
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.



Na téměř jakýkoliv povrch
On almost any surface

UKONČOVACÍ “U” PROFIL
“U” Edge trim

• 30x8 mm, tloušťka 5 mm
• 30x10 mm, tloušťka 7 mm
• 28x11 mm, tloušťka 8 mm
• 32x17,5 mm, tloušťka 14 -15,2 mm
• 32x18 mm, tloušťka 14 - 16 mm
• 24x6 mm, tloušťka 4,5 mm
• 32x4,8 mm, tloušťka 3 mm

UKONČOVACÍ NÁBĚHOVÝ 
PROFIL
Edge trim

• 30x6 mm, tloušťka 4 mm
• 32x10 mm, tloušťka 8 mm
• 45x16 mm, tloušťka 14 mm
• 52x24 mm, tloušťka 22 mm
• 80x17 mm, tloušťka 8,5 - 15 mm
• 38x5 mm, tloušťka 3 mm
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Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

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 pro 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

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

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 pro čisté ukončení koberce, PVC nebo vinylové podlahy.
Edge trim 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 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

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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Ukončovací profil vrtaný 28x11 mm, tloušťka 8 mm
Edge trim drilled 28x11 mm, thickness 8 mm
Ukončovací profil určený pro ukončení podlahových materiálů tloušťky 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
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 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

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

Ukončovací profil 32x17,5 mm, tloušťka 14 - 15,2 mm
Edge trim 32x17,5 mm, thickness 14 - 15,2 mm
Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 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

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

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 pro ukončení podlahových krytin o tloušťce 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
Délka / 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

12 bronzový matný bronze mat - 3001 1219 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



Ukončovací profily / Edge trims

UKONČOVACÍ PROFILY
Edge trims

9Použité 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.

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 pro ukončení podlahových krytin o tloušťce 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

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

Ukončovací profil samolepící 24x6 mm, tloušťka 4,5 mm
Edge trim self-adhesive 24x6 mm, thickness 4,5 mm
Samolepící ukončovací profil se používá pro ukončení podlahových krytin o tloušťce 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

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

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 pro ukončení vinylových podlah o tloušťce 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

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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Ukončovací profil vrtaný 30x6 mm, tloušťka 4 mm
Carpet tile edge drilled 30x6 mm, thickness 4 mm
Hliníkový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro 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

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

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

Ukončovací profil samolepící 30x6 mm, tloušťka 4 mm
Carpet tile edge self-adhesive 30x6 mm, thickness 4 mm
Samolepící profil je využíván pro 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

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

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

Ukončovací profil vrtaný 32x10 mm, tloušťka 8 mm
Edge trim drilled 32x10 mm, thickness 8 mm
Profil s otvory pro zapuštěné šrouby je využíván pro 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

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

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

Ukončovací profil samolepící 32x10 mm, tloušťka 8 mm
Edge trim self-adhesive 32x10 mm, thickness 8 mm
Samolepící profil je využíván pro 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

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

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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Ukončovací profil vrtaný 45x16 mm, tloušťka 14 mm
Edge trim drilled 45x16 mm, thickness 14 mm
Profil s otvory pro zapuštěné šrouby je využíván pro 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

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

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

Ukončovací profil samolepící 45x16 mm, tloušťka 14 mm
Edge trim self-adhesive 45x16 mm, thickness 14 mm
Samolepící profil je využíván pro 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

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

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

Ukončovací profil vrtaný 52x24 mm, tloušťka 22 mm
Edge trim drilled 52x24 mm, thickness 22 mm
Profil s otvory pro zapuštěné šrouby je využíván pro 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

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

Ukončovací profil samolepící 52x24 mm, tloušťka 22 mm
Edge trim self-adhesive 52x24 mm, thickness 22 mm
Samolepící profil je využíván pro 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

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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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 pro 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

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

Ukončovací profil vrtaný 38x5 mm, tloušťka 3 mm
Edge trim drilled 38x5 mm, thickness 3 mm
Profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá pro 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

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


