
10.1 Schlüter®-BARIN

Î L A B O V ¯  S Y S T É M  

P R O  B A L K O N Y  A  T E R A S Y

PouÏití a funkce

Schlüter®-BARIN je systém ÏlabÛ pro 
odvodnûní ploch balkonÛ a teras.
Jako systémové pfiíslu‰enství se k ÏlabÛm 
Schlüter®-BARIN dodávají ve‰keré potfiebné 
tvarovky, ‰rouby na pfiipevnûní, vnitfiní kouty, 
vnûj‰í rohy, spojky, koncovky, podpûry  kot -
líky de‰Èové svody a chrliãe.
Schlüter®-BARIN se pfiipevÀovacími ‰rouby 
pfii‰roubuje na profily balkonÛ Schlüter®-
BARA-RTK, -RTM nebo -RTP. Pomocí 
pod él n˘ch otvorÛ na zadní stranû ÏlabÛ lze 
vytvofiit spád aÏ do 30 mm. 
Jednotlivé díly systému Schlüter®-BARIN 
se navzájem spojují na‰roubováním spojek 
na Ïlab.

Materiál

Schlüter®-BARIN Ïlaby vãetnû krycích 
profilÛ, koncovky, vnitfiní kouty a vnûj‰í rohy, 
jsou z lakovaného hliníku.
Ostatní tvarovky systému Schlüter®-BARIN  
jako Ïlabové kotlíky, svodové potrubí 
a chrliãe jsou zhotoveny z UV-stabilizované, 
barevnû stálé umûlé hmoty, odolné vÛãi 
povûtrnostním vlivÛm.

Vlastnosti materiálu a oblasti pouÏití:
Schlüter®-BARIN je vyroben z barevnû 
lakovaného hliníku. 
Lakování je stálobarevné, odolává UV-záfiení 
a povûtrnostním vlivÛm. Pohledové plochy 
je nutno chránit pfied odfiením. 

I N O V A C E  S  P R O F I L E M
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MontáÏ

1.Îlabové díly Schlüter®-BARIN se ufiíznou 
na míru a pfiipevní se samofiezn˘mi 
‰rouby, které jsou souãástí dodávky, na 
profil Schlüter®-BARA. Pomocí podéln˘ch 
otvorÛ lze v pfiípadû potfieby vytvofiit 
spád.

2.Tûsné spojení dvou Ïlabov˘ch dílÛ  se 
zhotoví pfiipevnûním spojky stfiedem pfies 
Ïlabov˘ spoj.

3.Tûsn˘  spoj je zaruãen vloÏkou z mechové 
gumy ve spojce.

4.Vnitfiní kouty a vnûj‰í rohy se zhotoví 
pfiipevnûním rohové tvarovky dvûma 
spojkami stfiedem pfies spoj. Postup je 
stejn˘ u rohÛ 90° a 135°.

5.Pro napojení svislého odpadu se cca 
20 cm dlouh˘ Ïlabov˘ díl s otvorem 

   a kotlíková vloÏka pfiipevní dvûma 
spojkami vÏdy pfies stfied spojÛ se 
Ïlabem.

6.Koncovky se pfiidrÏí odspodu proti Ïlabu 
a pfiipevní se spojkou.

7.·rouby a podélné otvory se pfiekryjí 
zacvaknutím krycího profilu.

8.Nakonec se pfiilepí krytky na vnûj‰í rohy.

Poznámka

Schlüter®-BARIN nevyÏaduje Ïádnou 
zvlá‰tní péãi ani údrÏbu. Povrch lakovaného  
hliníkového profilu je stálobarevn˘. 
Po‰kození pohledové ãásti je moÏno 
odstranit pfielakováním.
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Schlüter®-BARIN se dá pfii‰roubovat pfiiloÏen˘mi ‰rouby 
na následující ukonãovací profily Schlüter®-BARA:
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Schlüter®-BARA-RTK se osazuje na hranu  
balkonu na hotovou spádovou vrstvu.

Schlüter®-BARA-RTM se osazuje na hranu 
balkonu do vyspádovaného potûru.

Schlüter®-BARA-RTP se mÛÏe dodateãnû 
pfii‰roubovat na ãelo balkonÛ.
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Schlüter®-BARIN jako odvodÀovací Ïlab 
na konstrukci balkonu, s kontaktní izolací 
Schlüter®-DITRA a ukonãovacím profilem 
pro balkony Schlüter®-BARA-RTM.

Schlüter®-BARIN jako odvodÀovací Ïlab na 
konstrukci balkonu s bitumenovou izolací. 
Na nûj se uloÏí plo‰ná drenáÏ Schlüter®-
TROBA-PLUS a vrstva potûru. DlaÏba se 
pokládá do tenkého loÏe na separaãní a 
izolaãní rohoÏ Schlüter®-DITRA. 

Schlüter®-BARA-RTP je ukonãovací profil, 
kter˘ se mÛÏe dodateãnû pfiipevnit na voln˘ 
okraj stávající konstrukce balkonu nebo 
terasy a na kter˘ se pfiipevní Ïlabov˘ systém 
Schlüter®-BARIN.
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Dodat a odbornû osadit na balkonov˘ch profilech Schlüter®-BARA, které tvofií ukonãení 

voln˘ch okrajÛ balkonÛ a teras podle návodu v˘robce 

_____ bm Schlüter®-BARA R4AC jako systém ÏlabÛ z barevnû lakovaného hliníku, 

pÛlkruhov˘ch s polomûrem 40 mm, pro odvodnûní ploch balkonÛ a teras.

Barva: ________________________________

V˘robek ã.: ____________________________

Materiál: __________________________Kã/m

Mzda: ____________________________Kã/m

Celková cena:______________________Kã/m

 Text pro v˘bûrová fiízení:

Pfiídavné díly pfiíslu‰enství   

  Jednotková cena Celková cena

_____ ks koncovka ______ Kã ______ Kã

_____ ks roh 90° ______ Kã ______ Kã

_____ ks roh 135° ______ Kã ______ Kã

_____ ks Ïlabov˘ kotlík ______ Kã ______ Kã

_____ m svodové potrubí s objímkami  ______ Kã ______ Kã

_____ ks oblouk 45° ______ Kã ______ Kã

_____ ks oblouk 87° ______ Kã ______ Kã

_____ ks odboãka ______ Kã ______ Kã

_____ ks chrliã ______ Kã ______ Kã

_____ ks odtoková klapka ______ Kã ______ Kã

_____ ks nasazovací hrdlo ______ Kã ______ Kã

Schlüter®-BARIN-R4AC

 1. a) BARIN-set Ïlab 2,50 m
     1 ks Ïlabu 2,50 m (1)

       ke kaÏdému kusu krycí profil 2,50 m + 0,50 m (6)

       1 ks spojka (7)

       6 ks ‰roubÛ

  1. b) BARIN-set Ïlab 1,50 m
     1 ks Ïlabu 1,50 m (1)

       ke kaÏdému kusu krycí profil 1,50 m (6)

       1 ks spojka (7)

       4 ks ‰roubÛ

 2. BARIN-set koncovky
     2 ks koncovky (2)

       2 ks spojky (7)

 3. BARIN-set roh 90°
     1 ks roh (3)

       2 ks spojky (7)

       1 ks roh krycího profilu (16)

 4.  BARIN-set roh 135°
     1 ks roh (4)

       2 ks spojky (7)

 5. BARIN-set Ïlabov˘ kotlík
     1 ks Ïlab 20 cm s otvorem (5a)

       1 ks kotlíková vloÏka (5b)

       2 ks spojky (7)

       2 ks ‰roubÛ

 8. Svodové potrubí 1,00 m Ø 54 mm
      Svodové potrubí 2,50 m Ø 54 mm
 9. Potrubní objímky-set
     2 ks potrubní objímky

       PfiipevÀovací ‰rouby  

10. Oblouk 45°
11. Oblouk 87°
12. Odboãka

13. Chrliã

14. Odtoková klapka

15. Nasazovací hrdlo

BSR4 R 250…*

BSR4 R 150…*

BSR4 E 2…*

BSR4 EW  90…*

BSR4 EW 135…*

BSR4 A 20…*

RSR 100…*
RSR 250…*
RSR 127…*

RSR 122…*
RSR 128…*
RSR 123…*
RSR 124…*
RSR 125…*
RSR 129…*

*ãíslo v˘robku doplnit o barvu (napfi. RSR 100 RB).
Barvy: HB = svûtle béÏová, RB = srnãí hnûdá, SB = 
ãernohnûdá, PG = pastelovû ‰edá, BW = snûhobílá
Nepatrné barevné odchylky u jednotliv˘ch souãástí 
systému, zpÛsobené materiálem, jsou moÏné.

Oznaãení v˘robku v˘r.ã.
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