
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.



Na téměř jakýkoliv povrch
On almost any surface

PŘECHODOVÝ PROFIL - 
HLINÍK
Cover strip - Aluminium

• 25x2,5 mm
• 32x5 mm
• 38x2,5 mm
• 40x2 mm
• 40x5 mm
• 60x5 mm
• 80x5 mm
• 100x6 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
• Ohybatelný přechodový profil 24x6 mm
• Příslušenství k ohybatelnému   
 přechodovému profilu
• Profil tvaru 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
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Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Přechodový profil vrtaný 25x2, 5 mm
Cover strip drilled 25x2,5 mm
Hliníkový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro 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 - 3024 0702 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3024 1002 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3024 1102 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3024 1202 411 270

Objednávkové 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

Přechodový profil vrtaný 32x5 mm
Cover strip drilled 32x5 mm
Hliníkový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro 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

Objednávkové 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
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Přechodový profil samolepící 32x5 mm
Cover strip self-adhesive 32x5 mm
Samolepící hliníkový profil se používá pro 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
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

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 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

Objednávkové kódy / Item No.
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Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Přechodový profil vrtaný 38x2, 5 mm
Cover strip drilled 38x2,5 mm
Hliníkový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro 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

Objednávkové 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
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Přechodový profil samolepící 38x2, 5 mm
Cover strip self-adhesive 38x2,5 mm
Samolepící hliníkový profil se používá pro 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
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

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

Objednávkové kódy / Item No.



22 Přechodové profily / Cover strips Použité fotografie mají jen 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.

Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Přechodový profil vrtaný 40x2 mm
Cover strip drilled 40x2 mm
Hliníkový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro 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

Objednávkové 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

Přechodový profil samolepící 40x2 mm
Cover strip self-adhesive 40x2 mm
Samolepící hliníkový profil se používá pro 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

Objednávkové 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
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Přechodový profil vrtaný 40x5 mm
Cover strip drilled 40x5 mm
Hliníkový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro 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

Objednávkové 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
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Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Přechodový profil samolepící 40x5 mm
Cover strip self-adhesive 40x5 mm
Samolepící hliníkový profil se používá pro 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
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

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

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

Objednávkové kódy / Item No.
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Přechodový profil vrtaný 60x5 mm
Cover strip drilled 60x5 mm
Hliníkový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro 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 - 3023 0705 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3023 1005 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3023 1105 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3023 1205 411 270

Objednávkové 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

Přechodový profil samolepící 60x5 mm
Cover strip self-adhesive 60x5 mm
Samolepící hliníkový profil se používá k zajištění plynulého přechodu 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 - 3023 0705 511 270

10 zlatý matný gold mat - 3023 1005 511 270

11 stříbrný matný silver mat - 3023 1105 511 270

12 bronzový matný bronze mat - 3023 1205 511 270

Objednávkové 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
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Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Přechodový profil vrtaný 80x5 mm
Cover strip drilled 80x5 mm
Hliníkový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro 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 - 3024 0705 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3024 1005 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3024 1105 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3024 1205 411 270

Objednávkové 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

Přechodový profil samolepící 80x5 mm
Cover strip self-adhesive 80x5 mm
Samolepící hliníkový profil se používá pro 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 - 3024 0705 511 270

10 zlatý matný gold mat - 3024 1005 511 270

11 stříbrný matný silver mat - 3024 1105 511 270

12 bronzový matný bronze mat - 3024 1205 511 270

Objednávkové 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
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Přechodový profil vrtaný 100x6 mm
Cover strip drilled 100x6 mm
Hliníkový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro 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 - 3025 0706 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3025 1006 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3025 1106 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3025 1206 411 270

Objednávkové 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

Přechodový profil samolepící 100x6 mm
Cover strip self-adhesive 100x6 mm
Samolepící hliníkový profil se používá pro 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 - 3025 0706 511 270

10 zlatý matný gold mat - 3025 1006 511 270

11 stříbrný matný silver mat - 3025 1106 511 270

12 bronzový matný bronze mat - 3025 1206 511 270

Objednávkové 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
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Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Přechodový profil samolepící 30x4 mm
Cover strip self-adhesive 30x4 mm
Samolepící nerezový přechodový profil se používá pro 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

Objednávkové kódy / Item No.

Přechodový profil samolepící 40x5 mm
Cover strip self-adhesive 40x5 mm
Samolepící nerezový přechodový profil se používá pro 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

Objednávkové kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

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

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

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Kategorie namáhání 
Stress Category

PERFECT

Balení / Packing

individuální
individually
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Přechodový profil vrtaný 30x4 mm
Cover strip drilled 30x4 mm
Nerezový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro 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

Objednávkové kódy / Item No.

Přechodový profil samolepící 30x4 mm
Cover strip self-adhesive 30x4 mm
Samolepící nerezový přechodový profil se používá pro 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

Objednávkové kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

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

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

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Kategorie namáhání 
Stress Category

PERFECT

Balení / Packing

individuální
individually
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Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Přechodový profil vrtaný 40x6 mm
Cover strip drilled 40x6 mm
Nerezový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro 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

Objednávkové kódy / Item No.

Přechodový profil samolepící 40x6 mm
Cover strip self-adhesive 40x6 mm
Samolepící nerezový přechodový profil se používá pro 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

Objednávkové kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

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

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

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Kategorie namáhání 
Stress Category

PERFECT

Balení / Packing

individuální
individually
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Přechodový profil vrtaný 50x7 mm
Cover strip drilled 50x7 mm
Nerezový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro 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

Objednávkové kódy / Item No.

Přechodový profil samolepící 50x7 mm
Cover strip self-adhesive 50x7 mm
Samolepící nerezový přechodový profil se používá pro 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

Objednávkové kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

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

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

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Kategorie namáhání 
Stress Category

PERFECT

Balení / Packing

individuální
individually
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Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

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 pro ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s 
výškovým rozdílem 0 - 5,5 mm..
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.

Řez montáží / Cross-section of installation
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 
kotvy, hmoždiny (profil):
anchors, plugs (profile):
12 ks/pcs, délka/profile 270 cm
6 ks/pcs, délka/profile 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

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

Objednávkové kódy / Item No.



Přechodové profily / Cover strips

PŘECHODOVÉ PROFILY
Cover strips

33Použité fotografie mají jen 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 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 pro ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s 
výškovým rozdílem 0-10 mm.
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.

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 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

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

Objednávkové 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 
kotvy, hmoždiny (profil):
anchors, plugs (profile):
12 ks/pcs, délka/profile 270 cm
6 ks/pcs, délka/profile 90 cm
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Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

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 pro ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s 
výškovým rozdílem 0 - 16 mm.
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.

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

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

Objednávkové 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 
kotvy, hmoždiny (profil):
anchors, plugs (profile):
12 ks/pcs, Délka/profile 270 cm
6 ks/pcs, Délka/profile 90 cm
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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 pro 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

Objednávkové 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 
kotvy, hmoždiny (profil):
anchors, plugs (profile):
15 ks/pcs,délka/profile 270 cm
5 ks/pcs, délka/profile 90 cm
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Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

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 pro 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

Objednávkové 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 
kotvy, hmoždiny (profil):
anchors, plugs (profile):
15 ks/pcs, Délka/profile 270 cm
5 ks/pcs, Délka/profile 90 cm
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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 pro 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

Objednávkové 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 
kotvy, hmoždiny (profil):
anchors, plugs (profile):
15 ks/pcs, Délka/profile 270 cm
5 ks/pcs, Délka/profile 90 cm



38 Přechodové profily / Cover strips Použité fotografie mají jen 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.

Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

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 pro 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

Objednávkové 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 
kotvy, hmoždiny (profil):
anchors, plugs (profile):
15 ks/pcs, Délka/profile 270 cm
5 ks/pcs, Délka/profile 90 cm
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PŘECHODOVÉ PROFILY
Cover strips
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Přechodový profil ohybatelný 24x6 mm
Cover strip bendable 24x6 mm

Příslušenství k ohýbatelnýmu přechodovému profilu
Accessories for bendable cover strip

Jednoduše ohybatelný hliníkový 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

Objednávkový kód / Item No.

3070 0146 670 006

Objednávkový kód / Item No.

3071 9955 909 999

Objednávkové kódy / Item No.

Lamelová hmoždina pro ohybatelný 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

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

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



40 Přechodové profily / Cover strips Použité fotografie mají jen 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.

Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Přechodový profil vrtaný 32x4,8 mm, tloušťka 3 mm
Cover strip drilled 32x4,8 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

Objednávkové 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
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PŘECHODOVÉ PROFILY
Cover strips
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Přechodový flexi profil vrtaný 28x13 mm
Cover strip drilled 28x13 mm
Univerzálně 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

Objednávkové 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

Přechodový flexi profil vrtaný 30x20 mm
Cover strip drilled 30x20 mm
Univerzálně 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

Objednávkové 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


