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na téměř jakýkoliv
On almost any surface

povrch

Dřevěné, laminátové a kobercové povrchy a podlahy nemohou být esteticky ani technicky dokonalé bez detailů, které 
jsou na první pohled skryté - přechodové a ukončovací profily elegantně lícují se stěnami nebo přirozeně mezi sebou 
spojují různé prostory. Díky tomu se staly nezbytnou součástí při realizaci podlahových ploch.

Vážený zákazníku,

ve Vašich rukou právě držíte nejnovější vydání produktového katalogu stavebních profilů EUROFINAL - konstrukčně, 
technicky a esteticky dokonalé řešení ukončení podlahových ploch Vašeho interiéru. Na základě požadavků a vývoje trhu 
jsme pečlivě doplnili náš sortiment přechodových, ukončovacích a schodových profilů, jakož i soklových a ochranných 
prvků. Díky tomuto propagačnímu materiálu startujeme novou etapu působení značky EUROFINAL na trhu stavebních 
materiálů. Moderní a graficky poutavé zpracování katalogu se stává zrcadlem naší inovované nabídky. Již několik let je pro 
nás cílem a zároveň výzvou spojovat Váš prostor. Proto věříme, že nový katalog produktů EUROFINAL spojí naše síly do 
pevného a trvalého obchodního svazku.

          Tým EUROFINAL

Dear customer,

In your hands you are holding latest edition the product catalogue of building profiles EUROFINAL - structurally, technically and 
aesthetically perfect solutions termination of your interior floor surfaces. Based on the requirements and market developments 
we carefully completed our product range of cover, edge and stairs strips as well as skirting and security features. Thanks to 
this promotional material we are starting a new phase of market activity brand EUROFINAL. Modern and eye-catching graphic 
catalogue becomes a mirror of our innovated offer. For several years is for us challenge to join your area. So we believe that the 
new product catalogue EUROFINAL join our power in a strong and permanent business relationship.

          EUROFINAL team

Wood, laminate and carpeted surfaces and floors can `t be aesthetically and technically perfect without details which 
are hidden at first sight - cover strips and edge trims aligned neatly to the walls and naturally associated with each 
different areas. Thanks to have become and essential part in the implementation of floor surfaces.

Profily pro parkety, koberce, PVC a vinyl
Profiles for parquets, carpets, PVC floor and vinyl floors
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Povrchová úprava
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Eloxovaný hliník
Aluminium anodised

Dekorativní fólie v imitaci dřeva
Wood pattern foil

Informace a vysvětlivky
Informations and explanations

Kontaktní informace
Contact informations

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3018 0705 511 090 3018 0705 511 270

10 zlatý matný gold mat 3018 1005 511 090 3018 1005 511 270

11 stříbrný matný silver mat 3018 1105 511 090 3018 1105 511 270

12 bronzový matný bronze mat 3018 1205 511 090 3018 1205 511 270

Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm

52 buk sylvatika beech sylvatika 3018 5205 511 090 3018 5205 511 270

53 buk dulcium beech dulcium 3018 5305 511 090 3018 5305 511 270
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Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability Kategorie namáhaní / Stress Category

1

2

3

4

5

Montážní řez profilem.

Cross-section of installation.

Povrchová úprava profilu.

Surface finishing.

Barevné provedení povrchové úpravy: eloxovaný hliník nebo dekorativní fólie v imitaci dřeva.

Colours surface finishing: Aluminium anodised or Wood pattern clingfilm.

Objednací kódy.

Order Numbers.

Délka profilu.

Profile length.

Byt, rodinný dům

Flat, family house

Kancelář, administrativní objekt

Office, administration building

Obchod, nákupní centrum

Shop, shopping center

Prostory s mírně (minimálně) namáhanými podlahami jako obývací pokoj, 
ložnice, dětský pokoj, apod.

Areas with mildly strained floors, such as sitting-room, bedroom, children’s 
room, etc.

Prostory s normální (středně) namáhanými podlahami jako kuchyně, 
chodba, kancelář, apod.

Areas with normally (normal / standard) strained floors such as kitchen, 
corridor, office, etc.

Prostory s velmi namáhanými podlahami jako chodba, atrium, obchodní 
a kulturní centra, administrativní prostory, apod.

Areas with overly strained floors such as passage, atrium, business and civil 
centres, administration building, etc.

BASIC

STANDARD

PERFECT

07 šampaňský matný
champagne mat

10 zlatý matný
gold mat 

11 stříbrný matný
silver mat

12 bronzový matný
bronze mat

30 šampaňský broušený
champagne brushed

52 buk sylvatica 
beech sylvatica 

53 buk dulcium 
beech dulcium 

54 dub alba 
oak alba 

55 dub robur 
oak robur 

56 dub asper 
oak asper 

57 javor altus 
maple altus 

58 olše domestica 
alder domestica 

59 třešeň sakura 
cherry sakura 

60 třešeň rubra 
cherry rubra

61 ořech regia 
walnut regia 

62 ořech nigra 
walnut nigra 

63 mahagon sapeli 
mahogany sapeli 

64 wenge laurentii 
wenge laurentii

65 dub canum 
oak canum 

66 ořech clarus 
walnut clarus

67 zebrano cremo 
zebrano cremo

68 bříza sibiřská 
birch siberia

vzorka 40x25
obdĺžnik 38x23

Odchylky v barvě jsou vyhrazeny.
Differences in colour are reserved.

reálné vzorky / real patterns

Na Hrázi 1603
755 01 Vsetín
Tel.: +420 575 759 257
e-mail: vpodlahy@vpodlahy.cz

VSETÍN
Jiráskova 701
755 01 Vsetín
Tel.:  +420 575 759 251
GSM: +420 602 541 436
e-mail: vpodlahyvs@vpodlahy.cz

INFOLINKA:  800 505 059
www.vpodlahy.cz

OSTRAVA
Teslova 2
702 00 Ostrava
Tel.: +420 596 133 654 
 +420 596 134 245
GSM:  +420 721 223 953
e-mail:  vpodlahyov@vpodlahy.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
U Podjezdu 523/2
400 07 Ústí nad Labem
Tel.:  +420 471 120 098
GSM:  +420 724 335 936
e-mail: vpodlahyul@vpodlahy.cz

PLZEŇ
Hřbitovní 1463/31b 
312 00 Plzeň 4 – Doubravka
Tel.:  +420 371 151 690 
GSM:  +420 606 724 121
e-mail : vpodlahypz@vpodlahy.cz

BRNO
Masná 104
602 00 Brno
Tel.:  +420 545 221 086 
 +420 545 221 088
GSM: +420 721 563 594
e-mail: vpodlahybm@vpodlahy.cz

OLOMOUC
Logistický sklad Olomouc
Areál P3 Logistic Parks  - hala C
Dolní Novosadská 336/90
779 00 Olomouc
Tel.:  +420 585 312 578
GSM:  +420 728 466 418
e-mail: vpodlahyol@vpodlahy.cz

PRAHA
Logistický sklad Horní Počernice
Areál P3 Logistic Parks  - hala D1
Do Čertous 2635/20
193 00 Praha 9
Tel.:  +420 242 441 978 
 +420 242 408 322
GSM: +420 724 678 059 
e-mail: vpodlahyph@vpodlahy.cz

Centrála
Headquarters

Prodejní místa
Place of sale

PARDUBICE
Na Spravedlnosti 1533
530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 304 520  
Tel. vzorkovna:  +420 460 002 991 
GSM:   +420 606 648 871
e-mail: vpodlahypb@vpodlahy.cz
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Společnost V-PODLAHY byla založena v roce 1994 jako distributor a prodejce podlaho-
vých krytin.

V současnosti patří mezi přední dodavatele podlah na českém trhu a je partnerem mnoha 
významných tuzemských i mezinárodních společností.

Produktovou řadu V-PODLAHY tvoří tuzemské i zahraniční výrobky v oblasti PVC podlahovin, linoleí, vi-
nylů, korků, dřevěných masivních a vícevrstvých parket, laminátů, koberců, stavební chemie a doplňků. 
Společnost také nabízí specializovaná zákaznická řešení, kompletní poradenské služby a technickou 
podporu.

Na přelomu let 2012 a 2013 společnost V-PODLAHY, s.r.o. začala s vyhledáváním partnera pro komplet-
ní zásobování sortimentem profilů pro různé podlahové materiály. Společné vize a cíle našla se sloven-
ským výrobcem hliníkových stavebních profilů společností STILLA, a.s., která své individuální návrhy a 
řešení nabízí pod obchodní značkou Eurofinal. Společnost STILLLA, a.s. se od svého vzniku v roce 2003 
orientuje na výrobu a prodej profilových systémů pro stavební průmysl. Na trh přináší širokou nabídku 
pro konstrukční, technické a estetické řešení ukončení povrchových materiálů na podlahách, stěnách 
a stropech v interiérech a exteriérech staveb. Součástí nabídky společnosti jsou i řešení pro objektové 
dilatace od spodní stavby až po střešní konstrukci.

Značka Eurofinal je spojením záruky dobrého jména, vysoké 
kvality, vstřícnosti a  kvalitního servisu i  individuálního přístupu 
k Vašim požadavkům.

www.vpodlahy.cz

Sídlem společnosti je město Vsetín na Valašsku. Působí však v rámci celé České 
republiky prostřednictvím svých obchodních zástupců se zázemím 8 poboček. Do 
roku 2012 společnost nesla název V-PLAST Vsetín s.r.o.

Centrála společnosti:

V-PODLAHY, s.r.o.
Na Hrázi 1603
755 01 Vsetín

Tel./fax: +420 575 759 257
e-mail: vpodlahy@vpodlahy.cz

O společnosti V-PODLAHY, s. r. o. 

2015
Plzeň

První velkoobchodní sklad podlahovin 
vznikl v roce 1994 ve Vsetíně. 

Dále následovalo otevření poboček 
a vybudování skladů v:

1995
Ostrava

1997
Brno

1999
Olomouc

2006
Praha- Horní Počernice

2011
Ústí nad Labem 2011

Pardubice

O SPOLEČNOSTI
About us

O společnosti / About us2 3O společnosti / About us



Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

O hliníku / About aluminium

O HLINÍKU
About aluminium

4 5O hliníku / About aluminium

O hliníku
About aluminium

Hliník (lat. Aluminium) je po železe druhým nejpoužívanějším kovem na světě a 
zároveň třetím nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře (8,13%), větší zastoupení 
má už jen kyslík (46,60%) a křemík (22,72%). Hliník je poměrně mladý kov, ale díky 
svým jedinečným vlastnostem dokáže nahradit jiné kovy jako ocel a měď. Výrazný 
nárůst v jeho použití byl zaznamenán po 2. světové válce a za posledních 30 let 
způsobil doslova revoluci. Zatímco v roce 1978 dosáhla výroba primárního hliníku 
hranici 14 milionů tun, v roce 2015 překročila globální výroba primárního hliníku 
úroveň 57,8 milionů tun. Na základě výše uvedeného růstu produkce hliníku mu 
právem přísluší přívlastek “kov třetího tisíciletí”. Své uplatnění nachází téměř ve 
všech průmyslových odvětvích, jeho nepopíratelný význam narůstá zejména v 
dopravě, stavebnictví a elektrotechnickém průmyslu.

První zkušenosti s neznámým kovem sahají do roku 1807, kdy se britský fyzik a 
chemik Sir Humphry Davy neúspěšně pokoušel vyrobit hliník elektrolytickými 
postupy ze sloučeniny oxidu hlinitého a hydroxidu draselného. Davy pojmenoval 
neznámý kov jako “alumium”, který byl později vědci přejmenován na “aluminium”. 
Následujících 80 let se vědci pokoušeli zkoumat tento kov a hledat efektivnější 
způsoby jeho získávání, což způsobovalo, že téměř po celé 19. století byl hliník 
považován za vzácnější a dražší kov jako zlato nebo stříbro.

Další pokrok nastal až v roce 1886, kdy nezávisle na sobě dva vědci Charles Martin 
Hall z USA a Paul Héroult z Francie vynalezli metodu výroby hliníku elektrolýzou 
oxidu hlinitého rozpuštěného v roztaveném kryolitu. O 11 let později byl úspěch 
Hall-Héroult procesu povýšen rakouským vědcům Carl Josef Bayerem, který 
zdokonalil proces výroby oxidu hlinitého z bauxitu, čímž přispěl ke zrodu moderní 
průmyslové výroby hliníku.

Navzdory různým zlepšením procesu stále existuje celá řada problémů, které 
způsobují nízkou energetickou výtěžnost. V průměru pro výrobu 1 tuny hliníku 
je potřebných 4-5 tun bauxitu. Hlavní nevýhodou je právě výroba oxidu hlinitého 
z bauxitu, který je paradoxně v současnosti jedinou ekonomicky výhodnou 
surovinou. Naleziště bauxitu mají své regionální omezení, asi 90% celosvětové 
dodávky bauxitu se vyskytuje v tropických a subtropických rovníkových oblastech, 
jako je Guinea, Austrálie, Brazílie, Vietnam, Indie či Jamajka.

Hliník je jedním z nejpoužívanějších kovů zejména díky svým jedinečným 
vlastnostem. Hustota hliníku je 2,7g/cm3, což odpovídá asi jen jedné třetině 
hustoty oceli. Na rozdíl od většiny druhů oceli se hliník při nízkých teplotách 
nestává křehkým, ale naopak jeho pevnost se zvyšuje. Hliníkové slitiny používané 
při technologii lisování mají pevnost v tahu v rozmezí od 150 do 300 MPa. Hliník 
má dobrou tvarovatelnost a hlavně při metodě lisování je tato vlastnost podstatná. 
Dalšími častými metodami zpracování hliníku je také válcování nebo ohýbání za 
tepla i za studena. Podstatnou vlastností hliníku je i jeho vynikající vodivost tepla a 
elektrického proudu. Hliník reaguje pod vlivem kyslíku a vytváří se tenká oxidická 
vrstva, která i když má tloušťku jen několik setin mikromentrů, poskytuje díky své 
hustotě vynikající ochranu před korozí.  V případě poškození se vrstva znovu sama 
obnoví. Na rozdíl od plastů není hliník toxický a běžně se vyskytuje v potravinách. 
Je zcela recyklovatelný materiál bez ztráty kvality. Hliník může být neomezeně 
recyklovaný a proces recyklace vyžaduje pouze 5% spotřeby elektrické energie, 
která byla vynaložena na výrobu primárního hliníku.

Čistý hliník je poměrně měkký. Pro zajištění vyšší tvrdosti může být legovaný 
jinými kovy. Podle typu legovacího prvku rozdělujeme slitiny hliníku do 8 skupin 

Aluminium is after iron the second most used metal in the world and it is also 
the third most widely element in the earth’s crust (8.13%), a greater presence has 
had only oxygen (46.60%) and silicon (22.72%). Aluminium is a relatively young 
metal but because of its unique properties can replace other metals such as steel 
and copper. A significant increase in its use was recorded after the 2nd World War 
and the last 30 years and it has caused a revolution. While in 1978 it has reached 
the limit of primary aluminium production, which is 14 million tons. In 2015 the 
global primary aluminium production exceeded the level of 57.8 million tons 
which has risen this productions more than four times. On that growth basis of the 
aluminium production it is named with the epithet “metal of the third millennium”. 
They may be found in almost all industries, its undeniable importance is growing 
mostly with the transport, construction and electro industries.

First experience with an unknown metal dates back to 1807, when the British 
physicist and chemist Sir Humphry Davy tried unsuccessfully to isolate aluminium 
by electrolysis from a compound of aluminium oxide and potassium hydroxide. 
Davy termed this unknown metal “alumium”, which later renamed the scientists 
to “aluminium”. The next 80 years, scientists tried to examine this metal and they 
were looking for more efficient ways of gaining, which meant that for most of the 
19th century was the aluminium considered more exquisite and expensive metal 
than gold or silver.

Further progress came in 1886, when independently two scientists Charles 
Martin Hall in the United States and Paul Héroult from France invented a 
method of producing aluminium by electrolysis of aluminium oxide dissolved in 
melted cryolite. About 11 years later, the success of the Hall-Héroult process has 
been raised by Austrian scientist Carl Josef Bayer, who improved the process of 
production of aluminium oxide from bauxite, which funded the emergence of 
modern industrial aluminium production.

Despite various improvements in the process there are still a number of problems 
that cause low energy substantiality. In average for producing 1 tonne of 
aluminium is required four to five tons of bauxite. The main disadvantage is the 
production of aluminium oxide from bauxite, which ironically is currently the only 
cost-efficient raw material. Credits of bauxite have their regional limits, about 90% 
of worldwide supplies of bauxite are found in tropical and sub-tropical areas such 
as Guinea, Australia, Brazil, Vietnam, India and Jamaica.

Aluminium is generally one of 
the most used metals, thanks to 
its unique properties. The density 
of aluminium is 2.7 g / cm³, what 
corresponding to only about 
one third the density of steel. In 
contrast to most kinds of steel, 
the low temperature aluminium 
does not become fragile, but 
rather the strength is increased. 
Aluminium alloys used in the 
extrusion technology that have 
a tensile strength in the range 
150-300 MPa. Aluminium has 
good formability, especially in a 
method of casting this property is 
essential. Other common methods 
of processing aluminium are 
also rolling or bending as hot or 
cold. The essential possessions 
of aluminium are its excellent 
conductivity of heat and electricity. 
Aluminium reacts under the 
influence of oxygen and produces 

the thin oxide layer, which even if a thickness is a few hundredths of a micron 
due to its density provides excellent corrosion protection. In case of damage, the 
layer restores itself again. Not like plastics, aluminium is not toxic and is commonly 
found in food. Material is completely recyclable without loss of quality. Aluminium 
can be recycled indefinitely and recycling process requires only 5% of electricity 
consumption, which was spent on the production of primary aluminium.
Pure aluminium is relatively soft. To ensure a higher hardness can be alloyed with 
other metals. Depending on the type of alloy element alloys are divided into 8 
groups (group 1xxx to 8xxx group). For the production of aluminium profiles, we 
use the 6xxx alloy, in which basic compound elements are magnesium and silicon. 
Alloys of this class are characterized by an average hardness (200-350 MPa) and 
suitable for the surface treatment of anodizing technology.

(skupina 1xxx až skupina 8xxx). Pro výrobu hliníkových profilů se využívá slitina 
skupiny 6xxx, u níž jsou legovacími prvky hořčík a křemík. Slitiny této skupiny se 
vyznačují střední tvrdostí (200 - 350 MPa) a jsou vhodné pro povrchovou úpravu 
technologií anodické oxidace.

Základní vstup na výrobu hliníku je čistý oxid hlinitý, který se získává čištěním 
bauxitu. Proces čištění bauxitu se provádí pomocí hydroxidu sodného pod tlakem. 
K takto očištěnému oxidu hlinitému se přidá kryolit a fluorit, aby se snížila teplota 
tání. K tavení dochází v elektrické peci elektrolytickým procesem. Při elektrolýze se 
používá stejnosměrný proud. Výroba hliníku je energeticky velmi náročná.

K nejrozšířenějším metodám tváření hliníku patří vytlačování za tepla. Vstupním 
materiálem pro přímé vytlačování za tepla jsou polokontinuální odlité čepy 
kruhového tvaru. Čepy jsou v peci ohřívány na požadovanou teplotu, která se 
pohybuje v rozmezí 420-500 ° C. Nahříváním čepů se zmenšuje odpor při přetváření 
kovu a zároveň se tím zabraňuje vzniku trhlin a povrchových vad. Následně je 
čep zasouváním do předehřátého recipientu lisu za včasného a značného tlaku 
prolisovaný lisovacím pístem přes lisovací nástroj. Lisovací nástroj je vyroben z 
nástrojové oceli a jeho průřez je identický s příčným řezem profilu. Hliníkový profil 
je lisovaný většinou při rychlosti 5-50 metrů za minutu a to v závislosti na typu 
slitiny a tvaru profilu. Ihned po protlačení čepu přes lisovací nástroj následuje 
proces chlazení, které má vliv na homogenitu struktury materiálu, rozměry a 
pevnost profilu. Po chlazení následuje další výrobní krok - napínání profilů, čímž 
se uvolňuje napětí a zajišťuje požadovaná rovnost profilů. Ne vždy se dokáže 
procesem chlazení zajistit požadovaná pevnost a tvrdost. Z tohoto důvodu musí 
hliníkový profil projít ještě dalším procesem tepelného zpracování, tzv. umělým 
vytvrzením v samostatném technologickém zařízení - vytvrzovací peci, čímž se 
dosáhnou požadované mechanické vlastnosti profilu. Posledním krokem je řezání 
profilů na požadované délky.

Vzhled a kvalita povrchu hliníku a jeho slitin je pro široké použití vysoce  
uspokojivá, dokonce již před povrchovou úpravou. Existuje však mnoho 
důvodů pro aplikaci povrchové úpravy. Jednou z nejpoužívanějších technologií 
povrchových úprav je anodická oxidace hliníku (jiné názvy: anodizace hliníku, 
anodické okysličování hliníku, eloxování); jedná se o chemicko-technologický 
proces úpravy povrchu, kterým se na povrchu hliníku vytvoří odolná chemická 
vrstva oxidu hliníku. Eloxování se používá pro zlepšení vlastností výrobků z hliníku 
a jeho slitin. Tímto procesem je možné zlepšit odolnost vůči korozi, dosáhnout 
vysokou otěruvzdornost a zlepšit celkovou kvalitu povrchu. Proces anodické 
oxidace má čtyři fáze: chemická a mechanická předúprava, nanesení oxidové 
vrstvy, barvení a utěsnění.
Po uskutečnění nezbytných před úpravných operací následuje fáze 

The basic input to produce aluminium is pure aluminium oxide, which is obtained 
by purification of bauxite. The bauxite purification process is achieved under 
pressure with sodium hydroxide. To the purified volume of sodium hydroxide was 
added cryolite and fluorite to lower the melting point. The melting takes place in 
an electric furnace by electrolytic processes. In electrolysis is used direct current. 
Aluminium production is very energy intensive.

The most widely 
used method of 
forming aluminium 
is extrusion. Prime 
material for the 
direct extrusion 
for the hot semi-
continuously cast, 
are round shaped 
extrusion logs. The 
aluminium logs 
are tempered, the 
oven to the desired 
temperature, which 
is between 420-500 
° C. Warm-up logs 

decreases resistance to deform metal while accordingly prevents the formation 
of cracks and surface defects. Afterwards, the log pushed inside pre-heated press 
and through a substantial pressure extruded through the mould. The extrusion 
mould is made of tool steel, and its cross section is identical to the cross-section 
profile. The aluminium profile is moulded usually at a rate of 5-50 meters per 
minute, depending on the type of alloy and the shape of the profile. Immediately 
after extrusion log has passed through the mould start cooling process of the 
extruded profile, which affects the consistency of the material structure, size 
and strength of the profile. After cooling, the next production step is stretching 
profiles - as a result releasing tension to ensure linearity to profiles. Not always the 
cooling process can ensure the required strength and hardness. For this reason, 
the aluminium profile, pass through yet another heat treatment process called: 
artificial curing in a separate technological equipment - the curing oven thereby 
achieve the desired mechanical properties of the profile. The last step is the 
cutting of the profiles to the desired length.

The surface finish and quality of aluminium and its alloys for general use is 
highly satisfied even before the surface treatment. But there are many reasons 
for the application of surface treatment called - the coating. One of the most 
commonly used coating technology is anodic oxidation of aluminium (other 
names: anodizing aluminium, anodizing); It is a chemical-technological coating 
process, which on the surface of the aluminium creates a chemical resistant layer 
of aluminium oxide. Anodising is used to improve the properties of aluminium 
and its alloys. This process can improve corrosion resistance, wear resistance, and 
to achieve a high improving overall quality of the surface. Anodizing process has 
four phases: chemical and mechanical pre-treatment, oxide layer deposition, 
staining and sealing.
Once the necessary pre-treatment operation is done, the self-phase of anodic 
oxidation follows, respectively the creation of oxide layer. Aluminium anodization 
is proceeding by direct current (DC) or alternating current in electrolyte – sulphuric 
acid. Process is lasting until is achieved the required thickness of coating. (usually 
5-25 µm). Third phase of the process is colouring. Except the natural colour of base 
metal are gold and bronze shades. 

Oxide layer contains a plurality of pores; this way is the anodizing process 
finished by sealing phase. Sealing increases corrosion resistance, reduced water 
absorption, sensitivity to contact and absorption capacity of anodic coatings.
Anodizing on the one hand protects the aluminium alloys from severe 
environmental influences, on the other hand gives them a decorative look. 
Especially the potential of anodized aluminium alloys are in aerospace, 
automotive, shipbuilding industry, and in the exterior and interior building.
EUROFINAL aluminium profiles are supplied according to technical standard 
EN 573-3, aluminium alloy used with mechanical properties EN AW-6063, 
T5. International standard ISO 7599:2010 for specification of decorative and 
protective anodic coatings on aluminium defining characteristics for anodizing, 
provides test methods for checking properties; minimum performance 
requirements and provides information on the classes of aluminium suitable 
for anodizing and the importance of pre-treatment to achieve the desired look 
finish. EUROFINAL profiles with anodizing treatment belongs to class 10 with 
coating thickness 10-15 µm, with which are dedicated prior to indoor use only. 
For decorating profiles used foils in imitation wood are based PVC respectively 
paper with flexible PUR lacquer finish. Used film thickness 18-22 µm are designed 
for indoor use and guarantee abrasion at AC3 resistance according to European 
standard EN 13329:2000.

samotné  Třetí fází procesu anodické oxidace je barvení anodizovaného 
hliníku. Nejběžnější barevné odstíny anodické oxidace, kromě 
přírodní barvy obecných kovů, jsou zlaté a bronzové odstíny.
Oxidová vrstva obsahuje velké množství pórů, proto proces anodické oxidace 
končí fází utěsnění. Utěsněním se zvyšuje protikorozní odolnost, snižuje se 
navlhavost, citlivost na dotek a absorpční schopnost anodických povlaků.
Anodická oxidace na jedné straně chrání hliníkové slitiny před silnými vlivy 
prostředí, na straně druhé jim dává dekorativní vzhled. Hlavní možnosti využití 
eloxovaných hliníkových slitin jsou v leteckém, automobilovém, lodním průmyslu 
a v exteriérovém a interiérovém stavebnictví.
Hliníkové profily “EUROFINAL” jsou dodávány dle technické normy EN 573-3, 
používaná slitina s mechanickými vlastnostmi EN AW - 6063, T5. Mezinárodní 
norma ISO 7599:2010 pro specifikaci dekorativních a ochranných anodických 
povlaků na hliníku definuje charakteristické vlastnosti eloxu, uvádí metody 
zkoušek pro kontrolu vlastností, poskytuje minimální funkční požadavky a podává 
informace o třídách hliníku vhodných pro eloxování a o důležitosti předúpravy 
pro dosažení požadovaného vzhledu povrchové úpravy. Profily “EUROFINAL” s 
povrchovou úpravou eloxovaný hliník spadají do třídy 10 s tloušťkou eloxu 10 
- 15 μ, čímž jsou dimenzována pouze pro vnitřní použití. Pro dekorování profilů 
jsou používané fólie v imitaci dřeva na bázi PVC, resp. papíru s flexibilní vrstvou 
PUR laku. Používané fólie tloušťky 18 - 22 μ jsou určeny pro interiérové   použití a 
garantují odolnost vůči oděru podle Evropské normy EN 13329:2000 na úrovni 
AC3.

anodické oxidace 
resp. vytvoření 
oxidové vrstvy. 

Anodická oxidace 
hliníku se provádí 

stejnosměrným 
nebo střídavým 

proudem v 
elektrolytu - 

kyselině sírové. 
Proces trvá tak 
dlouho, dokud 
se nedosáhne 

požadovaná 
tloušťka vrstvy 

(obvykle 5 - 25 um).



Na téměř jakýkoliv povrch
On almost any surface

UKONČOVACÍ PROFILY
EDGE TRIMS

Profily pro čisté ukončení podlahových materiálů nebo 
jejich dokonalé napojení na stěnu.

Profiles for clean terminations of floor materials or their 
perfect wall connections.

UKONČOVACÍ “U” PROFIL
“U” Edge trim

• 30x8 mm, tloušťka 5 mm
• 30x10 mm, tloušťka 7 mm
• 28x11 mm, tloušťka 8 mm
• 28x13 mm tloušťka 9 - 10,2 mm
• 32x17,5 mm, tloušťka 14 -15,2 mm
• 32x18 mm, tloušťka 14 - 16 mm
• 24x6 mm, tloušťka 4,5 mm

UKONČOVACÍ “L” PROFIL
“L” Edge trim

• 18x3 mm, tloušťka 2 mm
• 21x3,5 mm, tloušťka2 mm
• 21x4,5 mm, tloušťka 3 mm
• 32x4,8 mm, tloušťka 3 mm
• 29x29 mm, tloušťka 2,5 mm
• 20x15 mm, tloušťka 0-22 mm

NEW

NEW

• 32x6 mm, tloušťka 4 mm
• 38x10 mm, tloušťka 8 mm
• 47x16 mm, tloušťka 14 mm
• 52x24 mm, tloušťka 22 mm
• 80x17 mm, tloušťka 8,5 - 15 mm
• 38x5 mm, tloušťka 3 mm

UKONČOVACÍ NÁBĚHOVÝ
PROFIL
Edge trim
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Ukončovací profily / Edge trims

UKONČOVACÍ PROFILY
Edge trims
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Ukončovací profil vrtaný 30x8 mm, tloušťka 5 mm
Carpet tile edge drilled 30x8 mm, thickness 5 mm
Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce, PVC nebo vinylové podlahy.
Carpet tile edge with countersunk screw holes is used for a perfect termination of carpets, pvc or vinyl floor covering.

Řez montáží / Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3004 0708 411 250

10 zlatý matný gold mat 3004 1008 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3004 1108 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3004 1208 411 250

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Ukončovací profil vrtaný 30x10 mm, tloušťka 7 mm
Edge trim drilled 30x10 mm, thickness 7 mm
Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce, PVC nebo laminátové podlahy.
Edge trim with countersunk screw holes is used for a perfect termination of carpets, pvc or laminate floor covering.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3004 0710 411 250

10 zlatý matný gold mat 3004 1010 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3004 1110 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3004 1210 411 250

Objednací kódy / Item No.

Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm
Edge trim 28x11 mm, thickness 8 mm
Ukončovací profil určený pro ukončení podlahových materiálů hloubky 8 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
Edge trim for floor covering thicknesses of 8 mm is used for a clean termination or a perfect wall cennection.

Řez montáží  / Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3003 0711 411 090 3003 0711 411 270

10 zlatý matný gold mat 3003 1011 411 090 3003 1011 411 270

11 stříbrný matný silver mat 3003 1111 411 090 3003 1111 411 270

12 bronzový matný bronze mat 3003 1211 411 090 3003 1211 411 270

Dekorativní fólie v imitaci dřeva/ Wood pattern clingfilm

52 buk sylvatica beech sylvatica 3003 5211 411 090 3003 5211 411 270

53 buk dulcium beech dulcium 3003 5311 411 090 3003 5311 411 270

54 dub alba oak alba 3003 5411 411 090 3003 5411 411 270

55 dub robur oak robur 3003 5511 411 090 3003 5511 411 270

56 dub asper oak asper 3003 5611 411 090 3003 5611 411 270

57 javor altus maple altus 3003 5711 411 090 3003 5711 411 270

58 olše domestica alder domestica 3003 5811 411 090 3003 5811 411 270

59 třešeň sakura cherry sakura 3003 5911 411 090 3003 5911 411 270

60 třešeň rubra cherry rubra 3003 6011 411 090 3003 6011 411 270

61 ořech regia walnut regia 3003 6111 411 090 3003 6111 411 270

62 ořech nigra walnut nigra 3003 6211 411 090 3003 6211 411 270

63 mahagon sapeli mahogany sapeli 3003 6311 411 090 3003 6311 411 270

64 wenge laurentii wenge laurentii 3003 6411 411 090 3003 6411 411 270

65 dub canum oak canum 3003 6511 411 090 3003 6511 411 270

66 ořech clarus walnut clarus 3003 6611 411 090 3003 6611 411 270

67 zebrano cremo zebrano cremo 3003 6711 411 090 3003 6711 411 270

68 bříza sibiřská birch siberia 3003 6811 411 090 3003 6811 411 270

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually
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Ukončovací profil vrtaný 28x13 mm, tloušťka 9 - 10,2 mm
Edge trim drilled 28x13 mm, thickness 9 - 10,2 mm
Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení podlahových materiálů s tloušťkou 9 - 10,2 mm nebo jejich 
dokonalé napojení na stěnu.
Edge trim with countersunk screw holes is used for a clean terminations of floor covering thicknesses of 9 - 10,2 mm or perfect wall connections.

Řez montáží/ Cross-section of installation

28

15

13 9-10,2

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3002 0713 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3002 1013 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3002 1113 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3002 1213 411 270

Objednací kódy / Item No.

Ukončovací profil vrtaný 32x17,5 mm, tloušťka 14 - 15,2 mm
Edge trim drilled 32x17,5 mm, thickness 14 - 15,2 mm
Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch s tloušťkou 14 - 15,2 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
Edge trim for floor covering thicknesses of 14 - 15,2 mm is used for clean terminations or perfect wall connections.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3002 0718 611 270

10 zlatý matný gold mat - 3002 1018 611 270

11 stříbrný matný silver mat - 3002 1118 611 270

12 bronzový matný bronze mat - 3002 1218 611 270

Objednací kódy / Item No.

Ukončovací profil vrtaný 32x18 mm, tloušťka 14 - 16 mm
Edge trim drilled 32x18 mm, thickness 14 - 16 mm
Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na ukončení podlahových krytin s tloušťkou 14 - 16 mm nebo jejich dokonalé 
napojení na stěnu. 
Edge trim with countersunk screw holes for floor covering thicknesses of 14 - 16 mm is used for a clean termination or a perfect wall cennection.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Dĺžka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

10 zlatý matný gold mat - 3001 1019 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3001 1119 411 270

Objednací kódy / Item No.

NEW

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually
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Ukončovací profil vrtaný 18x3 mm, tloušťka 2 mm
Edge trims drilled 18x3 mm, thickness 2 mm
Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro ukončení vinylových podlah s tloušťkou 2 mm.
Edge trim with countersunk screw holes is used for clean termination of vinyl floors thicknesses of 2 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

18

3

2

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Bez povrchové úpravy / Without surface finishing

07 šampaňský matný champagne mat 3013 0703 411 250

10 zlatý matný gold mat 3013 1003 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3013 1103 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3013 1203 411 250

Objednací kódy / Item No.

Ukončovací profil vrtaný 24x6 mm, tloušťka 4,5 mm
Edge trim drilled 24x6 mm, thickness 4,5 mm
Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na ukončení podlahových krytin tloušťky maximálně 4,5 mm.
Edge trim with countersunk screw holes for floor covering thicknesses of 4,5 mm is used for a clean termination.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3006 0706 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3006 1006 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3006 1106 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3006 1206 411 270

Objednací kódy / Item No.

Ukončovací profil samolepící 24x6 mm, tloušťka 4,5 mm
Edge trim self-adhesive 24x6 mm, thickness 4,5 mm
Samolepící ukončovací profil se používá na ukončení podlahových krytin tloušťky maximálně 4,5 mm.
Self-adhesive edge trim is used for a clean termination for floor covering thicknesses of 4,5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3006 0706 511 270

10 zlatý matný gold mat - 3006 1006 511 270

11 stříbrný matný silver mat - 3006 1106 511 270

12 bronzový matný bronze mat - 3006 1206 511 270

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually
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Ukončovací profil 21x4,5 mm, tloušťka 3 mm
Edge trims 21x4,5 mm, thickness 3 mm

Ukončovací profil ohýbatelný 21x4,5 mm, tloušťka 3 mm
Edge trims bendable 21x4,5 mm, thickness 3 mm

Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 3 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
Edge trim for floor covering thicknesses of 3 mm is used for clean terminations or perfect connection to wall.

Jednoduše ohýbatelný ukončovací profil s minimálním rádiusem 40 cm. Profil je použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 3 mm nebo jejich 
dokonalé napojení na stěnu.
Easy bendable edge trim with a smallest diameter 40 cm. Profile is used for clean termination of floor covering thicknesses of 3 mm or perfect connection 
to wall.

Na objednávku i ukončovací profily tloušťky 2,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10,3 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm a 22 mm.
On order edge profiles of thickness 2,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10,3 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm and 22 mm.

Na objednávku i ukončovací profily tloušťky 2,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10,3 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm a 22 mm.
On order bendable edge profiles of thickness 2,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10,3 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm and 22 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Řez montáží/ Cross-section of installation

21

4,5

3

21

4,5

3

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Bez povrchové úpravy / Without surface finishing

01 přírodní hliník natural aluminium 3015 0105 611 250

Eloxovaný hliník/Aluminium anodised

10 zlatý matný gold mat 3015 1005 611 250

11 stříbrný matný silver mat 3015 1105 611 250

12 bronzový matný bronze mat 3015 1205 611 250

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Bez povrchové úpravy / Without surface finishing

01 přírodní hliník natural aluminium 3015 0105 711 250

Eloxovaný hliník/Aluminium anodised

10 zlatý matný gold mat 3015 1005 711 250

11 stříbrný matný silver mat 3015 1105 711 250

12 bronzový matný bronze mat 3015 1205 711 250

Objednací kódy / Item No.

Objednací kódy / Item No.

Ukončovací profil 21x3,5 mm, tloušťka 2 mm
Edge trims 21x3,5 mm, thickness 2 mm

Ukončovací profil ohýbatelný 21x3,5 mm, tloušťka 2 mm
Edge trims bendable 21x3,5 mm, thickness 2 mm

Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 2 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
Edge trim for floor covering thicknesses of 2 mm is used for clean terminations or perfect connection to wall.

Jednoduše ohýbatelný ukončovací profil s minimálním rádiusem 40 cm. Profil je použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 2 mm nebo jejich 
dokonalé napojení na stěnu.
Easy bendable edge trim with a smallest diameter 40 cm. Profile is used for clean termination of floor covering thicknesses of 2 mm or perfect connection 
to wall.

Na objednávku i ukončovací profily tloušťky 2,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10,3 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm a 22 mm
On order edge profiles of thickness 2,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10,3 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm and 22 mm

Na objednávku i ukončovací profily tloušťky 2,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10,3 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm a 22 mm.
On order bendable edge profiles of thickness 2,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10,3 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm and 22 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Řez montáží/ Cross-section of installation

21

3,5

2

21

3,5

2

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Bez povrchové úpravy / Without surface finishing

01 přírodní hliník natural aluminium 3015 0104 611 250

Eloxovaný hliník/Aluminium anodised

10 zlatý matný gold mat 3015 1004 611 250

11 stříbrný matný silver mat 3015 1104 611 250

12 bronzový matný bronze mat 3015 1204 611 250

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Bez povrchové úpravy / Without surface finishing

01 přírodní hliník natural aluminium 3015 0104 711 250

Eloxovaný hliník/Aluminium anodised

10 zlatý matný gold mat 3015 1004 711 250

11 stříbrný matný silver mat 3015 1104 711 250

12 bronzový matný bronze mat 3015 1204 711 250

Objednací kódy / Item No.

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually



Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Ukončovací profily / Edge trims

UKONČOVACÍ PROFILY
Edge trims

16 17Ukončovací profily / Edge trims Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Ukončovací koutový profil vrtaný 29x29 mm, tloušťka 2,5 mm
Corner trim drilled 29x29 mm, thickness 2,5 mm
Ukončovací koutový profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro dokonalé ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2,5 mm a jejich
napojení na stěnu. Profil je použitelný také jako vnitřní hrana schodu  v kombinaci se schodovou hranou vrtanou 39,5x29,5mm, tloušťka 2,5mm.
Corner trim with countersunk screw holes for floor covering thicknesses of 2 mm is used for clean terminations and for connections of wall. Profile is used 
as an internal corner for stairs in combination with stair nosing profile 39,5x29,5 mm, thickness 2,5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

29

29

2,5

2,5

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Bez povrchové úpravy / Without surface finishing

07 šampaňský matný champagne mat 3014 0724 411 250

10 zlatý matný gold mat 3014 1024 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3014 1124 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3014 1224 411 250

Objednací kódy / Item No.

Ukončovací profil vrtaný 32x4,8 mm, tloušťka 3 mm
Edge trim drilled 32x4,8 mm, thickness 3 mm
Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na ukončení vinylových podlah s tloušťkou 3 mm.
Edge trim with countersunk screw holes for vinyl floor thicknesses of 3 mm is used for a clean termination.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

300 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3009 0705 411 300

10 zlatý matný gold mat 3009 1005 411 300

11 stříbrný matný silver mat 3009 1105 411 300

12 bronzový matný bronze mat 3009 1205 411 300

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually



Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Ukončovací profily / Edge trims

UKONČOVACÍ PROFILY
Edge trims

18 19Ukončovací profily / Edge trims Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Ukončovací profil vrtaný 32x6 mm, tloušťka 4 mm
Carpet tile edge drilled 32x6 mm, thickness 4 mm
Hliníkový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály se vzájemným výškovým rozdílem 4 - 5 mm.
Carpet tile edge with coutersunk screw holes is used for evening out differences in level of 4 - 5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

32

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3008 0706 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3008 1006 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3008 1106 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3008 1206 411 270

Objednací kódy / Item No.

Ukončovací profil samolepící 32x6 mm, tloušťka 4 mm
Carpet tile edge self-adhesive 32x6 mm, thickness 4 mm
Samolepící profil je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 4 - 5 mm.
Self-adhesive carpet tile edge is used for evening out differences in level of 4 - 5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

32

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3008 0706 511 270

10 zlatý matný gold mat - 3008 1006 511 270

11 stříbrný matný silver mat - 3008 1106 511 270

12 bronzový matný bronze mat - 3008 1206 511 270

Objednací kódy / Item No.

Ukončovací koutový profil samolepící 20x15 mm, tloušťka 0 - 22 mm
Corner trim self-adhesive 20x15 mm, thickness 0 - 22 mm

Řez montáží/ Cross-section of installation

20

1315

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3200 0715 511 270

11 stříbrný matný silver mat - 3200 1115 511 270

Lakovaný hliník/Aluminium powder-coated

35 bílá RAL 9016 white RAL 9016 3200 3515 511 270

Objednací kódy / Item No.

Samolepící hliníkový profil slouží k překrytí dilatační spáry mezi podlahou a stěnou.
Self-adhesive aluminium profile to cover expansion gap between floor and wall.

NOVÝ ROZMĚR

NEW DIMENSION

NEW

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually



Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Ukončovací profily / Edge trims

UKONČOVACÍ PROFILY
Edge trims

20 21Ukončovací profily / Edge trims Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Ukončovací profil vrtaný 47x16 mm, tloušťka 14 mm
Edge trim drilled 47x16 mm, thickness 14 mm
Profil s otvory pro zapuštěné šrouby je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 14 mm.
Edge trim with countersunk screw holes is used for evening out differences in level of 14 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

47

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3008 0716 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3008 1016 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3008 1116 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3008 1216 411 270

Objednací kódy / Item No.

Ukončovací profil samolepící 47x16 mm, tloušťka 14 mm
Edge trim self-adhesive 47x16 mm, thickness 14 mm
Samolepící profil je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 14 mm.
Self-adhesive edge trim is used for evening out differences in level of 14 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

47

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3008 0716 511 270

10 zlatý matný gold mat - 3008 1016 511 270

11 stříbrný matný silver mat - 3008 1116 511 270

12 bronzový matný bronze mat - 3008 1216 511 270

Objednací kódy / Item No.

Ukončovací profil vrtaný 38x10 mm, tloušťka 8 mm
Edge trim drilled 38x10 mm, thickness 8 mm
Profil s otvory pro zapuštěné šrouby je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 8 mm. 
Edge trim with countersunk screw holes is used for evening out differences in level of 8 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

38

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3008 0710 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3008 1010 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3008 1110 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3008 1210 411 270

Objednací kódy / Item No.

Ukončovací profil samolepící 38x10 mm, tloušťka 8 mm
Edge trim self-adhesive 38x10 mm, thickness 8 mm
Samolepící profil je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 8 mm. 
Self-adhesive edge trim is used for evening out differences in level of 8 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

38

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3008 0710 511 270

10 zlatý matný gold mat - 3008 1010 511 270

11 stříbrný matný silver mat - 3008 1110 511 270

12 bronzový matný bronze mat - 3008 1210 511 270

Objednací kódy / Item No.

NOVÝ ROZMĚR

NEW DIMENSIONNOVÝ ROZMĚR

NEW DIMENSION

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually



Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Ukončovací profily / Edge trims

UKONČOVACÍ PROFILY
Edge trims

22 23Ukončovací profily / Edge trims Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Ukončovací profil vrtaný 80x17 mm, tloušťka 8,5 - 15 mm
Edge trim drilled 80x17 mm, thickness 8,5 - 15 mm
Profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá v prostředí s vysokým zatížením na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem
8,5 - 15 mm.
Edge trim with countersunk screw holes is used for evening out differences in level of 8,5 - 15 mm. To use in area with heavy weights.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3005 0717 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3005 1017 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3005 1117 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3005 1217 411 270

Objednací kódy / Item No.

Ukončovací profil vrtaný 38x5 mm, tloušťka 3 mm
Edge trim drilled 38x5 mm, thickness 3 mm
Profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá na plynulé napojení vinylové podlahové plochy k jinému materiálu.
Edge trim with countersunk screw holes is used to connection vinyl floor surface to another material.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3012 0705 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3012 1005 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3012 1105 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3012 1205 411 270

Objednací kódy / Item No.

Ukončovací profil vrtaný 52x24 mm, tloušťka 22 mm
Edge trim drilled 52x24 mm, thickness 22 mm
Profil s otvory pro zapuštěné šrouby je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 22 mm. 
Edge trim with countersunk screw holes is used for evening out differences in level of 22 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3008 0722 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3008 1022 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3008 1122 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3008 1222 411 270

Objednací kódy / Item No.

Ukončovací profil samolepící 52x24 mm, tloušťka 22 mm
Edge trim self-adhesive 52x24 mm, thickness 22 mm
Samolepící profil je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 22 mm. 
Self-adhesive edge trim is used for evening out differences in level of 22 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3008 0722 511 270

10 zlatý matný gold mat - 3008 1022 511 270

11 stříbrný matný silver mat - 3008 1122 511 270

12 bronzový matný bronze mat - 3008 1222 511 270

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually



Na téměř jakýkoliv povrch
On almost any surface

PŘECHODOVÉ PROFILY
COVER STRIPS

Profily pro plynulý přechod mezi podlahovými materiály se 
systémem montáže šroubem nebo samolepící páskou.

Profiles for evening out differences between floor materials 
with a mounting by countersunk screw or by sticking.

PŘECHODOVÝ PROFIL - 
HLINÍK
Cover strip - Aluminium

• 25x2,5 mm
• 32x5 mm
• 38x2,5 mm
• 40x2 mm
• 40x5 mm
• 60x6,5 mm
• 80x6,5 mm
• 100x6,5 mm

PŘECHODOVÝ  PROFIL 
Cover strip

• WELL 32 mm
• WELL 40 mm
• WELL 50 mm
• PRINZ 32 mm
• PRINZ 42 mm
• PRINZ 38 mm
• PRINZ 47 mm
• Ohýbatelný přechodový profil 24x6 mm
• Příslušenství k ohýbanému      
  přechodovému profilu
• Profil tvar obrácené “T” 34x4,8 mm,  
 tloušťka 3 mm
• Flexi profil 28x13 mm
• Flexi profil 30x20 mm

PŘECHODOVÝ  PROFIL - 
NEREZ
Cover strip - Stainless steel

• 30x4 mm
• 40x5 mm
• 30x4 mm
• 40x6 mm
• 50x7 mm



 Na téměř jakýkoliv povrch/ On almost any surface

Přechodové profily / Cover strips

PŘECHODOVÉ PROFILY
Cover strips

26 27Přechodové profily / Cover strips Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Přechodový profil vrtaný 25x2,5 mm
Cover strip drilled 25x2,5 mm
Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials without differences 
in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

2.5

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3016 0703 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3016 1003 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3016 1103 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3016 1203 411 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil vrtaný 32x5 mm
Cover strip drilled 32x5 mm
Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním 
výškovým rozdílem.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal 
difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3018 0705 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3018 1005 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3018 1105 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3018 1205 411 270

30 šampaňský 
broušený

champagne brushed - 3018 3005 411 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil samolepící 32x5 mm
Cover strip self-adhesive 32x5 mm
Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Self-adhesive aluminium profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3018 0705 511 090 3018 0705 511 270

10 zlatý matný gold mat 3018 1005 511 090 3018 1005 511 270

11 stříbrný matný silver mat 3018 1105 511 090 3018 1105 511 270

12 bronzový matný bronze mat 3018 1205 511 090 3018 1205 511 270

30 šampaňský 
broušený

champagne 
brusched

3018 3005 511 090 3018 3005 511 270

Lakovaný hliník/ Aluminium powder-coated

35 bílý matný 
RAL 9016

white mat 
RAL 9016

3018 3505 511 090 3018 3505 511 270

40 černý matný
RAL 9005

black mat 
RAL 9005

3018 4005 511 090 3018 4005 511 270

Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm

52 buk sylvatica beech sylvatica 3018 5205 511 090 3018 5205 511 270

53 buk dulcium beech dulcium 3018 5305 511 090 3018 5305 511 270

54 dub alba oak alba 3018 5405 511 090 3018 5405 511 270

55 dub robur oak robur 3018 5505 511 090 3018 5505 511 270

56 dub asper oak asper 3018 5605 511 090 3018 5605 511 270

57 javor altus maple altus 3018 5705 511 090 3018 5705 511 270

58 olše domestica alder domestica 3018 5805 511 090 3018 5805 511 270

59 třešeň sakura cherry sakura 3018 5905 511 090 3018 5905 511 270

60 třešeň rubra cherry rubra 3018 6005 511 090 3018 6005 511 270

61 ořech regia walnut regia 3018 6105 511 090 3018 6105 511 270

62 ořech nigra walnut nigra 3018 6205 511 090 3018 6205 511 270

63 mahagon sapeli mahogany sapeli 3018 6305 511 090 3018 6305 511 270

64 wenge laurentii wenge laurentii 3018 6405 511 090 3018 6405 511 270

65 dub canum oak canum 3018 6505 511 090 3018 6505 511 270

66 ořech clarus walnut clarus 3018 6605 511 090 3018 6605 511 270

67 zebrano cremo zebrano cremo 3018 6705 511 090 3018 6705 511 270

68 bříza sibiřská birch siberia 3018 6805 511 090 3018 6805 511 270

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually



 Na téměř jakýkoliv povrch/ On almost any surface

Přechodové profily / Cover strips

PŘECHODOVÉ PROFILY
Cover strips

28 29Přechodové profily / Cover strips Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Přechodový profil vrtaný 38x2,5 mm
Cover strip drilled 38x2,5 mm
Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového 
rozdílu.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials without differences 
in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3017 0703 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3017 1003 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3017 1103 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3017 1203 411 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm
Cover strip self-adhesive 38x2,5 mm
Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.
Self-adhesive profile is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials without differences in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3017 0703 511 270

10 zlatý matný gold mat - 3017 1003 511 270

11 stříbrný matný silver mat - 3017 1103 511 270

12 bronzový matný bronze mat - 3017 1203 511 270

Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm

52 buk sylvatica beech sylvatica - 3017 5203 511 270

53 buk dulcium beech dulcium - 3017 5303 511 270

54 dub alba oak alba - 3017 5403 511 270

55 dub robur oak robur - 3017 5503 511 270

56 dub asper oak asper - 3017 5603 511 270

57 javor altus maple altus - 3017 5703 511 270

58 olše domestica alder domestica - 3017 5803 511 270

59 třešeň sakura cherry sakura - 3017 5903 511 270

60 třešeň rubra cherry rubra - 3017 6003 511 270

61 ořech regia walnut regia - 3017 6103 511 270

62 ořech nigra walnut nigra - 3017 6203 511 270

63 mahagon sapeli mahogany sapeli - 3017 6303 511 270

64 wenge laurentii wenge laurentii - 3017 6403 511 270

65 dub canum oak canum - 3017 6503 511 270

66 ořech clarus walnut clarus - 3017 6603 511 270

67 zebrano cremo zebrano cremo - 3017 6703 511 270

68 bříza sibiřská birch siberia - 3017 6803 511 270

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually



 Na téměř jakýkoliv povrch/ On almost any surface

Přechodové profily / Cover strips

PŘECHODOVÉ PROFILY
Cover strips

30 31Přechodové profily / Cover strips Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Přechodový profil vrtaný 40x2 mm
Cover strip drilled 40x2 mm
Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového 
rozdílu.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials without differences 
in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3022 0702 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3022 1002 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3022 1102 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3022 1202 411 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil samolepící 40x2 mm
Cover strip self-adhesive 40x2 mm
Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.
Self-adhesive profile is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials without differences in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3022 0702 511 270

10 zlatý matný gold mat - 3022 1002 511 270

11 stříbrný matný silver mat - 3022 1102 511 270

12 bronzový matný bronze mat - 3022 1202 511 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil vrtaný 40x5 mm
Cover strip drilled 40x5 mm
Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním 
výškovým rozdílem.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal 
difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3019 0705 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3019 1005 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3019 1105 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3019 1205 411 270

30 šampaňský 
broušený

champagne brushed - 3019 3005 411 270

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually



 Na téměř jakýkoliv povrch/ On almost any surface

Přechodové profily / Cover strips

PŘECHODOVÉ PROFILY
Cover strips

32 33Přechodové profily / Cover strips Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Přechodový profil samolepící 40x5 mm
Cover strip self-adhesive 40x5 mm
Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Self-adhesive aluminium profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3019 0705 511 090 3019 0705 511 270

10 zlatý matný gold mat 3019 1005 511 090 3019 1005 511 270

11 stříbrný matný silver mat 3019 1105 511 090 3019 1105 511 270

12 bronzový matný bronze mat 3019 1205 511 090 3019 1205 511 270

30 šampaňský 
broušený

champagne 
brushed

3019 3005 511 090 3019 3005 511 270

Lakovaný hliník/ Aluminium powder-coated

35 bílý matný 
RAL 9016

white mat 
RAL 9016

3019 3505 511 090 3019 3505 511 270

40 černý matný
RAL 9005

black mat 
RAL 9005

3019 4005 511 090 3019 4005 511 270

Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm

52 buk sylvatica beech sylvatica 3019 5205 511 090 3019 5205 511 270

53 buk dulcium beech dulcium 3019 5305 511 090 3019 5305 511 270

54 dub alba oak alba 3019 5405 511 090 3019 5405 511 270

55 dub robur oak robur 3019 5505 511 090 3019 5505 511 270

56 dub asper oak asper 3019 5605 511 090 3019 5605 511 270

57 javor altus maple altus 3019 5705 511 090 3019 5705 511 270

58 olše domestica alder domestica 3019 5805 511 090 3019 5805 511 270

59 třešeň sakura cherry sakura 3019 5905 511 090 3019 5905 511 270

60 třešeň rubra cherry rubra 3019 6005 511 090 3019 6005 511 270

61 ořech regia walnut regia 3019 6105 511 090 3019 6105 511 270

62 ořech nigra walnut nigra 3019 6205 511 090 3019 6205 511 270

63 mahagon sapeli mahogany sapeli 3019 6305 511 090 3019 6305 511 270

64 wenge laurentii wenge laurentii 3019 6405 511 090 3019 6405 511 270

65 dub canum oak canum 3019 6505 511 090 3019 6505 511 270

66 ořech clarus walnut clarus 3019 6605 511 090 3019 6605 511 270

67 zebrano cremo zebrano cremo 3019 6705 511 090 3019 6705 511 270

68 bříza sibiřská birch siberia 3019 6805 511 090 3019 6805 511 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil vrtaný 60x6,5 mm
Cover strip drilled 60x6,5 mm
Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním 
výškovým rozdílem.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal 
difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

60

6,5

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3027 0707 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3027 1007 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3027 1107 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3027 1207 411 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm
Cover strip self-adhesive 60x6,5 mm
Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Self-adhesive aluminium profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

60

6,5

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3027 0707 511 090 3027 0707 511 270

10 zlatý matný gold mat 3027 1007 511 090 3027 1007 511 270

11 stříbrný matný silver mat 3027 1107 511 090 3027 1107 511 270

12 bronzový matný bronze mat 3027 1207 511 090 3027 1207 511 270

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually



 Na téměř jakýkoliv povrch/ On almost any surface

Přechodové profily / Cover strips

PŘECHODOVÉ PROFILY
Cover strips

34 35Přechodové profily / Cover strips Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Přechodový profil vrtaný 80x6,5 mm
Cover strip drilled 80x6,5 mm
Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním 
výškovým rozdílem.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal 
difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

80

6,5

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3028 0707 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3028 1007 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3028 1107 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3028 1207 411 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm
Cover strip self-adhesive 80x6,5 mm
Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Self-adhesive aluminium profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

80

6,5

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3028 0707 511 090 3028 0707 511 270

10 zlatý matný gold mat 3028 1007 511 090 3028 1007 511 270

11 stříbrný matný silver mat 3028 1107 511 090 3028 1107 511 270

12 bronzový matný bronze mat 3028 1207 511 090 3028 1207 511 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil vrtaný 100x6,5 mm
Cover strip drilled 100x6,5 mm
Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním 
výškovým rozdílem.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal 
difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

100

6,5

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3029 0707 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3029 1007 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3029 1107 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3029 1207 411 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm
Cover strip self-adhesive 100x6,5 mm
Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Self-adhesive aluminium profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

100

6,5

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3029 0707 511 090 3029 0707 511 270

10 zlatý matný gold mat 3029 1007 511 090 3029 1007 511 270

11 stříbrný matný silver mat 3029 1107 511 090 3029 1107 511 270

12 bronzový matný bronze mat 3029 1207 511 090 3029 1207 511 270

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually



 Na téměř jakýkoliv povrch/ On almost any surface

Přechodové profily / Cover strips

PŘECHODOVÉ PROFILY
Cover strips

36 37Přechodové profily / Cover strips Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Přechodový profil samolepící 30x4 mm
Cover strip self-adhesive 30x4 mm
Samolepící nerezový přechodový profil se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem
Self-adhesive stainless steel profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Nerez/Stainless steel

02 nerez 
leštěná

stainless steel 
polished

- 3020 0204 511 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil samolepící 40x5 mm
Cover strip self-adhesive 40x5 mm
Samolepící nerezový přechodový profil se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Self-adhesive stainless steel profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Nerez/Stainless steel

02 nerez 
leštěná

stainless steel 
polished

- 3021 0205 511 270

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, 
administrativní objekt, 
obchod, nákupní centrum

Flat, family house, office, 
administration building, 
shop, shopping centre

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Kategorie namáhání
Stress Category

PERFECT

Balení / Packing

individuální
individually

Přechodový profil vrtaný 30x4 mm
Cover strip drilled 30x4 mm
Nerezový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním 
výškovým rozdílem.
Stainless steel profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal 
difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Nerez/Stainless steel

03 nerez broušená stainless steel mat 
brushed

- 3020 0304 411 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil samolepící 30x4 mm
Cover strip self-adhesive 30x4 mm
Samolepící nerezový přechodový profil se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Self-adhesive stainless steel profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Nerez/Stainless steel

03 nerez broušená stainless steel mat 
brushed

- 3020 0304 511 270

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, 
administrativní objekt, 
obchod, nákupní centrum

Flat, family house, office, 
administration building, 
shop, shopping centre

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Kategorie namáhání
Stress Category

PERFECT

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, 
administrativní objekt, 
obchod, nákupní centrum

Flat, family house, office, 
administration building, 
shop, shopping centre

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Kategorie namáhání
Stress Category

PERFECT

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, 
administrativní objekt, 
obchod, nákupní centrum

Flat, family house, office, 
administration building, 
shop, shopping centre

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Kategorie namáhání
Stress Category

PERFECT

Balení / Packing

individuální
individually



 Na téměř jakýkoliv povrch/ On almost any surface

Přechodové profily / Cover strips

PŘECHODOVÉ PROFILY
Cover strips

38 39Přechodové profily / Cover strips Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Přechodový profil vrtaný 40x6 mm
Cover strip drilled 40x6 mm
Nerezový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním 
výškovým rozdílem.
Stainless steel profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal 
difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Nerez/Stainless steel

03 nerez broušená stainless steel mat 
brushed

- 3021 0306 411 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil samolepící 40x6 mm
Cover strip self-adhesive 40x6 mm
Samolepící nerezový přechodový profil se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Self-adhesive stainless steel profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Nerez/Stainless steel

03 nerez broušená stainless steel mat 
brushed

- 3021 0306 511 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil vrtaný 50x7 mm
Cover strip drilled 50x7 mm
Nerezový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním 
výškovým rozdílem.
Stainless steel profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal 
difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Nerez/Stainless steel

03 nerez broušená stainless steel mat 
brushed

- 3026 0307 411 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil samolepící 50x7 mm
Cover strip self-adhesive 50x7 mm
Samolepící nerezový přechodový profil se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Self-adhesive stainless steel profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Nerez/Stainless steel

03 nerez broušená stainless steel mat 
brushed

- 3026 0307 511 270

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, 
administrativní objekt, 
obchod, nákupní centrum

Flat, family house, office, 
administration building, 
shop, shopping centre

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Kategorie namáhání
Stress Category

PERFECT

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, 
administrativní objekt, 
obchod, nákupní centrum

Flat, family house, office, 
administration building, 
shop, shopping centre

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Kategorie namáhání
Stress Category

PERFECT

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, 
administrativní objekt, 
obchod, nákupní centrum

Flat, family house, office, 
administration building, 
shop, shopping centre

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Kategorie namáhání
Stress Category

PERFECT

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, 
administrativní objekt, 
obchod, nákupní centrum

Flat, family house, office, 
administration building, 
shop, shopping centre

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Kategorie namáhání
Stress Category

PERFECT

Balení / Packing

individuální
individually



 Na téměř jakýkoliv povrch/ On almost any surface

Přechodové profily / Cover strips

PŘECHODOVÉ PROFILY
Cover strips

40 41Přechodové profily / Cover strips Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Přechodový profil WELL 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm
Cover strip WELL 32 mm, differences 0 - 5,5 mm
Přechodové profily WELL se skrytým systémem montáže pomocí ocelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s 
výškovým rozdílem 0 - 5,5 mm. Profily WELL jsou dodávány s tlumícími proužky na okraji profilů, které jsou nelepivé, trvale elastické a eliminují kročejový 
hluk mezi profilem a podlahou.
Cover strip WELL with hidden system of installation using steel anchors are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 
0 - 5,5 mm. WELL profiles are supplied with damping strips at the edge of profile, which are non-adhesive, permanently elastic and eliminate footfall noise 
between the profile and the floor.

Řez montáží/ Cross-section of installation

32

0 - 5,5

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální / individually 
kotvy, hmoždinky (profil):
anchors, plugs (profile):
12 ks/pcs, délka / profil 270 cm
6 ks/pcs, délka / profil 90 cm

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3270 0756 111 090 3270 0756 111 270

10 zlatý matný gold mat 3270 1056 111 090 3270 1056 111 270

11 stříbrný matný silver mat 3270 1156 111 090 3270 1156 111 270

12 bronzový matný bronze mat 3270 1256 111 090 3270 1256 111 270

30 šampaňský 
broušený

champagne 
brushed

3270 3056 111 090 3270 3056 111 270

Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm

52 buk sylvatica beech sylvatica 3270 5256 111 090 3270 5256 111 270

53 buk dulcium beech dulcium 3270 5356 111 090 3270 5356 111 270

54 dub alba oak alba 3270 5456 111 090 3270 5456 111 270

55 dub robur oak robur 3270 5556 111 090 3270 5556 111 270

56 dub asper oak asper 3270 5656 111 090 3270 5656 111 270

57 javor altus maple altus 3270 5756 111 090 3270 5756 111 270

58 olše domestica alder domestica 3270 5856 111 090 3270 5856 111 270

59 třešeň sakura cherry sakura 3270 5956 111 090 3270 5956 111 270

60 třešeň rubra cherry rubra 3270 6056 111 090 3270 6056 111 270

61 ořech regia walnut regia 3270 6156 111 090 3270 6156 111 270

62 ořech nigra walnut nigra 3270 6256 111 090 3270 6256 111 270

63 mahagon sapeli mahogany sapeli 3270 6356 111 090 3270 6356 111 270

64 wenge laurentii wenge laurentii 3270 6456 111 090 3270 6456 111 270

65 dub canum oak canum 3270 6556 111 090 3270 6556 111 270

66 ořech clarus walnut clarus 3270 6656 111 090 3270 6656 111 270

67 zebrano cremo zebrano cremo 3270 6756 111 090 3270 6756 111 270

68 bříza sibiřská birch siberia 3270 6856 111 090 3270 6856 111 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil WELL 40 mm, nivelace 0 - 10 mm
Cover strip WELL 40 mm, differences 0 - 10 mm
Přechodové profily WELL se skrytým systémem montáže pomocí ocelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s 
výškovým rozdílem 0-10 mm. Profily WELL jsou dodávány s tlumícími proužky na okraji profilů, které jsou nelepivé, trvale elastické a eliminují kročejový 
hluk mezi profilem a podlahou.
Cover strip WELL with hidden system of installation using steel anchors are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 
0-10 mm. WELL profiles are supplied with damping strips at the edge of profile, which are non-adhesive, permanently elastic and eliminate footfall noise 
between the profile and the floor.

Řez montáží/ Cross-section of installation

0 - 10

40

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3271 0705 111 090 3271 0705 111 270

10 zlatý matný gold mat 3271 1005 111 090 3271 1005 111 270

11 stříbrný matný silver mat 3271 1105 111 090 3271 1105 111 270

12 bronzový matný bronze mat 3271 1205 111 090 3271 1205 111 270

30 šampaňský 
broušený

champagne 
brushed

3271 3005 111 090 3271 3005 111 270

Lakovaný hliník/ Aluminium powder-coated

35 bílý matný 
RAL 9016

white mat 
RAL 9016

3271 3505 111 090 3271 3505 111 270

40 černý matný
RAL 9005

black mat 
RAL 9005

3271 4005 111 090 3271 4005 111 270

Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm

52 buk sylvatica beech sylvatica 3271 5205 111 090 3271 5205 111 270

53 buk dulcium beech dulcium 3271 5305 111 090 3271 5305 111 270

54 dub alba oak alba 3271 5405 111 090 3271 5405 111 270

55 dub robur oak robur 3271 5505 111 090 3271 5505 111 270

56 dub asper oak asper 3271 5605 111 090 3271 5605 111 270

57 javor altus maple altus 3271 5705 111 090 3271 5705 111 270

58 olše domestica alder domestica 3271 5805 111 090 3271 5805 111 270

59 třešeň sakura cherry sakura 3271 5905 111 090 3271 5905 111 270

60 třešeň rubra cherry rubra 3271 6005 111 090 3271 6005 111 270

61 ořech regia walnut regia 3271 6105 111 090 3271 6105 111 270

62 ořech nigra walnut nigra 3271 6205 111 090 3271 6205 111 270

63 mahagon sapeli mahogany sapeli 3271 6305 111 090 3271 6305 111 270

64 wenge laurentii wenge laurentii 3271 6405 111 090 3271 6405 111 270

65 dub canum oak canum 3271 6505 111 090 3271 6505 111 270

66 ořech clarus walnut clarus 3271 6605 111 090 3271 6605 111 270

67 zebrano cremo zebrano cremo 3271 6705 111 090 3271 6705 111 270

68 bříza sibiřská birch siberia 3271 6805 111 090 3271 6805 111 270

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální / individually 
kotvy, hmoždinky (profil):
anchors, plugs (profile):
12 ks/pcs, délka / profil 270 cm
6 ks/pcs, délka / profil 90 cm



 Na téměř jakýkoliv povrch/ On almost any surface

Přechodové profily / Cover strips

PŘECHODOVÉ PROFILY
Cover strips

42 43Přechodové profily / Cover strips Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Přechodový profil WELL 50 mm, nivelace 0 - 16 mm
Cover strip WELL 50 mm, differences 0 - 16 mm
Přechodové profily WELL se skrytým systémem montáže pomocí ocelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s 
výškovým rozdílem 0 - 16 mm. Profily WELL jsou dodávány s tlumícími proužky na okraji profilů, které jsou nelepivé, trvale elastické a eliminují kročejový 
hluk mezi profilem a podlahou.
Cover strip WELL with hidden system of installation using steel anchors are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 
0-16 mm. WELL profiles are supplied with damping strips at the edge of profile, which are non-adhesive, permanently elastic and eliminate footfall noise 
between the profile and the floor.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3272 0716 111 090 3272 0716 111 270

10 zlatý matný gold mat 3272 1016 111 090 3272 1016 111 270

11 stříbrný matný silver mat 3272 1116 111 090 3272 1116 111 270

12 bronzový matný bronze mat 3272 1216 111 090 3272 1216 111 270

30 šampaňský 
broušený

champagne 
brushed

3272 3016 111 090 3272 3016 111 270

Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm

52 buk sylvatica beech sylvatica 3272 5216 111 090 3272 5216 111 270

53 buk dulcium beech dulcium 3272 5316 111 090 3272 5316 111 270

54 dub alba oak alba 3272 5416 111 090 3272 5416 111 270

55 dub robur oak robur 3272 5516 111 090 3272 5516 111 270

56 dub asper oak asper 3272 5616 111 090 3272 5616 111 270

57 javor altus maple altus 3272 5716 111 090 3272 5716 111 270

58 olše domestica alder domestica 3272 5816 111 090 3272 5816 111 270

59 třešeň sakura cherry sakura 3272 5916 111 090 3272 5916 111 270

60 třešeň rubra cherry rubra 3272 6016 111 090 3272 6016 111 270

61 ořech regia walnut regia 3272 6116 111 090 3272 6116 111 270

62 ořech nigra walnut nigra 3272 6216 111 090 3272 6216 111 270

63 mahagon sapeli mahogany sapeli 3272 6316 111 090 3272 6316 111 270

64 wenge laurentii wenge laurentii 3272 6416 111 090 3272 6416 111 270

65 dub canum oak canum 3272 6516 111 090 3272 6516 111 270

66 ořech clarus walnut clarus 3272 6616 111 090 3272 6616 111 270

67 zebrano cremo zebrano cremo 3272 6716 111 090 3272 6716 111 270

68 bříza sibiřská birch siberia 3272 6816 111 090 3272 6816 111 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil PRINZ 32 mm, nivelace 0 - 6 mm
Cover strip PRINZ 32 mm, differences 0 - 6 mm
Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových 
ploch s výškovým rozdílem 0 - 6 mm.
Cover strips PRINZ with hidden system of installation using nylon plugs are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 
0 - 6 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

10 zlatý matný gold mat 3102 1006 011 090 3102 1006 011 270

11 stříbrný matný silver mat 3102 1106 011 090 3102 1106 011 270

12 bronzový matný bronze mat 3102 1206 011 090 3102 1206 011 270

Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm

52 buk sylvatica beech sylvatica 3102 5206 011 090 3102 5206 011 270

53 buk dulcium beech dulcium 3102 5306 011 090 3102 5306 011 270

54 dub alba oak alba 3102 5406 011 090 3102 5406 011 270

55 dub robur oak robur 3102 5506 011 090 3102 5506 011 270

56 dub asper oak asper 3102 5606 011 090 3102 5606 011 270

57 javor altus maple altus 3102 5706 011 090 3102 5706 011 270

58 olše domestica alder domestica 3102 5806 011 090 3102 5806 011 270

59 třešeň sakura cherry sakura 3102 5906 011 090 3102 5906 011 270

60 třešeň rubra cherry rubra 3102 6006 011 090 3102 6006 011 270

61 ořech regia walnut regia 3102 6106 011 090 3102 6106 011 270

62 ořech nigra walnut nigra 3102 6206 011 090 3102 6206 011 270

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální / individually 
kotvy, hmoždinky (profil):
anchors, plugs (profile):
12 ks/pcs, délka / profil 270 cm
6 ks/pcs, délka /profil 90 cm

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální / individually 
kotvy, hmoždinky (profil):
anchors, plugs (profile):
15 ks/pcs, délka / profil 270 cm
5 ks/pcs, délka / profil 90 cm



 Na téměř jakýkoliv povrch/ On almost any surface

Přechodové profily / Cover strips

PŘECHODOVÉ PROFILY
Cover strips

44 45Přechodové profily / Cover strips Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Přechodový profil PRINZ 42 mm, nivelace 0 - 6 mm
Cover strip PRINZ 42 mm, differences 0 - 6 mm
Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových 
ploch s výškovým rozdílem 0 - 6 mm.
Cover strips PRINZ with hidden system of installation using nylon plugs are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 
0 - 6 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

10 zlatý matný gold mat 3104 1006 011 090 3104 1006 011 270

11 stříbrný matný silver mat 3104 1106 011 090 3104 1106 011 270

Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm

52 buk sylvatica beech sylvatica 3104 5206 011 090 3104 5206 011 270

53 buk dulcium beech dulcium 3104 5306 011 090 3104 5306 011 270

54 dub alba oak alba 3104 5406 011 090 3104 5406 011 270

55 dub robur oak robur 3104 5506 011 090 3104 5506 011 270

56 dub asper oak asper 3104 5606 011 090 3104 5606 011 270

57 javor altus maple altus 3104 5706 011 090 3104 5706 011 270

58 olše domestica alder domestica 3104 5806 011 090 3104 5806 011 270

59 třešeň sakura cherry sakura 3104 5906 011 090 3104 5906 011 270

60 třešeň rubra cherry rubra 3104 6006 011 090 3104 6006 011 270

61 ořech regia walnut regia 3104 6106 011 090 3104 6106 011 270

62 ořech nigra walnut nigra 3104 6206 011 090 3104 6206 011 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový profil PRINZ 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm
Cover strip PRINZ 38 mm, differences 4 - 17,5 mm
Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových 
ploch s výškovým rozdílem 4 - 17,5 mm.
Cover strips PRINZ with hidden system of installation using nylon plugs are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 4 - 
17,5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

10 zlatý matný gold mat 3105 1009 011 090 3105 1009 011 270

11 stříbrný matný silver mat 3105 1109 011 090 3105 1109 011 270

12 bronzový matný bronze mat 3105 1209 011 090 3105 1209 011 270

Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm

52 buk sylvatica beech sylvatica 3105 5209 011 090 3105 5209 011 270

53 buk dulcium beech dulcium 3109 5309 011 090 3105 5309 011 270

54 dub alba oak alba 3105 5409 011 090 3105 5409 011 270

55 dub robur oak robur 3105 5509 011 090 3105 5509 011 270

56 dub asper oak asper 3105 5609 011 090 3105 5609 011 270

57 javor altus maple altus 3105 5709 011 090 3105 5709 011 270

58 olše domestica alder domestica 3105 5809 011 090 3105 5809 011 270

59 třešeň sakura cherry sakura 3105 5909 011 090 3105 5909 011 270

60 třešeň rubra cherry rubra 3105 6009 011 090 3105 6009 011 270

61 ořech regia walnut regia 3105 6109 011 090 3105 6109 011 270

62 ořech nigra walnut nigra 3105 6209 011 090 3105 6209 011 270

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální / individually 
kotvy, hmoždinky (profil):
anchors, plugs (profile):
15 ks/pcs, délka / profil 270 cm
5 ks/pcs, délka / profil 90 cm

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální / individually 
kotvy, hmoždinky (profil):
anchors, plugs (profile):
15 ks/pcs, délka / profil 270 cm
5 ks/pcs, délka / profil 90 cm



 Na téměř jakýkoliv povrch/ On almost any surface

Přechodové profily / Cover strips

PŘECHODOVÉ PROFILY
Cover strips

46 47Přechodové profily / Cover strips Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Přechodový profil PRINZ 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm
Cover strip PRINZ 47 mm, differences 0 - 17,5 mm
Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových 
ploch s výškovým rozdílem 0 - 17,5 mm.
Cover strips PRINZ with hidden system of installation using nylon plugs are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 
0 - 17,5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

10 zlatý matný gold mat 3110 1006 011 090 3110 1006 011 270

11 stříbrný matný silver mat 3110 1106 011 090 3110 1106 011 270

Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm

52 buk sylvatica beech sylvatica 3110 5206 011 090 3110 5206 011 270

53 buk dulcium beech dulcium 3110 5306 011 090 3110 5306 011 270

54 dub alba oak alba 3110 5406 011 090 3110 5406 011 270

55 dub robur oak robur 3110 5506 011 090 3110 5506 011 270

56 dub asper oak asper 3110 5606 011 090 3110 5606 011 270

57 javor altus maple altus 3110 5706 011 090 3110 5706 011 270

58 olše domestica alder domestica 3110 5806 011 090 3110 5806 011 270

59 třešeň sakura cherry sakura 3110 5906 011 090 3110 5906 011 270

60 třešeň rubra cherry rubra 3110 6006 011 090 3110 6006 011 270

61 ořech regia walnut regia 3110 6106 011 090 3110 6106 011 270

62 ořech nigra walnut nigra 3110 6206 011 090 3110 6206 011 270

Objednací kódy / Item No.

DOPRODEJ
S A L E Přechodový profil ohýbatelný 24x6 mm

Cover strip bendable 24x6 mm

Příslušenství k ohýbatelnému přechodovému profilu
Accessories for bendable cover strip

Jednoduše ohýbatelný hliníkový přechodový profil s rádiusem 120 cm. V nabídce i lamelové hmoždinky nezbytné pro instalaci ohýbatelného T-profilu.
Easy bendable aluminum profile with a transition radius of 120 cm. Available rib dowel flap necessary to install the T-profile.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3011 0706 066 270

10 zlatý matný gold mat - 3011 1006 066 270

11 stříbrný matný silver mat - 3011 1106 066 270

12 bronzový matný bronze mat - 3011 1206 066 270

Objednací kód / Item No.

3070 0146 670 006

Objednací kód / Item No.

3071 9955 909 999

Objednací kódy / Item No.

Lamelová hmoždinka pro ohýbatelný přechodový profil, nylon, průměr 6 mm, délka 25 mm 
Bid dowel for bendable profile, nylon, average 6 mm, length 25 mm

Zařízení pro tvarování ohýbatelných přechodových profilů 
Equipment for forming bendable profiles

Materiál / Material

nylon/nylon

* pro více informací o možnostech zapůjčení zařízení na tvarování 
ohýbatelných přechodových profilů kontaktujte obchodní oddělení* for 
more information about possibility to rent equipment for forming bedable 
profiles contact the sales department

Balení / Packing

14 ks / 14 pcs

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální / individually 
kotvy, hmoždinky (profil):
anchors, plugs (profile):
15 ks/pcs, délka / profil 270 cm
5 ks/pcs, délka / profil 90 cm

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální 
individually 



 Na téměř jakýkoliv povrch/ On almost any surface

Přechodové profily / Cover strips

PŘECHODOVÉ PROFILY
Cover strips

48 49Přechodové profily / Cover strips Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Přechodový profil vrtaný 34x4,8 mm, tloušťka 3 mm
Cover strip drilled 34x4,8 mm, thickness 3 mm
Hliníkový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá na plynulé propojení vinylových podlah tloušťky 3 mm.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used to connection of vinyl floors thickness 3 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

300 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3010 0705 411 300

10 zlatý matný gold mat 3010 1005 411 300

11 stříbrný matný silver mat 3010 1105 411 300

12 bronzový matný bronze mat 3010 1205 411 300

Objednací kódy / Item No.

Přechodový flexi profil vrtaný 28x13 mm
Cover flexi-strip drilled 28x13 mm
Univerzální nastavitelný přechodový profil zajistí plynulý přechod mezi podlahovými plochami stejné výšky nebo plochami různé výšky.
The versatile adapting cover strip for floorings of the same or different height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3007 0713 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3007 1013 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3007 1113 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3007 1213 411 270

Objednací kódy / Item No.

Přechodový flexi profil vrtaný 30x20 mm
Cover flexi-strip drilled 30x20 mm
Univerzální nastavitelný přechodový profil zajistí plynulý přechod mezi podlahovými plochami stejné výšky nebo plochami různé výšky.
The versatile adapting cover strip for floorings of the same or different height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3007 0720 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3007 1020 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3007 1120 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3007 1220 411 270

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální 
individually 

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální 
individually 



Na téměř jakýkoliv povrch
On almost any surface

SCHODOVÉ HRANY
STAIR NOSINGS

Profily pro ukončení nebo ochranu schodových hran se 
systémem montáže šroubem nebo samolepící páskou.

Profiles for terminations or protection of stair edges with a 
system of installation by countersunk screw or by sticking.

SCHODOVÁ HRANA
Stair nosing

• 24,5x10 mm
• 24,5x20 mm
• 31x29 mm
• 31x43 mm
• 45x23 mm
• 55x47 mm
• 70x55 mm
• 53x30 mm s krycí páskou
• 42x23 mm s PVC vložkou
• 60x34 mm s PVC vložkou
• 44x34 mm, tloušťka 2,5 mm s PVC vložkou
• 48x18,5 mm, tloušťka 2,5 mm
• 39,5x29,5 mm, tloušťka 2,5 mm
• 40x30 mm, tloušťka 3 mm
• 41x31 mm, tloušťka 4 mm
• 42x32 mm, tloušťka 5 mm

SCHODOVÝ PROFIL
Stair strip

• 30x13 mm, tloušťka 3 mm
• 30x15 mm, tloušťka 5 mm
• 30x17 mm, tloušťka 7 mm
• 35x20 mm, tloušťka 8 mm
• 37,5x20 mm, tloušťka 9-10,2 mm
• 50x30 mm, tloušťka 13-15 mm
• 42,5x35 mm, tloušťka 2,0-2,5 mm
• 47x39 mm, tloušťka 5,0-5,5 mm
• Schodový profil vrtaný pro LED     
 osvětlení 60x45 mm
• Příslušenství k schodovému profilu pro  
 LED osvětlení

NEW



Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Schodové hrany / Stair nosings

SCHODOVÉ HRANY
Stair nosings

52 53Schodové hrany / Stair nosings Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Schodová hrana vrtaná 24,5x10 mm
Angle edge drilled 24,5x10 mm
Hliníkový profil s otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran
Aluminium profile with countersunk screw holes is suitable for the protection and termination of stair noising.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3043 0710 411 090 3043 0710 411 270

10 zlatý matný gold mat 3043 1010 411 090 3043 1010 411 270

11 stříbrný matný silver mat 3043 1110 411 090 3043 1110 411 270

12 bronzový matný bronze mat 3043 1210 411 090 3043 1210 411 270

Objednací kódy / Item No.

Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm
Angle edge self-adhesive 24,5x10 mm
Samolepící hliníkový profil je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.
Self-adhesive aluminium profile is suitable for the protection and termination of stair noising.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3043 0710 511 090 3043 0710 511 270

10 zlatý matný gold mat 3043 1010 511 090 3043 1010 511 270

11 stříbrný matný silver mat 3043 1110 511 090 3043 1110 511 270

12 bronzový matný bronze mat 3043 1210 511 090 3043 1210 511 270

Lakovaný hliník/ Aluminium powder-coated

35 bílý matný 
RAL 9016

white mat 
RAL 9016

3043 3510 511 090 3043 3510 511 270

40 černý matný
RAL 9005

black mat 
RAL 9005

3043 4010 511 090 3043 4010 511 270

Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm

52 buk sylvatica beech sylvatica 3043 5210 511 090 3043 5210 511 270

53 buk dulcium beech dulcium 3043 5310 511 090 3043 5310 511 270

54 dub alba oak alba 3043 5410 511 090 3043 5410 511 270

55 dub robur oak robur 3043 5510 511 090 3043 5510 511 270

56 dub asper oak asper 3043 5610 511 090 3043 5610 511 270

57 javor altus maple altus 3043 5710 511 090 3043 5710 511 270

58 olše domestica alder domestica 3043 5810 511 090 3043 5810 511 270

59 třešeň sakura cherry sakura 3043 5910 511 090 3043 5910 511 270

60 třešeň rubra cherry rubra 3043 6010 511 090 3043 6010 511 270

61 ořech regia walnut regia 3043 6110 511 090 3043 6110 511 270

62 ořech nigra walnut nigra 3043 6210 511 090 3043 6210 511 270

63 mahagon sapeli mahogany sapeli 3043 6310 511 090 3043 6310 511 270

64 wenge laurentii wenge laurentii 3043 6410 511 090 3043 6410 511 270

65 dub canum oak canum 3043 6510 511 090 3043 6510 511 270

66 ořech clarus walnut clarus 3043 6610 511 090 3043 6610 511 270

67 zebrano cremo zebrano cremo 3043 6710 511 090 3043 6710 511 270

68 bříza sibiřská birch siberia 3043 6810 511 090 3043 6810 511 270

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální 
individually 



Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Schodové hrany / Stair nosings

SCHODOVÉ HRANY
Stair nosings

54 55Schodové hrany / Stair nosings Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Schodová hrana vrtaná 24,5x20 mm
Angle edge drilled 24,5x20 mm
Hliníkový profil s otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.
Aluminium profile with countersunk screw holes is suitable for the protection and termination of stair noising.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3043 0720 411 090 3043 0720 411 270

10 zlatý matný gold mat 3043 1020 411 090 3043 1020 411 270

11 stříbrný matný silver mat 3043 1120 411 090 3043 1120 411 270

12 bronzový matný bronze mat 3043 1220 411 090 3043 1220 411 270

Objednací kódy / Item No.

Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm
Angle edge self-adhesive 24,5x20 mm
Samolepící hliníkový profil je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.
Self-adhesive aluminium profile is suitable for the protection and termination of stair noising.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3043 0720 511 090 3043 0720 511 270

10 zlatý matný gold mat 3043 1020 511 090 3043 1020 511 270

11 stříbrný matný silver mat 3043 1120 511 090 3043 1120 511 270

12 bronzový matný bronze mat 3043 1220 511 090 3043 1220 511 270

Lakovaný hliník/ Aluminium powder-coated

35 bílý matný 
RAL 9016

white mat 
RAL 9016

3043 3520 511 090 3043 3520 511 270

40 černý matný
RAL 9005

black mat 
RAL 9005

3043 4020 511 090 3043 4020 511 270

Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm

52 buk sylvatica beech sylvatica 3043 5220 511 090 3043 5220 511 270

53 buk dulcium beech dulcium 3043 5320 511 090 3043 5320 511 270

54 dub alba oak alba 3043 5420 511 090 3043 5420 511 270

55 dub robur oak robur 3043 5520 511 090 3043 5520 511 270

56 dub asper oak asper 3043 5620 511 090 3043 5620 511 270

57 javor altus maple altus 3043 5720 511 090 3043 5720 511 270

58 olše domestica alder domestica 3043 5820 511 090 3043 5820 511 270

59 třešeň sakura cherry sakura 3043 5920 511 090 3043 5920 511 270

60 třešeň rubra cherry rubra 3043 6020 511 090 3043 6020 511 270

61 ořech regia walnut regia 3043 6120 511 090 3043 6120 511 270

62 ořech nigra walnut nigra 3043 6220 511 090 3043 6220 511 270

63 mahagon sapeli mahogany sapeli 3043 6320 511 090 3043 6320 511 270

64 wenge laurentii wenge laurentii 3043 6420 511 090 3043 6420 511 270

65 dub canum oak canum 3043 6520 511 090 3043 6520 511 270

66 ořech clarus walnut clarus 3043 6620 511 090 3043 6620 511 270

67 zebrano cremo zebrano cremo 3043 6720 511 090 3043 6720 511 270

68 bříza sibiřská birch siberia 3043 6820 511 090 3043 6820 511 270

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální 
individually 



Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Schodové hrany / Stair nosings

SCHODOVÉ HRANY
Stair nosings

56 57Schodové hrany / Stair nosings Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Schodová hrana vrtaná 31x29 mm
Angle edge drilled 31x29 mm
Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair noising.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3039 0725 411 250

10 zlatý matný gold mat 3039 1025 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3039 1125 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3039 1225 411 250

Objednací kódy / Item No.

Schodová hrana vrtaná 31x43 mm
Angle edge drilled 31x43 mm
Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair noising.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3040 0732 411 250

10 zlatý matný gold mat 3040 1032 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3040 1132 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3040 1232 411 250

Objednací kódy / Item No.

Schodová hrana vrtaná 45x23 mm
Stair nosing drilled 45x23 mm
Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je určen k ochraně a ukončení schodových hran. Možnost dodání atypické délky hran do 
maximální délky 540 cm.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair nosing. Possible to deliver atypical length of the edges up to a 
maximum length of 540 cm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

270 cm Atypická délka
Atypical length

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3047 0722 411 270 na objednávku

10 zlatý matný gold mat 3047 1022 411 270 na objednávku

11 stříbrný matný silver mat 3047 1122 411 270 na objednávku

12 bronzový matný bronze mat 3047 1222 411 270 na objednávku

Objednací kódy / Item No.

Schodová hrana samolepící 45x23 mm
Stair nosing self-adhesive 45x23 mm
Samolepící hliníkový profil je určen k ochraně a ukončení schodových hran. Možnost dodání atypické délky hran do maximální délky 540 cm.
Self-adhesive aluminium profile for protection and termination of stair nosing. Possible to deliver atypical length of the edges up to a maximum length 
of 540 cm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

270 cm Atypická délka
Atypical length

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3047 0722 511 270 na objednávku

10 zlatý matný gold mat 3047 1022 511 270 na objednávku

11 stříbrný matný silver mat 3047 1122 511 270 na objednávku

12 bronzový matný bronze mat 3047 1222 511 270 na objednávku

Objednací kódy / Item No.

ATYPICKÉ DÉLKY

ATYPICAL LENGTH

ATYPICKÉ DÉLKY

ATYPICAL LENGTH

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální 
individually 

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategórie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální 
individually 
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Schodová hrana vrtaná 55x47 mm
Stair nosing drilled 55x47 mm
Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

10 zlatý matný gold mat 3033 1048 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3033 1148 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3033 1248 411 250

Objednací kódy / Item No.

Schodová hrana vrtaná 70x55 mm
Stair nosing drilled 70x55 mm
Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3034 0736 411 250

10 zlatý matný gold mat 3034 1036 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3034 1136 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3034 1236 411 250

Objednací kódy / Item No.

Schodová hrana vrtaná se samolepící krycí páskou 53x30 mm
Stair nosing drilled with self-adhesive covering band 53x30 mm

Samolepící krycí páska pro schodové hrany, šířka 23 mm
Self-adhesive covering band for stair nosings, width 23 mm

Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používána na ochranu a ukončení schodových hran. Samolepící krycí páska plní 
bezpečnostní a krycí funkci. Samolepící krycí páska není součástí profilu a je nutno objednat individuálně.
Aluminium stair nosing with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges. Self-adhesive covering band perform a safety and 
covering function. Self-adhesive tape is not part of the profile and must be ordered individually.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3036 0730 411 250

10 zlatý matný gold mat 3036 1030 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3036 1130 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3036 1230 411 250

Objednací kódy / Item No.

Barva Color
Délka návinu/ Length off roll

25 m

černá black 3059 7001 500 915

hnědá* brown* 3059 7101 500 915

béžová* beige* 3059 7201 500 915

Objednací kódy / Item No.

* pouze na objednávku / only on order

černá
black

hnědá
brown

béžová
beige

Odchylky v barvě jsou vyhrazeny.
Differences in colour are reserved.

Délka návinu / Length of roll

25 m

Poznámka / Note

Samolepící krycí páska není dodávána s profilem jako součást balení. Při objednávce je 
třeba specifikovat barvu, minimální odběrné množství je 25 m / 1 role.
Self-adhesive band isn´t delivered with a profile as a part of the package. When ordering 
please specify the color, minimal ordering quantity is 25 m / 1 roll.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální 
individually 
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Schodová hrana dvakrát vrtaná s PVC vložkou 42x23 mm
Stair nosing double drilled with exchangeable PVC-insert 42x23 mm
Hliníkový schodový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používán pro ochranu a ukončení schodových hran. Otvory pro šrouby jsou 
střídavě předvrtané ve dvou řadách. Schodová hrana je dodávána v balení spolu s PVC vložkou v barvě černé nebo reflexní žluté. Vyměnitelná PVC 
vložka s drážkami plní bezpečnostní funkci uzavřené hrany.
Aluminium stair nosing profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges. The screw holes are drilled alternately in 
two-lines. Stair nosing is delivered in the package with a PVC-insert in black or reflective yellow. Exchangeable PVC-inserts with grooved perform a safety 
function.

Rez montážou / Cross-section of installation

42

26

7

23
18

Povrchová úprava Surface finishing Barva PVC vložky PVC-insert color
Délka / Length Atypická délka

atypical length270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat černá black 3035 0722 41C 270 na objednávku

reflexní žlutá reflective yellow 3035 0722 41Z 270 na objednávku

10 zlatý matný gold mat černá black 3035 1022 41C 270 na objednávku

reflexní žlutá reflective yellow 3035 1022 41Z 270 na objednávku

11 stříbrný matný silver mat černá black 3035 1122 41C 270 na objednávku

reflexní žlutá reflective yellow 3035 1122 41Z 270 na objednávku

12 bronzový matný bronze mat černá black 3035 1222 41C 270 na objednávku

reflexní žlutá reflective yellow 3035 1222 41Z 270 na objednávku

Objednávkové kódy / Item No.

Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, šířka 26 mm
Anti-slip grooved PVC-insert for stair nosing, width 26 mm

Materiál / Material

PVC / PVC

Délka návinu / Length off roll

individuální - PVC vložka je součástí balení uzavřené hrany
individually - PVC-insert is part of the package stair nosing

Řez montáží / Cross-section of installation

černá
black

reflexní žlutá
reflective yellow

26

Odchylky v barvě jsou vyhrazeny.
Differences in colour are reserved.

ATYPICKÉ DÉLKY

ATYPICAL LENGTH

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Řez montáží/ Cross-section of installation
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Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 60x34 mm
Stair nosing drilled with exchangeable PVC-insert 60x34 mm
Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používán pro ochranu a ukončení schodových hran. Vyměnitelná PVC vložka s drážkami 
plní bezpečnostní funkci uzavřené hrany. PVC vložka není součástí profilu a je nutno objednat individuálně.
Aluminium profile wiht countersunk screw holes for protection and termination of stair edges. Exchangeable PVC-insert with grooved perform a safety 
function. PVC-insert is not part of the profile and must be ordered individually.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3037 0727 411 250

10 zlatý matný gold mat 3037 1027 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3037 1127 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3037 1227 411 250

Objednací kódy / Item No.

Schodová hrana dvakrát vrtaná s PVC vložkou 60x34 mm
Stair nosing double drilled with exchangeable PVC-insert 60x34 mm
Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používán pro ochranu a ukončení schodových hran. Vyměnitelná PVC vložka s drážkami 
plní bezpečnostní funkci uzavřené hrany. PVC vložka není součástí profilu a je nutno objednat individuálně.
Aluminium profile wiht countersunk screw holes for protection and termination of stair edges. Exchangeable PVC-insert with grooved perform a safety 
function. PVC-insert is not part of the profile and must be ordered individually.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský 
matný*

champagne mat* 3038 0727 411 250

10 zlatý matný * gold mat* 3038 1027 411 250

11 stříbrný matný* silver mat* 3038 1127 411 250

12 bronzový matný * bronze mat* 3038 1227 411 250

Objednací kódy / Item No.

*pouze na objednávku / only on order

Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 44x34 mm, tloušťka 2,5 mm
Stair nosing drilled with exchangeable PVC-insert 44x34 mm, thickness 2,5 mm
Schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používána na ukončení vinylové podlahy tloušťky 2,5 mm na schodových hranách. 
Vyměnitelná PVC vložka s drážkami plní bezpečnostní funkci uzavřené hrany. PVC vložka není dodávána s profilem jako součást balení.
Stair nosing profile with countersunk screw holes is used for termination of vinyl floor thicknesses 2,5 mm on stair edges. Exchangeable PVC-insert with 
grooves perform a safety function. PVC insert isn’t delivered with a profile as a part of the package.

Řez montáží/ Cross-section of installation

44

34

2,5

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3044 0727 411 250

10 zlatý matný gold mat 3044 1027 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3044 1127 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3044 1227 411 250

Objednací kódy / Item No.

Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, šířka 29 mm
Anti-slip grooved PVC-insert for stair nosing, width 29 mm

Řez montáží/ Cross-section of installation

29

Barva Color Objednacíkód / Item No.

PVC / PVC

černá black 3060 7004 600 915

hňedá brown 3060 7104 600 915

antracitová anthracite 3060 7404 600 915

šedá light grey 3060 7304 600 915

Objednací kódy / Item No.

Materiál / Material

PVC/PVC

Délka návinu / Length off roll

25 m

Poznámka/Note
PVC vložka není dodávána s profilem jako součást balení. Při 
objednávce je třeba specifikovat barvu a množství.
PVC-insert isn´t delivered with a profile as a part of the package. 
When ordering please specify the color and quantity.

černá
black

hnědá
brown

antracitová
anthracite

šedá
light grey

Odchylky v barvě jsou vyhrazeny.
Differences in colour are reserved.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální 
individually 
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Schodová hrana vrtaná 48x18,5 mm, tloušťka 2,5 mm
Stair nosing drilled 48x18,5 mm, thickness 2,5 mm

Schodová hrana ohýbatelná 48x18,5 mm, tloušťka 2,5 mm
Stair nosing bendable 48x18,5 mm, thickness 2,5 mm

Hliníková schodová hrana s otvory pro zapuštěné šrouby je určena na ukončení vinylové podlahy tloušťky 2,5 mm.
Aluminium stair nosing with countersunk screw holes is intended for a perfect termination of vinyl flooring with thickness of 2,5 mm.

Jednoduše ohýbatelná schodová hrana s minimálním rádiusem 80 cm. Profil je použitelný pro ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2,5 mm.
Easily bendable stair nosing with a minimum radius of 80 cm. Profile is applicable to the termination of floor surfaces with a thickness of 2,5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Řez montáží/ Cross-section of installation

48

18,5

2,5

48

18,5

2,5

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3048 0719 411 250

10 zlatý matný gold mat 3048 1019 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3048 1119 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3048 1219 411 250

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3048 0719 711 250

10 zlatý matný gold mat 3048 1019 711 250

11 stříbrný matný silver mat 3048 1119 711 250

12 bronzový matný bronze mat 3048 1219 711 250

Objednací kódy / Item No.

Objednací kódy / Item No.

Na objednávku i schodové hrany pro ukončení podlahových materiálů tloušťky 3 mm, 4 mm, 5 mm a 6 mm.
On order stair nosing for termination of flooring with thickness of 3 mm, 4 mm, 5 mm and 6 mm.

Schodová hrana vrtaná 39,5x29,5 mm, tloušťka 2,5 mm
Stair nosing drilled 39,5x29,5 mm, thickness 2,5 mm
Hliníková schodová hrana s otvory pro zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky 2,5 mm.
Aluminium stair nosing with countersunk screw holes ensures a perfect and impressive ending of vinyl flooring materials thicknesses up to 2,5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation
39,5

29,5

2,5

2,5

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3049 0724 411 250

10 zlatý matný gold mat 3049 1024 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3049 1124 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3049 1224 411 250

Objednací kódy / Item No.

Jako vnitřní stranu schodu je možné použít ukončovací koutový profil vrtaný 29x29 mm, tloušťka 2,5 mm (viz str. 17).
As an internal corner of stairs can be used corner trim drilled 29x29 mm, thickness 2,5 mm (see page 17)

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální 
individually 
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Schodová hrana vrtaná 40x30 mm, tloušťka 3 mm
Stair nosing drilled 40x30 mm, thickness 3 mm
Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů 
tloušťky maximálně 3 mm.
Aluminium stair nosing with countersunk screw holes ensures a perfect and impressive ending of vinyl flooring materials thickness up to 3 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3049 0725 411 250

10 zlatý matný gold mat 3049 1025 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3049 1125 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3049 1225 411 250

Objednací kódy / Item No.

Schodová hrana vrtaná 41x31 mm, tloušťka 4 mm
Stair nosing drilled 41x31 mm, thickness 4 mm
Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů 
tloušťky maximálně 4 mm.
Aluminium stair nosing with countersunk screw holes ensures a perfect and impressive ending of vinyl flooring materials thickness up to 4 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3049 0726 411 250

10 zlatý matný gold mat 3049 1026 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3049 1126 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3049 1226 411 250

Objednací kódy / Item No.

Schodová hrana vrtaná 42x32 mm, tloušťka 5 mm
Stair nosing drilled 42x32 mm, thickness 5 mm
Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení podlahových materiálů tloušťky 
maximálně 5 mm.
Aluminium stair nosing with countersunk screw holes ensures a perfect and impressive ending of flooring materials thickness up to 5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3049 0727 411 250

10 zlatý matný gold mat 3049 1027 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3049 1127 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3049 1227 411 250

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální 
individually 



Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Schodové hrany / Stair nosings

SCHODOVÉ HRANY
Stair nosings

68 69Schodové hrany / Stair nosings Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Schodový profil vrtaný 30x13 mm, tloušťka 3 mm
Stair nosing drilled 30x13 mm, thickness 3 mm
Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení vinylové podlahy tloušťky 3 mm na uzavřené hraně.
Vinyl tile edge with countersunk screw holes is used for a perfect termination of vinyl floor thickness up to 3 mm on the stairs.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3046 0713 411 250

10 zlatý matný gold mat 3046 1013 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3046 1113 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3046 1213 411 250

Objednací kódy / Item No.

Schodový profil ohýbatelný 30x13 mm, tloušťka 3 mm
Stair nosing bendable 30x13 mm, thickness 3 mm
Jednoduše ohýbatelný schodový profil s minimálním rádiusem 300 cm. Profil se používá na schodových hranách pro ukončení podlahových ploch o 
tloušťce 3 mm.
Easily bendable stair nosing with a minimum radius of 300 cm. Profile is used for the stair nosing with the floor surfaces of thickness 3 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3046 0713 711 250

10 zlatý matný gold mat 3046 1013 711 250

11 stříbrný matný silver mat 3046 1113 711 250

12 bronzový matný bronze mat 3046 1213 711 250

Objednací kódy / Item No.

Na objednávku i ohýbatelné schodové hrany tloušťky 5 mm a 7 mm.
On order bendable stair nosings of thickness 5 mm and 7 mm.

Schodový profil vrtaný 30x15 mm, tloušťka 5 mm
Stair nosing drilled 30x15 mm, thickness 5 mm
Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce nebo PVC podlahy na uzavřeném hraně.
Carpet tile edge with countersunk screw holes is used for a perfect termination of carpets or PVC floor covering on the stairs.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3046 0715 411 250

10 zlatý matný gold mat 3046 1015 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3046 1115 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3046 1215 411 250

Objednací kódy / Item No.

Schodový profil vrtaný 30x17 mm, tloušťka 7 mm
Stair nosing drilled 30x17 mm, thickness 7 mm
Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce nebo laminátové podlahy tloušťky 7 mm na uzavřené 
hraně.
Stair nosing with countersunk screw holes is used for a perfect termination of carpet or laminate floor thickness up to 7 mm.

Řez montáží / Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3046 0717 411 250

10 zlatý matný gold mat 3046 1017 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3046 1117 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3046 1217 411 250

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální 
individually 

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální 
individually 



Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Schodové hrany / Stair nosings

SCHODOVÉ HRANY
Stair nosings
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Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm
Stair nosing 35x20 mm, thickness 8 mm
Schodový profil určený k ukončení uzavřené hrany při montáži laminátové podlahy s tloušťkou 8 - 9 mm.
Stair ending profil for laminate with covering thicknesses of 8 - 9 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Dĺžka / Length

90 cm 270 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3045 0708 111 270

10 zlatý matný gold mat - 3045 1008 111 270

11 stříbrný matný silver mat - 3045 1108 111 270

12 bronzový matný bronze mat - 3045 1208 111 270

Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm

52 buk sylvatica beech sylvatica - 3045 5208 111 270

53 buk dulcium beech dulcium - 3045 5308 111 270

54 dub alba oak alba - 3045 5408 111 270

55 dub robur oak robur - 3045 5508 111 270

56 dub asper oak asper - 3045 5608 111 270

57 javor altus maple altus - 3045 5708 111 270

58 olše domestica alder domestica - 3045 5808 111 270

59 třešeň sakura cherry sakura - 3045 5908 111 270

60 třešeň rubra cherry rubra - 3045 6008 111 270

61 ořech regia walnut regia - 3045 6108 111 270

62 ořech nigra walnut nigra - 3045 6208 111 270

63 mahagon sapeli mahogany sapeli - 3045 6308 111 270

64 wenge laurentii wenge laurentii - 3045 6408 111 270

65 dub canum oak canum - 3045 6508 111 270

66 ořech clarus walnut clarus - 3045 6608 111 270

67 zebrano cremo zebrano cremo - 3045 6708 111 270

68 bříza sibiřská birch siberia - 3045 6808 111 270

Objednací kódy / Item No.

Schodový profil vrtaný 37,5x20 mm, tloušťka 9 - 10,2 mm
Stair nosing drilled 37,5x20 mm, thickness 9 - 10,2 mm
Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení uzavřené hrany při montáži podlahového materiálu tloušťky 9 - 10,2 mm.
Stair ending profile with countersunk screw holes is used for a floor covering thickness 9 - 10,2 mm on the stairs.

Řez montáží/ Cross-section of installation

8

37,5

13,5
20

9-10,2

Povrchová úrava Surface finishing
Délka / Lenght

90 cm 250 cm

Eloxovaný hliník/Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat - 3031 0720 411 250

10 zlatý matný gold mat - 3031 1020 411 250

11 stříbrný matný silver mat - 3031 1120 411 250

12 bronzový matný bronze mat - 3031 1220 411 250

Objednací kódy / Item No.

NEW

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální 
individually 



Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Schodové hrany / Stair nosings

SCHODOVÉ HRANY
Stair nosings
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Schodový profil vrtaný 50x30 mm, tloušťka 13 - 15 mm
Stair nosing drilled 50x30 mm, thickness 13 - 15 mm
Schodový profil určený k ukončení uzavřené hrany při montáži parketové podlahy s tloušťkou 13 - 15 mm.
Stair ending profile for parquet with covering thicknesses of 13 - 15 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

10 zlatý matný gold mat 3032 1014 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3032 1114 411 250

Objednací kódy / Item No.

Schodový profil vrtaný 42,5x35 mm, tloušťka 2,0 - 2,5 mm
Stair nosing drilled 42,5x35 mm, thickness 2,0 - 2,5 mm
Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou
2,0 - 2,5 mm.
Stair nosing with countersunk screw holes is used for a perfect termination of vinyl or PVC floor thicknesses up to 2,0 - 2,5 mm on the stairs.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3041 0728 411 250

10 zlatý matný gold mat 3041 1028 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3041 1128 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3041 1228 411 250

Objednací kódy / Item No.

Schodový profil vrtaný 47x39 mm, tloušťka 5,0 - 5,5 mm
Stair nosing drilled 47x39 mm, thickness 5,0 - 5,5 mm
Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou 5,0 - 5,5 
mm.
Stair nosing with countersunk screw holes is used for a perfect termination of vinyl or PVC floor thicknesses up to 5,0 - 5,5 mm on the stairs.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3042 0730 411 250

10 zlatý matný gold mat 3042 1030 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3042 1130 411 250

12 bronzový matný bronze mat 3042 1230 411 250

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální 
individually 

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální 
individually 



Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Schodové hrany / Stair nosings

SCHODOVÉ HRANY
Stair nosings
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Schodový profil vrtaný pro LED osvětlení 60x45 mm
Stair nosing drilled for LED lights 60x45 mm
Schodový profil pro LED osvětlení s otvory na zapuštěné šrouby se používá na hrany schodů k osvětlení světelným kabelem. Ideální řešení pro 
osvětlení schodišť v prostranstvích se sníženou viditelností, jako např. kina, restaurace, noční podniky, apod. V nabídce s kompletním příslušenstvím.

Stair nosing for LED lights with countersunk screw holes is used on edges of steps to illuminate the light cable. Ideal solution for lighting stairs in 
places with low visibility, for example. cinemas, restaurants or night clubs. Available with complete accessories.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

300 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3050 0733 411 300

10 zlatý matný * gold mat * 3050 1033 411 300

11 stříbrný matný silver mat 3050 1133 411 300

12 bronzový matný * bronze mat * 3050 1233 411 300

Objednací kódy / Item No.

* pouze na objednávku / only on order

Příslušentsví k profilu pro LED osvětlení
Accessories for LED lights

Objednací kód
Item No.

Produktové foto
Product photography

Charakteristika
Characteristic

LED světla v pásu bílé/LED strip lights in the white

3061 9905 909 900

LED světla v pásu bílé, dělení 
pásu 6 LED / 167mm, délka návinu 
360 LED / 10m, 24 Watt / návin 
10m

LED strip lights in the white, sepa-
rably each 6 LED / 167 mm, length 
of roll 360 LED / 10m, 24 Watt / 
10 m roll

Připojovací sada pro LED/ Connection set for LED lights

3062 9910 909 150

Připojovací sada pro LED světla 
s konektorem, napájecí kabel       
150 cm, 24 Watt

Connection set for LED lights, with 
lengthwise-connector, power cable 
150 cm, 24 Watt

Konektor a teplem smrštitelná bužírka / Lengthwise-connector and heat shrinkable tubes for 
LED lights

3063 9903 909 999

Podélný propojovací konektor a 
teplem smrštitelná bužírka pro LED 
světla, balení 10 ks

Lengthwise-connector and heat 
shrinkable tubes for LED lights, 
packing 10 pcs

Trubice pro LED světla transparentní / Tube for LED lights transparent

3064 7610 909 200

Trubice pro LED světla,          
10x10 mm, akrylát, barva 
transparentní, délka 200 cm

Tube for LED lights, 10x10 mm, 
acrylate, color transparent, length 
200 cm

Trubice pro LED světla modrá / Tube for LED lights blue

3064 7710 909 200

Trubice pro LED světla,          
10x10 mm, akrylát, barva modrá, 
délka 200 cm

Tube for LED lights, 10x10 mm, 
acrylate, color blue, length 200 cm

Difuzér pro LED světla bílý / Diffuser for LED lights white

3065 7508 909 900

Difuzér pro LED světla, 3x8 mm, 
plast, barva bílá, délka návinu 
10 m

Diffuser for LED lights, 3x8 mm, 
plastic, color white, length 10 m

Napájecí zdroj / LED-driver

3066 9920 909 999

Napájecí zdroj pro LED osvětlení, 
napájecí kabel 200 cm, euro 
připojovací konektor, 24V / 12 Watt

LED-driver for LED lights, power 
cabel 200 cm, Euro connector 
plug, 24V/12 Watt

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually



Na téměř jakýkoliv povrch
On almost any surface

SOKLOVÉ PROFILY
SKIRTING PROFILES

Soklové profily jsou určeny pro elegantní ukončení a 
překrytí nerovností podlahových ploch u stěn.

Skirting profiles are intended for an elegant termination 
and covering disparieties of floor surfaces with the walls.

SOKLOVÉ PROFILY
Skirting profiles

• Soklový profil s vložkou 60x15 mm
• Soklový profil s vložkou    
 a těsnící gumou 60x15 mm
• Příslušenství k soklovým profilům  
 60x15 mm
• Oboustranný soklový profil   
 60x15 mm
• Příslušenství k oboustranným   
 soklovým profilům 60x15 mm
• Soklový profil 58x12 mm
• Příslušenství k soklovým profilům  
 58x12 mm
• Soklový profil 40x12 mm



Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Soklové profily / Skirting profiles

SOKLOVÉ PROFILY
Skirting profiles
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Soklový profil s vložkou 60x15 mm
Skirting profile with feather 60x15 mm
Hliníkový soklový profil s plastovou vložkou, která zajišťuje stálé upevnění vkládaného podlahového materiálu tloušťky 3 - 11 mm.
Aluminium skirting profile with feather that provides constantly mounting of loaded floor material thickness 3 - 11 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Dĺžka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3310 0737 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3310 1137 411 250

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální *
individually *

* v balení včetně plastové vložky, šroubů a hmoždinek
* inkl. feather, screws and dowels

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální *
individually *

* v balení včetně plastové vložky, šroubů a hmoždinek
* inkl. feather, screws and dowels

Soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60x15 mm
Skirting profile with feather and sealing lips in grey 60x15 mm
Hliníkový soklový profil s plastovou vložkou, která zajišťuje stálé upevnění vkládaného podlahového materiálu tloušťky 3 - 11 mm. Doplněno o 2 kusy šedé 
těsnící gumy.
Aluminium skirting profile with feather that provides constantly mounting of loaded floor material thickness 3 - 11 mm. By 2 pcs of sealing lips in grey.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Dĺžka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský 
matný*

champagne mat* 3310 0738 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3310 1138 411 250

Objednací kódy / Item No.

*pouze na objednávku/ only on order

Příslušenství k soklovému profilu 60x15 mm
Accessories for skirting profile 60x15 mm

Prvek Povrchová úprava Surface finishing Objednací kód
Item No. 

Produktová fotografie
Product photography

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

Koncový prvek levý
End cap left

šampaňský matný champagne mat 3310 0737 610 800

stříbrný matný silver mat 3310 1137 610 800

Koncový prvek pravý
End cap right

šampaňský matný champagne mat 3310 0737 610 801

stříbrný matný silver mat 3310 1137 610 801

Přímý napájecí prvek
Connector

šampaňský matný champagne mat 3310 0737 610 802

stříbrný matný silver mat 3310 1137 610 802

Vnější roh
External corner 90°

šampaňský matný champagne mat 3310 0737 610 803

stříbrný matný silver mat 3310 1137 610 803

Vnitřní roh
Internal corner 90°

šampaňský matný champagne mat 3310 0737 610 804

stříbrný matný silver mat 3310 1137 610 804

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

1 ks / 1 pcs



Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Soklové profily / Skirting profiles

SOKLOVÉ PROFILY
Skirting profiles
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Oboustranný soklový profil 60x15 mm
Two-sided skirting profile 60x15 mm
Hliníkový soklový profil s drážkou pro instalaci podlahového materiálu tloušťky maximálně 3 mm (vinyl, linoleum, atd.). Soklový profil je oboustranně 
použitelný. V nabídce ve dvou provedeních eloxovaného hliníku.
Aluminium skirting profile with a groove for installing floor material thickness up to 3 mm (vinyl, linoleum, etc.). Skirting profile is mutually useful. Available in 
two versions anodized aluminum.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3311 0737 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3311 1137 411 250

Objednací kódy / Item No.

Příslušenství k oboustrannému soklovýmu profilu 

60x15 mm
Accessories for two-sided skirting profile 60x15 mm

Prvek Povrchová úprava Surface finishing Objednací kód
Item No. 

Produktová fotografie
Product photography

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

Koncový prvek levý
End cap left

šampaňský matný champagne mat 3311 0737 610 800

stříbrný matný silver mat 3311 1137 610 800

Koncový prvek pravý
End cap right

šampaňský matný champagne mat 3311 0737 610 801

stříbrný matný silver mat 3311 1137 610 801

Přímý napájecí prvek
Connector

šampaňský matný champagne mat 3311 0737 610 802

stříbrný matný silver mat 3311 1137 610 802

Vnější roh
External corner 90°

šampaňský matný champagne mat 3311 0737 610 803

stříbrný matný silver mat 3311 1137 610 803

Vnitřní roh
Internal corner 90°

šampaňský matný champagne mat 3311 0737 610 804

stříbrný matný silver mat 3311 1137 610 804

 

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

1 ks / 1 pcs

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually



Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Soklové profily / Skirting profiles

SOKLOVÉ PROFILY
Skirting profiles

82 83Soklové profily / Skirting profiles Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Soklový profil 58x12 mm
Skirting profile 58x12 mm
Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.
Aluminium skirting profile suitable for covering disparities between flooring and the wall.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Dĺžka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3312 0737 411 250

11 střbrný matný silver mat 3312 1137 411 250

Objednací kódy / Item No.

Soklový profil samolepící 58x12 mm
Skirting profile self-adhesive 58x12 mm
Samolepící hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.
Self-adhesive aluminium skirting profile suitable for covering disparities between flooring and the wall.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3312 0737 511 250

11 stříbrný matný silver mat 3312 1137 511 250

Objednací kódy / Item No.

Príslušenství k soklovýmu profilu 58x12 mm
Accessories for skirting profile 58x12 mm

Prvek Povrchová úprava Surface finishing Objednací kód
Item No. 

Produktová fotografia 
Product photography

Lakované PVC/PVC lacquered

Koncový prvek levý
End cap left

šampaňský matný champagne mat 3312 3037 600 800

stříbrný matný silver mat 3312 3237 600 800

Koncový prvek pravý
End cap right

šampaňský matný champagne mat 3312 3037 600 801

stříbrný matný silver mat 3312 3237 600 801

Přímý napájecí prvek
Connector

šampaňský matný champagne mat 3312 3037 600 802

stříbrný matný silver mat 3312 3237 600 802

Vnější roh
External corner 90°

šampaňský matný champagne mat 3312 3037 600 803

stříbrný matný silver mat 3312 3237 600 803

Vnitřní roh
Internal corner 90°

šampaňský matný champagne mat 3312 3037 600 804

stříbrný matný silver mat 3312 3237 600 804

 

Materiál / Material

PVC / PVC

Balení / Packing

2 ks daného prvku v balení
2 pcs of accessories in packing

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually
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Soklový profil 40x12 mm
Skirting profile 40x12 mm
Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.
Aluminium skirting profile suitable for covering disparities between flooring and the wall.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3312 0730 411 250

11 stříbrný matný silver mat 3312 1130 411 250

Objednací kódy / Item No.

Soklový profil samolepící 40x12 mm
Skirting profile self-adhesive 40x12 mm
Samolepící hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.
Self-adhesive aluminium skirting profile suitable for covering disparities between flooring and the wall.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3312 0730 511 250

11 stříbrný matný silver mat 3312 1130 511 250

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually



Na téměř jakýkoliv povrch
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OCHRANNÉ ROHY
CORNER PROTECTION ANGLE

Samolepící ochranné rohy a kouty jsou určeny k ochraně 
vnějších a vnitřních rohů stěn.

Self-adhesive protective corners are intended to protect 
internal and external corners of the walls.

OCHRANNÉ ROHY
Corner protection angle

• Ochranný rohový profil    
 samolepící 30x30 mm
• Ochranný rohový profil    
 samolepící 50x50 mm
• Ochranný koutový profil    
 samolepící 30x30 mm
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Ochranné rohy / Corner protection angle

OCHRANNÉ ROHY
Corner protection angle

88 89Ochranné rohy / Corner protection angle Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Ochranný rohový profil samolepící 30x30 mm
Corner protection angle self-adhesive 30x30 mm
Hliníkový profil určený k ochraně vnějších rohů stěn.
Aluminium profile for the protection of external corners of walls.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3300 0725 511 250

11 stříbrný matný silver mat 3300 1125 511 250

Objednací kódy / Item No.

Ochranný rohový profil samolepící 50x50 mm
Corner protection angle self-adhesive 50x50 mm
Hliníkový profil určený k ochraně vnějších rohů stěn.
Aluminium profile for the protection of external corners of walls.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3300 0735 511 250

11 stříbrný matný silver mat 3300 1135 511 250

Objednací kódy / Item No.

Ochranný koutový profil samolepící 30x30 mm
Protective self-adhesive fillet profile 30x30 mm
Hliníkový profil určený k ochraně vnitřních koutů stěn.
Aluminum profile intended to protect the internal corners of walls.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3301 0725 511 250

11 stříbrný matný silver mat 3301 1125 511 250

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální
individually

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný 
dům, kancelář, 
administrativní objekt

Flat, family house, office, 
administration building

Materiál / Material

hliník / aluminium

Kategorie namáhaní 
Stress Category

STANDARD

Balení / Packing

individuální 
individually 



Na téměř jakýkoliv povrch
On almost any surface

DOPLŇKY
COMPLEMENTS

Doplňkový sortiment k interiérovým přechodovým a 
uzavíracím profilům .

Supplementary assortment for interior cover strips and 
edge trims.

DOPLŇKY
Complements

• Těsnění na dveře samolepící
• Krytka na podlahu (pro radiátorové  
 trubky)
• Plstěné podložky samolepící
• Ocelová kotva WELL s plastovou   
 hmoždinkou
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Doplňky / Complements

DOPLŇKY
Complements

92 93Doplňky / Complements Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu. The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Těsnění na dveře samolepící
Door sealing - self-adhesive
Ideální ochrana proti průvanu, větru a nepříznivému počasí.
Ideal for protection against draught, wind and bad weather.

Barva Color
Délka / Length

100 cm

PVC

bílá white 3056 7508 501 100

hnědá brown 3056 7108 501 100

světlý dub bright oak 3056 5108 501 100

ořech walnut 3056 5308 501 100

transparentní transparent 3056 7608 501 100

buk beech 3056 7708 501 100

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, 
kancelář, administr. objekt, 
nákupní centrum

Flat, family house, office, 
administration building,
shopping centre

Materiál / Material

PVC

Balení / Packing

individuální
individually

Krytka na podlahu (pro radiátorové trubky)
Floor cover plates (for radiator pipes)
Krytka na podlahu slouží k překrytí otvorů v podlaze nebo ve stěně v okolí radiátorových trubek a jiných potrubí.
Floor cover plates are used for the ends of radiator pipes and other openings for pipes in the floor and wall.

Barva Color
Průměr / Diameter

18/48 mm 22/55 mm

Polyetylén / Polyethylene

javor maple 3057 5205 601 018 3057 5205 601 022

buk / dub beech / oak 3057 5005 601 018 3057 5005 601 022

bíla white 3057 7505 601 018 3057 7505 601 022

ořech walnut 3057 4105 601 018 3057 4105 601 022

třešeň cherry 3057 4205 601 018 3057 4205 601 022

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, 
administr. objekt, nákupní 
centrum

Flat, family house, office, 
administration building,
shopping centre

Materiál / Material

polyetylén / polyethylene

Balení / Packing

10 ks krytek (karton)
10 pcs of floor cover 
plates (package)

Plstěné podložky - samolepící
Felt pads - self-adhesive
Ochrana parketových, laminátových a korkových podlah proti poškození nábytkovými nohama.
Protection of parquet, laminate and cork floors against damage with chair and furniture legs.

Barva Color
Průměr / Average

17 mm 22 mm

Plsť/ Felt

bílá white 3058 7503 541 017 3058 7503 541 022

hnědá brown 3058 7103 541 017 3058 7103 541 022

Balení / Packing 20 ks / pcs 12 ks / pcs

Barva Color
Průměr / Average

28 mm 35 mm

Plsť/ Felt

bílá white 3058 7503 541 028 3058 7503 541 035

hnědá brown 3058 7103 541 028 3058 7103 541 035

Balení / Packing 9 ks / pcs 4 ks / pcs

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, 
kancelář, administr. objekt, 
nákupní centrum

Flat, family house, office, 
administration building,
shopping centre

Materiál / Material

plsť / felt

Balení / Packing

viz tabulka 
“Objednací kódy”
see table “Item No.”

Ocelová kotva WELL s plastovou hmoždinkou
Steel anchor WELL with plug

Barva Color
Délka / Length

50 mm

Ocel, polypropylén / Steel, polypropylen

přírodní natural 3274 0535 660 006

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, 
administr. objekt, nákupní 
centrum

Flat, family house, office, 
administration building,
shopping centre

Materiál / Material

ocel, polypropylén 
steel, polypropylen

Balení / Packing

100 + 100 ks (karton) 
100 + 100 pcs (package) 



Doplňky / Complements

DOPLŇKY
Complements
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94 Doplňky / Complements

Kotvící prvky k systému PRINZ
Plugs for system PRINZ

Barva Color
Délka / Length

36 mm

Nylon / Nylon

šedá grey 3108 0171 670 006

Objednací kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, 
administr. objekt, nákupní 
centrum

Flat, family house, office, 
administration building,
shopping centre

Materiál / Material

nylon / nylon

Balení / Packing

100 ks (karton)
100 pcs (package) 



Marketingové materiály
Marketing materials

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY
MARKETING MATERIALS

Účinná propagace a podpora prodeje profilů EUROFINAL.

Effective promotion and sales support of profiles Eurofinal.

• Produktový katalog EUROFINAL
• Ruční vzorník povrchových úprav   
 profilů
• Vzorkové šanony interiérových   
 profilů EUROFINAL
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MARKETINGOVÉ MATERIÁLY
Marketing materials
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Produktový katalog
Product catalog

Vzorkové šanony interiérových profilů EUROFINAL
Sample folders of interior profiles Eurofinal

Ruční vzorník povrchových úprav profilů
Hand sampler of surface finishing of profiles

Produktový katalog interiérových profilů EUROFINAL obsahuje kompletní přehled sortimentu profilů pro parkety, 
koberce, PVC a linoleum. Podrobný popis použití jednotlivých profilů včetně specifikace barevného provedení, 
rozměrů a objednávkových kódů je doplněn detailními fotografiemi profilů a jejich využití v interiéru. Moderní grafické 
zpracování a přehlednost uspokojí všechny požadavky zákazníků.

Product catalog of interior profiles Eurofinal contains a complete overview of the range profiles for parquet, carpet, 
PVC and linoleum. A detailed description of the individual profiles, including color design specifications, dimensions 
and ordering code is accompanied by detailed photos of profiles and their use in interiors. Modern graphics processing 
focused to satisfy all customer requirements.

Jedinečné řešení prezentace profilů pro parkety, koberce, PVC a linoleum. Vzorníky se skládají ze dvou samostatných 
šanonů, v rámci kterých je odprezentovaný kompletní sortiment profilů. Šanony spolu obsahují 67 reálných vzorků 
profilů a jiných komponentů v jednotné délce 50 mm. Vzorky jsou osazeny do molitanového lůžka, které je chráněno 
plastovou krycí deskou s kompletním označením profilů.

Unique presentations of profiles for parquets, carpets, PVC and linoleum. Samplers consist of two separate file folders 
within which we presented a complete range of profiles. Sample folders together contain 67 real samples profiles and 
other components in a single length of 50 mm. Samples are mounted to foam bed, which is protected by a plastic 
cover plate with a complete labeled profiles.

Ruční vzorník dekorativních fólií a eloxovaného hliníku je určen pro vyvzorování kompletní barevné škály
interiérových profilů EUROFINAL. Svazek obsahuje 22 kusů profilů v délce 85 mm s povrchovou úpravou eloxovaného
hliníku a také profily s úpravou dekorativních fólií v imitaci dřeva.

Hand sampler of decorative foils and anodised aluminum is designed to sample the complete color range of interior
profiles Eurofinal. The bunch contains 22 pieces of profiles in lengths of 85 mm, anodized aluminum profiles and also
decorative finish foil in wood imitation.

Název Name Objednací kód / Item No.

Produktový katalog Product catalog 8850 9999 9R9 999

Název Name Objednací kód / Item No.

Ruční vzorník povrchových úprav profilů Hand sampler of surface finishing of profiles 8920 9999 9R9 999

Název Name Objednací kód / Item No.

Vzorkový šanon ukončovacích a přechodových profilů Sample folder of edge trims and cover strips 8880 9999 9R9 999

Vzorkový šanon schodových hran, soklových profilů a 
ochranných rohů

Sample folder of stair nosing, skirting profiles and 
corner protection angle

8882 9999 9R9 999



Montážní postup / Installation

MONTÁŽNÍ POSTUP
Installation

101The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface
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Montáž šroubem se zápustnou hlavou do plastové hmoždinky
Mounting by countersunk screw into the nylon plug

Na podlaze označit směrově a osově středy děr 
podle přechodového (schodového) profilu.

Mark the central points of the holes axially and 
directionally according to the cover (stair) strip.

Vyvrtat v podlaze otvory pro hmoždinky, průměr 
vrtáku podle použité hmoždinky, hloubka vrtání 
podle délky hmoždinky + 5 až 10 mm.

Drill holes into the floor for nylon plugs, drill 
diameter as per the used nylon plug, drilling depth 
as per the length of the nylon plug + 5 up to 10 mm.

Do vyvrtaných otvorů narazit plastové 
hmoždinky.

Tap nylon plugs into drilled holes.

Osadit přechodový (schodový) profil a prověřit 
přesnost děr v podlaze vůči otvoru v profilu.

Fasten the cover (stair) strip and check if the holes in 
the floor correspond with the holes in the profile.

Našroubovat samořezné šrouby se zápustnou 
hlavou.

Screw the self-drilling countersunk screws.

1

2

3

4

5

Montáž lepením
Mounting by sticking

Místo montáže přechodového (schodového) 
profilu na podlaze odmastit a odstranit prachové 
nečistoty.

Clean the floor properly from the smear and dust in 
the place where the cover (stair) strip is going to be 
mounted.

Odlepit ochranný papír ze spodní části profilu a 
postupně směrově osadit profil na podlahu.

Remove the safety paper from the lower part of the 
profile and fasten the profile directionally on the 
floor.

Na podlaze profil postupně dotlačit, aby lepidlo 
vytvořilo souvislý kontakt s podkladem.

In order to make a continual contact of the glue 
with the foundation, the profile has to be pressed 
onto the floor    
gradually.

1

2

3

Skrytá montáž na ocelovou kotvu pro systém WELL
Hidden mounting to the steel anchor for the WELL system

Vyvrtat v podlaze otvory pro hmoždinky, 
průměr vrtáku 6 mm, hloubka vrtání 40 mm.

Drill holes into the floor for nylon plugs, drill 
diameter 6 mm, drilling depth 40 mm.

Do vyvrtaných otvorů narazit plastové 
hmoždinky.

Tap nylon plugs into drilled holes.

Nasunout ocelové kotvy do drážky na spodní 
straně přechodového profilu.

Slip the steel anchors into the groove on the 
lower part of the cover strip.

Přechodový profil s nasunutými kotvami 
osadit do hmoždinek v podlaze.

Fasten the cover strip with attached anchors 
into nylon plugs in the floor.

Pomocí dřevěné podložky a kladiva 
postupně narazit přechodový profil.

Using a wood pad and a hammer tap the cover 
strip gradually.

1

2
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Skrytá montáž na plastovou kotvu pro systém PRINZ
Hidden mounting to the nylon anchor for the PRINZ system

Vyvrtat v podlaze otvory pro plastové 
montážní kotvy, průměr vrtáku 6 mm, 
hloubka vrtání 40 mm.

Drill holes into the floor for plastic anchors, 
drill diameter 6 mm, drilling depth 40 mm.

Nasunout plastové kotvy do drážky na 
spodní straně přechodového profilu.

Slip the plastic anchors into the groove on the 
lower part of the cover strip.

Přechodový profil s nasunutými kotvami 
osadit do vyvrtaných děr v podlaze.

Fasten the cover strip with attached anchors 
into drilled holes in the floor.

Pomocí dřevěné podložky a kladiva 
postupně narazit přechodový profil.

Using a wood pad and a hammer tap the cover 
strip gradually.

1

2

3

4
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POZNÁMKY
Notes
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