KV 

(un.)

 8 ALE  80 AE 17,25 120
 11 ALE 110 AE 18,50 120

Schlüter®-ARCLINE-APE-AC 

alumínio lacado a cor branco brilhante mate

H (mm)
L = 2,50 m 
N.º do art.

€ / m
KV 

(un.)

 8 ALE  80 MBW 18,75 120
 11 ALE 110 MBW 20,00 120

Schlüter®-ARCLINE-APE-TSC 

alumínio lacado com relevo creme

H (mm)
L = 2,50 m 
N.º do art.

€ / m
KV 

(un.)

 8 ALE  80 TSC 20,50 120
 11 ALE 110 TSC 22,50 120

Schlüter®-ARCLINE-APE-TSDA 

alumínio lacado com relevo antracite escuro

H (mm)
L = 2,50 m 
N.º do art.

€ / m
KV 

(un.)

 8 ALE  80 TSDA 20,50 120
 11 ALE 110 TSDA 22,50 120

Schlüter®-ARCLINE-APE/EK 

topo final

H (mm) N.º do art. € / un. P (un.)

 8  EK / ALE  80 ...* 5,50 50
 11  EK / ALE 110 ...* 5,50 50

Schlüter®-ARCLINE-AL/V 

elemento de união (kit = 2 unid.)

 N.º do art. € / cj. P (cj.)

V / AL 2,50 50

Complementar nº do art. com superfície/cores (p. ex. EK / ALE 80 TSC)

* Superfícies/cores: AE - MBW - TSC - TSDA 

  Novos produtos
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Schlüter®-ARCLINE-DEL
O Schlüter-ARCLINE-DEL é um encaixe decora-
tivo atraente e de proteção para perfis ARCLINE-
-APW/-APE. As diferentes cores disponíveis per-
mitem criar contrastes nas paredes ou optar por 
uma decoração Ton sur Ton alinhada com as ten-
dências atuais em termos de azulejos.
(Folha com as indicações dos produtos 2.18)

Schlüter®-ARCLINE-DEL 

elemento decorativo

L = 2,50 m 
N.º do art.

€ / m
KV 

(un.)

AL DEL / ...* 3,50 60

N.º do art. juntamente com cores (p. ex. AL DEL / DA)

    
* Cores: C - DA - GAE - MBW 
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Preços sem IVA

Acessórios de banho

Schlüter®-ARCLINE-BAK
A linha Schlüter-ARCLINE-BAK consiste de aces-
sórios de banho de design da marca KEUCO, pré-
-montados em vidro de segurança ESG de cor e 
satinado. As prateleiras de vidro dispõem de uma 
fixação na parte posterior, que permite o pendurar 
de perfis Schlüter-ARCLINE e o posicionamento 
flexível dos mesmos. Os acessórios da linha de 
design KEUCO EDITION 400/EDITION 11 e PLAN 
estão disponíveis em diferentes paletas de cores 
e cobrem, como tal, uma vasto leque de prefe-
rências.
(Folha com as indicações dos produtos 2.20)

   Só é possível instalar os acessórios 

de casa de banho em ligação com os 

 perfis Schlüter®-ARCLINE. 

Schlüter®-ARCLINE-BAK-H 

gancho de toalha em suporte de vidro, 
PLAN

N.º do art. € / un. P (un.)

AL PLAN H ...* 215,00 10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-HR 

toalheiro redondo em suporte de vidro, 
PLAN

N.º do art. € / un. P (un.)

AL PLAN HR ...* 325,00 10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-BH 

toalheiro em suporte de vidro,  
PLAN

N.º do art. € / un. P (un.)

AL PLAN BH 1 ...* 325,00 10

Completar o n.º do artigo com a cor do vidro (por ex., AL PLAN BH 1 C)

   
* Cores: C - DA - MBW 

Schlüter®-ARCLINE-BAK com coleção de design PLAN da KEUCO

  Novos produtos 5 



Preços sem IVA

Acessórios de banho

Schlüter®-ARCLINE-BAK-TB 

kit de piaçabas em suporte de vidro,  
PLAN

N.º do art. € / un. P (un.)

AL PLAN TB ...* 385,00 10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-A 

prateleira em suporte de vidro,  
EDITION 400

N.º do art. € / un. P (un.)

AL E400 A ...* 270,00 10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-AW 

prateleira com rodo limpa vidros em suporte 
de vidro, EDITION 400

N.º do art. € / un. P (un.)

AL E400 AW ...* 325,00 10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-AK 

prateleira cesto em suporte de vidro, 
EDITION 11

N.º do art. € / un. P (un.)

AL E11 AK ...* 365,00 10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-RH 

suporte para rolo em suporte de vidro, 
PLAN

N.º do art. € / un. P (un.)

AL PLAN RH ...* 215,00 10

Completar o n.º do artigo com a cor do 
vidro (por ex., AL PLAN RH DA)

   
* Cores: C - DA - MBW 

Schlüter®-ARCLINE-BAK com coleção de design EDITION 400 / EDITION 11 da KEUCO

  Novos produtos6



Preços sem IVA

Acessórios de banho

Schlüter®-ARCLINE-BAK-H 

gancho de toalha duplo em suporte de vidro, 
EDITION 400

N.º do art. € / un. P (un.)

AL E400 H ...* 255,00 10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-HR 

toalheiro redondo em suporte de vidro, 
EDITION 400

N.º do art. € / un. P (un.)

AL E400 HR ...* 300,00 10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-BH 

toalheiro em suporte de vidro,  
EDITION 400

N.º do art. € / un. P (un.)

AL E400 BH 1 ...* 340,00 10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-RH 

suporte para rolo em suporte de vidro, 
EDITION 400

N.º do art. € / un. P (un.)

AL E400 RH ...* 235,00 10

Schlüter®-ARCLINE-BAK-TB 

kit de piaçabas em suporte de vidro, 
EDITION 400

N.º do art. € / un. P (un.)

AL E400 TB ...* 330,00 10

Completar o n.º do artigo com a cor do 
vidro (por ex., AL E400 TB DA)

   
* Cores: C - DA - MBW 

  Novos produtos 7 



Preços sem IVA / embalagem do perfil: Conjunto de 10 peças

Perfis para paredes e remates

10,5
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Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E
O Schlüter-DESIGNBASE-SL-E é um perfil de ele-
vada qualidade de aço inoxidável para criação rá-
pida de remates de rodapé em zonas de elevada 
solicitação. O perfil é fixado com uma cola espe-
cífica na zona da parede. Os elementos de união, 
igualmente fabricados em aço inoxidável, permi-
tem uma montagem simples e rápida. Como op-
ção, é possível equipar o perfil com um rebordo 
disponível como acessório para proteger a junta de 
bordo de infiltrações de humidade e atuar como 
isolamento acústico.
(Folha com as indicações dos produtos 16.2)

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB 

aço inoxidável V2A escovado

H (mm)
L = 2,50 m 
N.º do art.

€ / m
KV 

(un.)

 110 DB SL 110 EB 36,00 60
 160 DB SL 160 EB 45,00 60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/E 90° 

ângulo externo 90°  
aço inoxidável V2A escovado

H (mm)  N.º do art. € / un. P (un.)

 110 E 90 / DB SL 110 EB 35,00 50
 160 E 90 / DB SL 160 EB 37,00 50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/I 90° 

ângulo interno 90°  
aço inoxidável V2A escovado

H (mm)  N.º do art. € / un. P (un.)

 110 I 90 / DB SL 110 EB 35,00 50
 160 I 90 / DB SL 160 EB 37,00 50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/EK 

topo final em  
aço inoxidável V2A escovado do lado direito

H (mm)  N.º do art. € / un. P (un.)

 110 ER / DB SL 110 EB 25,00 50
 160 ER / DB SL 160 EB 26,00 50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/EK 

topo final em  
aço inoxidável V2A escovado do lado esquerdo

H (mm)  N.º do art. € / un. P (un.)

 110 EL / DB SL 110 EB 25,00 50
 160 EL / DB SL 160 EB 26,00 50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/V 

elemento de união  
aço inoxidável V2A escovado

H (mm)  N.º do art. € / un. P (un.)

 110 V / DB SL 110 EB 15,00 50
 160 V / DB SL 160 EB 16,00 50

  Novos produtos

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/Z 

rebordo

L = 2,50 m 
N.º do art.

€ / m
KV 

(un.)

DB ZS LLE 4,50 60

8,5 mm

8



Preços sem IVA

Bases para chuveiro

  Novos produtos

300 mm50
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Schlüter®-SHELF-W
Schlüter-SHELF-W são prateleiras retangulares 
para paredes. Estão disponíveis nas variantes de 
design FLORAL e CURVE, respetivamente em aço 
inoxidável escovado e alumínio com pintura em 
pó TRENDLINE de elevada qualidade. Com bases 
de fixação trapezoidais perfuradas, são integradas 
durante a colocação da cerâmica. São adequadas 
como prateleira para a zona de chuveiro, poden-
do ainda ser colocadas em faixas de azulejos de 
cozinha.
(Folha com as indicações dos produtos 17.1)

Schlüter®-SHELF-W-S1 

prateleira, design FLORAL,  
aço inoxidável escovado

 N.º do art. € / un. P (un.)

SW S1 D5 EB 120,00 10

Schlüter®-SHELF-W-S1 

prateleira, design CURVE,  
aço inoxidável escovado

 N.º do art. € / un. P (un.)

SW S1 D6 EB 110,00 10

Schlüter®-SHELF-W-S1 

prateleira, design FLORAL,  
alumínio com revestimento estruturado

 N.º do art. € / un. P (un.)

 SW S1 D5 MBW 92,50 10
 SW S1 D5 MGS 92,50 10
 SW S1 D5 TSBG 98,50 10
 SW S1 D5 TSC 98,50 10

SW S1 D5 TSDA 98,50 10
SW S1 D5 TSI 98,50 10

 SW S1 D5 TSOB 98,50 10
SW S1 D5 TSSG 98,50 10

   Disponíveis em cinco cores/superfícies:  

MBW, MGS, TSBG, TSC, TSOB 

300 mm

115 mm

 FLORAL  

Schlüter®-SHELF-W-S1 

prateleira, design CURVE,  
alumínio com revestimento estruturado

 N.º do art. € / un. P (un.)

 SW S1 D6 MBW 82,50 10
 SW S1 D6 MGS 82,50 10
 SW S1 D6 TSBG 88,50 10
 SW S1 D6 TSC 88,50 10

 SW S1 D6 TSDA 88,50 10
 SW S1 D6 TSI 88,50 10

 SW S1 D6 TSOB 88,50 10
 SW S1 D6 TSSG 88,50 10

300 mm

115 mm

 CURVE  

9 



Preços sem IVA

Bases para chuveiro

4≥ 2
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Schlüter®-SHELF-E
Schlüter®-SHELF-E são prateleiras com três geo-
metrias distintas para montagem angular. Estão 
disponíveis nas variantes de design FLORAL e 
CURVE, respetivamente em aço inoxidável esco-
vado e alumínio com pintura em pó TRENDLINE 
de elevada qualidade. As prateleiras podem ser 
integradas aquando da colocação dos azulejos ou 
ser aplicadas posteriormente através de saliências 
de apoio com apenas 2 mm de espessura, colo-
cadas nas juntas das paredes revestidas a azulejo. 
A Schlüter®-SHELF-E é adequada como prateleira 
para a zona de chuveiro, podendo ainda ser colo-
cada em faixas de azulejos de cozinhas.
(Folha com as indicações dos produtos 17.1)

Schlüter®-SHELF-E-S1 

prateleira, design FLORAL,  
aço inoxidável escovado

 N.º do art. € / un. P (un.)

SE S1 D5 EB 85,00 10 21
0 

m
m

210 mm

 FLORAL  

Schlüter®-SHELF-E-S1 

prateleira, design FLORAL,  
alumínio com revestimento estruturado

 N.º do art. € / un. P (un.)

 SE S1 D5 MBW 64,00 10
 SE S1 D5 MGS 64,00 10
 SE S1 D5 TSBG 70,00 10
 SE S1 D5 TSC 70,00 10

SE S1 D5 TSDA 70,00 10
SE S1 D5 TSI 70,00 10

 SE S1 D5 TSOB 70,00 10
SE S1 D5 TSSG 70,00 10

Schlüter®-SHELF-E-S1 

prateleira, design CURVE,  
aço inoxidável escovado

 N.º do art. € / un. P (un.)

SE S1 D6 EB 80,00 10

Schlüter®-SHELF-E-S2 

prateleira, design FLORAL,  
aço inoxidável escovado

 N.º do art. € / un. P (un.)

SE S2 D5 EB 90,00 10

75 mm

19
5 

m
m

195 mm

75
 m

m

 FLORAL  

Schlüter®-SHELF-E-S2 

prateleira, design CURVE,  
aço inoxidável escovado

 N.º do art. € / un. P (un.)

SE S2 D6 EB 85,00 10

   Também para instalação posterior 

   Disponíveis em cinco cores/superfícies:  

MBW, MGS, TSBG, TSC, TSOB 

  Novos produtos

Schlüter®-SHELF-E-S1 

prateleira, design CURVE,  
alumínio com revestimento estruturado

 N.º do art. € / un. P (un.)

 SE S1 D6 MBW 59,00 10
 SE S1 D6 MGS 59,00 10
 SE S1 D6 TSBG 65,00 10
 SE S1 D6 TSC 65,00 10
 SE S1 D6 TSDA 65,00 10
 SE S1 D6 TSI 65,00 10
 SE S1 D6 TSOB 65,00 10
 SE S1 D6 TSSG 65,00 10

21
0 

m
m

210 mm

 CURVE  
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Preços sem IVA

Bases para chuveiro

Schlüter®-SHELF-E-S2 

prateleira, design FLORAL,  
alumínio com revestimento estruturado

 N.º do art. € / un. P (un.)

 SE S2 D5 MBW 66,50 10
 SE S2 D5 MGS 66,50 10
 SE S2 D5 TSBG 72,50 10
 SE S2 D5 TSC 72,50 10

SE S2 D5 TSDA 72,50 10
SE S2 D5 TSI 72,50 10

 SE S2 D5 TSOB 72,50 10
SE S2 D5 TSSG 72,50 10

Schlüter®-SHELF-E-S2 

prateleira, design CURVE,  
alumínio com revestimento estruturado

 N.º do art. € / un. P (un.)

 SE S2 D6 MBW 62,50 10
 SE S2 D6 MGS 62,50 10
 SE S2 D6 TSBG 68,50 10
 SE S2 D6 TSC 68,50 10

SE S2 D6 TSDA 68,50 10
SE S2 D6 TSI 68,50 10

 SE S2 D6 TSOB 68,50 10
SE S2 D6 TSSG 68,50 10

Schlüter®-SHELF-E-S3 

prateleira, design FLORAL,  
aço inoxidável escovado

 N.º do art. € / un. P (un.)

SE S3 D5 EB 95,00 10

295 mm

15
4 

m
m

62
 m

m

 FLORAL  

Schlüter®-SHELF-E-S3 

prateleira, design CURVE,  
aço inoxidável escovado

 N.º do art. € / un. P (un.)

SE S3 D6 EB 90,00 10

Schlüter®-SHELF-E-S3 

prateleira, design FLORAL,  
alumínio com revestimento estruturado

 N.º do art. € / un. P (un.)

 SE S3 D5 MBW 69,00 10
 SE S3 D5 MGS 69,00 10
 SE S3 D5 TSBG 75,00 10
 SE S3 D5 TSC 75,00 10

SE S3 D5 TSDA 75,00 10
SE S3 D5 TSI 75,00 10

 SE S3 D5 TSOB 75,00 10
SE S3 D5 TSSG 75,00 10

   Disponíveis em cinco cores/superfícies:  

MBW, MGS, TSBG, TSC, TSOB 

  Novos produtos

75 mm

19
5 

m
m

195 mm

75
 m

m

Schlüter®-SHELF-E-S3 

prateleira, design CURVE,  
alumínio com revestimento estruturado

 N.º do art. € / un. P (un.)

 SE S3 D6 MBW 64,00 10
 SE S3 D6 MGS 64,00 10
 SE S3 D6 TSBG 70,00 10
 SE S3 D6 TSC 70,00 10
 SE S3 D6 TSDA 70,00 10
 SE S3 D6 TSI 70,00 10
 SE S3 D6 TSOB 70,00 10
 SE S3 D6 TSSG 70,00 10

295 mm

15
4 

m
m

62
 m

m

 CURVE  

 CURVE  

11 



Preços sem IVA

Bases para chuveiro

Nota:
Os nichos KERDI-BOARD-N constam da 
nossa lista de preços PS 19, página 211. 

4

Schlüter®-SHELF-N
Schlüter-SHELF-N são prateleiras retangula-
res para aplicação em nichos Schlüter-KERDI-
BOARD-N. Estão disponíveis nas variantes de de-
senho FLORAL e CURVE, em diferentes qualida-
des de material: aço inoxidável escovado e alumí-
nio de elevada qualidade TRENDLINE com reves-
timento lacado. São integradas de forma perfeita 
na colocação da cerâmica como prateleiras nos 
KERDI-BOARD-N.
(Folha com as indicações dos produtos 17.1)

Schlüter®-SHELF-N-S1 

prateleira, design FLORAL, aço inoxidável 
escovado

 N.º do art. € / un. P (un.)

SN S1 D5 EB 88,50 10
300 mm

87
 m

m

 FLORAL  

Schlüter®-SHELF-N-S1 

prateleira, design CURVE, aço inoxidável 
escovado

 N.º do art. € / un. P (un.)

SN S1 D6 EB 82,50 10

Schlüter®-SHELF-N-S1 

prateleira, design FLORAL, alumínio com 
revestimento estruturado

 N.º do art. € / un. P (un.)

 SN S1 D5 MBW 64,00 10
 SN S1 D5 MGS 64,00 10
 SN S1 D5 TSBG 70,00 10
 SN S1 D5 TSC 70,00 10

SN S1 D5 TSDA 70,00 10
SN S1 D5 TSI 70,00 10

 SN S1 D5 TSOB 70,00 10
SN S1 D5 TSSG 70,00 10

   Para nichos Schlüter-KERDI-BOARD-N 

   Disponíveis em cinco cores/superfícies:  

MBW, MGS, TSBG, TSC, TSOB 

  Novos produtos

Schlüter®-SHELF-N-S1 

prateleira, design CURVE, alumínio com 
revestimento estruturado

 N.º do art. € / un. P (un.)

 SN S1 D6 MBW 55,00 10
 SN S1 D6 MGS 55,00 10
 SN S1 D6 TSBG 60,00 10
 SN S1 D6 TSC 60,00 10
 SN S1 D6 TSDA 60,00 10
 SN S1 D6 TSI 60,00 10
 SN S1 D6 TSOB 60,00 10
 SN S1 D6 TSSG 60,00 10

300 mm

87
 m

m

 CURVE  
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Preços sem IVA

Impermeabilização

  Novos produtos

Schlüter®-KERDI-MV
Schlüter-KERDI-MV são juntas de ligação pré-fabricadas para a vedação de 
passagens de tubos conforme a norma DIN 18534. Graças à zona interna 
sem material não tecido, as juntas de ligação podem ser utilizadas de forma 
versátil para diferentes diâmetros de tubo (ver tabela).
(Folha com as indicações dos produtos 8.1)

 * medida axial 150 mm

Schlüter®-KERDI-MV 

junta de ligação com zona interior sem material não tecido

Ø mm
Para diâmetro de tubo 

(mm)
 N.º do art. € / un. P (un.)

 9 12 – 30 KMV  9 8,00 10
 15 22 – 40 KMV 15 8,00 10
 21 30 – 60 KMV 21 8,90 10
 35 45 – 80 KMV 35 9,50 10
 65 75 – 140 KMV 65 12,00 10
 15 22 – 40 KMV 15 D 14,35 10

Ø mm 150 mm

   KMV 9

   KMV 65

   KMV 35   KMV 21

   KMV 15 D*

   KMV 15

Schlüter®-KERDI-PAS
Schlüter-KERDI-PAS são conjuntos compostos por uma junta de ligação 
pré-fabricada e por uma manga especial em plástico. A junta de ligação é 
integrada no tampão juntamente com a manga em plástico de forma que a 
extensão da torneira instalada posteriormente possa ser vedada em segu-
rança de acordo com a norma DIN 18534.
(Folha com as indicações dos produtos 8.1)

 * medida axial 150 mm

Schlüter®-KERDI-PAS 

conjunto incl. junta de ligação e acessório de montagem

Ø mm
Para diâmetro de tubo 

(mm)
 N.º do art. € / cj. P (cj.)

 15 22 – 40 KMV 15 PAS 9,75 10
 15 22 – 40 KMV 15 D PAS 16,75 10    KMV 15 D PAS*   KMV 15 PAS

= d
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Condições de Fornecimento e Pagamento

1. Generalidades

Mediante a confirmação da encomenda, o comprador aceita as 

seguintes condições de fornecimento e pagamento. Elas manter-

-se ão em vigor durante todo o processo comercial, excepto no 

caso de alteração na forma escrita. Opomo-nos a eventuais con-

dições de compra por parte do comprador, que sejam contrárias 

às nossas condições. Estas só se tornarão obrigatórias quando 

houver uma aceitação escrita da nossa parte das condições indi-

viduais contrárias do comprador.

2. Ofertas e preços

Caso não seja estipulado o contrário por escrito, são válidas, sem 

compromisso nem obrigatoriedade, todas as ofertas. Para outros 

fornecimentos, o preço de venda é aquele consignado no dia do 

fornecimento. É válida a última lista de preços. Caso não seja esta-

belecido de outra forma, todos os preços não incluem IVA.

3. Fornecimento, recepção, local de cumprimento

Para todas as encomendas, o envio ocorrerá por conta e risco do 

comprador a partir da fábrica ou do nosso armazém, mesmo no 

caso de fornecimento com portes pagos. Não nos responsabili-

zamos por danos ocorridos durante o transporte ou no local de 

entrega. Os danos ou prejuízos devem ser comunicados e recla-

mados à empresa transportadora antes da aceitação da merca-

doria. A possibilidade de entrega está reservada para todas as 

encomendas. O atraso no fornecimento permite ao comprador a 

rescisão, mas não o pedido de indemnização. Não assumimos 

qualquer responsabilidade pelo atraso da mercadoria.

4. Garantia

As reclamações devem ser efectuadas logo após a recepção da 

mercadoria, antes da sua montagem. Pode ser exigida rescisão ou 

redução, mas ao comprador não cabem outras reivindicações de 

qualquer tipo devido ao fornecimento indevido. O local de entrega 

é, mesmo no caso de fornecimento com portes pagos, na fábrica 

ou noutro armazém Schlüter. No caso de compra por amostra, 

garante-se unicamente a conformidade com a mesma. No que diz 

respeito à instalação dos nossos produtos, remetemo-nos para os 

nossos prospectos e boletins técnicos actuais. Não se assumem 

quaisquer garantias daí provenientes por qualquer característica 

de utilização, a não ser que sejam asseguradas individualmente 

por escrito. O aconselhamento e instruções de utilização são pres-

tados com base em experiências e pesquisas, não podendo ser 

assumida qualquer responsabilidade da nossa parte, a não ser 

que o defeito do produto fornecido justifique as reivindicações 

regulamentadas legalmente sobre garantia e responsabilidade. O 

utilizador do produto não está dispensado de efectuar, de acordo 

com a respectiva situação de montagem, uma avaliação técnica 

do produto antes da montagem para a finalidade prevista. Para a 

montagem de tais produtos que, p. ex. não cumpram os regula-

mentos reconhecidos da técnica devido à sua inovação, o cliente 

(aquele que instala) assume a responsabilidade de estabelecer os 

respectivos acordos com o dono da obra.

5. Pagamento

O pagamento do montante deve ser efectuado em Euros no prazo 

de vencimento. Descontos e abatimentos são assegurados com 

base em acordos especiais. Uma dedução em novas facturas 

está excluída, excepto no caso de facturas anteriores que ainda 

não tenham sido liquidadas. O não pagamento contratual, dá-nos 

o direito de cobrar, sem intimação do dia de vencimento, juros 

de 5% acima da taxa de juro de base (§ 247 alínea 1 BGB) p.a. 

Letras ou cheques aceites para pagamento só são válidos após 

boa cobrança. O incumprimento das condições de pagamento ou 

outra situação que chegue ao nosso conhecimento, após o termo 

do contrato, que diminua a solvência do  comprador, pode ter 

como consequência o imediato vencimento de todas as dívidas e 

concede-nos o direito de rescisão do contrato. Contra pagamento 

podem ser enviados fornecimentos a clientes desconhecidos, 

encomendas pequenas ou ainda uma situação que assim o exija, 

ou solicitado o seu pagamento em numerário no acto de levanta-

mento da mercadoria.

6. Reserva de propriedade

A mercadoria permanece nossa propriedade, até todos os nossos 

requisitos do processo comercial serem liquidados pelo compra-

dor. O comprador é obrigado a comunicarnos imediatamente o 

acesso de terceiros às mercadorias fornecidas sobre reserva 

de propriedade. Se a mercadoria fornecida ou os produtos dela 

fabricados forem vendidos ou incorporados pelo comprador num 

imóvel de um terceiro, de forma que se torne parte integrante do 

imóvel deste, as dívidas e os direitos acessórios existentes para 

o vendedor por alienação ou montagem relativamente ao seu 

cliente ou terceiros são transferidos para nós. Não é necessária 

uma declaração especial da cedência. Os direitos de reserva de 

propriedade são válidos até à total isenção de eventuais com-

promissos, que o vendedor/fornecedor contraia no interesse do 

comprador/cliente.

7. Alterações

As alterações às condições mencionadas requerem o acordo 

escrito para serem validadas. Acordos verbais ou telefónicos só 

são obrigatórios quando confirmados po escrito. Condições con-

trárias do comprador não podem ser legitimadas. A transgressão 

do direito imperativo de disposições individuais destas condições 

de fornecimento e pagamento, não afecta a validade das restantes 

disposições.

8. Competência e comentário final

A competência mesmo em questões de letras e cheques, quando 

o comprador é um comerciante ao qual se aplicam todas as 

disposições do código comercial, ou onde estão disponíveis as 

condições especiais de § 38 ZPO, é em Iserlohn ou Hagen. Qual-

quer litígio relativamente ao contrato é da exclusiva competência 

do direito alemão, tal como é válido para as relações comerciais 

entre autóctones no seu país. A ineficácia de algumas disposições 

destas condições de compra e de fornecimento não afecta as res-

tantes condições.



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

Gabinete de apoio ao cliente Portugal · Aveiro Business Center · R. da Igreja, 79 · 3810-744 Aveiro
Tel.: +351 234 720 020 · Fax: +351 234 240 937 · info@schluter.pt · www.schluter.pt

www.schlueter-systems.com

 

Aplicam-se as condições gerais de venda da Schlüter-Systems KG.
Reservamo-nos o direito a gralhas, alterações e erros de impressão que sirvam a inovações dos produtos ou 
que sejam imprescindíveis por motivos de fornecimento. Devido à técnica de impressão poderão verificar-se 

divergências de cor nas imagens reproduzidas nesta lista de preços.
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