
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.



Na téměř jakýkoliv povrch
On almost any surface

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
• 60x34 mm s PVC vložkou
• 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
• 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
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Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Schodová hrana vrtaná 24,5 x10 mm
Angle edge drilled 24,5x10 mm
Hliníkový profil s otvory pro zapuštěné šrouby je vhodný k ochraně 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

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

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 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

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

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

Schodová hrana vrtaná 24,5 x20 mm
Angle edge drilled 24,5x20 mm
Hliníkový profil s otvory pro zapuštěné šrouby je vhodný k ochraně 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

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



Schodové hrany / Stair nosings

SCHODOVÉ HRANY
Stair nosings

47Použité 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.

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

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 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

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

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

Schodová hrana vrtaná 31x29 mm
Angle edge drilled 31x29 mm
Hliníkový profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby je vhodný k ochraně 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

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

Schodová hrana vrtaná 31x43 mm
Angle edge drilled 31x43 mm
Hliníkový profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby je vhodný k ochraně 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

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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Schodová hrana vrtaná 45x23 mm
Stair nosing drilled 45x23 mm
Hliníkový profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby je určen k ochraně a ukončení schodových hran.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair nosing.

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 - 3047 0722 411 270

10 zlatý matný gold mat - 3047 1022 411 270

11 stříbrný matný silver mat - 3047 1122 411 270

12 bronzový matný bronze mat - 3047 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

Schodová hrana samolepící 45x23 mm
Stair nosing self-adhesive 45x23 mm
Samolepící hliníkový profil je určen k ochraně a ukončení schodových hran.
Self-adhesive aluminium profile for protection and termination of stair nosing.

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 - 3047 0722 511 270

10 zlatý matný gold mat - 3047 1022 511 270

11 stříbrný matný silver mat - 3047 1122 511 270

12 bronzový matný bronze mat - 3047 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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Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Schodová hrana vrtaná 55x47 mm
Stair nosing drilled 55x47 mm
Hliníkový profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby je vhodný k ochraně 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

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

Schodová hrana vrtaná 70x55 mm
Stair nosing drilled 70x55 mm
Hliníkový profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby je vhodný k ochraně 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

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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Schodová hrana vrtaná se samolepící krycí páskou 53x30 mm
Stair nosing drilled with self-adhesive covering band 53x28 mm
Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá k ochraně a ukončení schodových hran. Samolepící krycí páska plní 
bezpečnostní a krycí funkci.
Aluminium stair nosing with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges. Self-adhesive PVC-inserts perform a safety and 
covering function.

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

* Pouze na objednávku / only on order

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

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

Barva Color
Dĺžka návinu/ Length off roll

25 m

černá* black* 3059 7001 500 915

hnědá* brown* 3059 7101 500 915

béžová* beige* 3059 7201 500 915

Objednávkové kódy / Item No.

černá
black

hnědá
brown

béžová
beige

odchylky v barvě jsou vyhrazeny.
Differences in colour are reserved.* Pouze na objednávku / only on order
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Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 60x34 mm
Stair nosing drilled with exchangeable PVC-insert 60x34 mm
Hliníkový profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá k ochraně a ukončení schodových hran. Vyměnitelná PVC vložka s drážkami plní 
bezpečnostní funkci schodové hrany.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges. Exchangeable PVC-insert with grooved perform a safety 
function.

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

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

Schodová hrana dva krát vrtaná s PVC vložkou 60x34 mm
Stair nosing double drilled with exchangeable PVC-insert 60x34 mm
Hliníkový profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá k ochraně a ukončení schodových hran. Vyměnitelná PVC vložka s drážkami plní 
bezpečnostní funkci schodové hrany.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges. Exchangeable PVC-insert with grooved perform a safety 
function.

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

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

* Pouze na objednávku / only on order



Schodové hrany / Stair nosings

SCHODOVÉ HRANY
Stair nosings

53Použité 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.

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 Objednávkový kód / Item No.

PVC / PVC

černá black 3060 7004 600 915

hnědá brown 3060 7104 600 915

antracitová anthracite 3060 7404 600 915

šedá light grey 3060 7304 600 915

Objednávkové kódy / Item No.

Materiál / Material

PVC/PVC

Délka návinu / Length off roll

25 m

černá
black

hnědá
brown

antracitová
anthracite

šedá
light grey

Odchylky v barvě jsou vyhrazeny.
Differences in colour are reserved.
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Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Schodová hrana vrtaná 40x30 mm, tloušťka 3 mm
Stair nosing drilled 40x30 mm, thickness 3 mm
Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektní 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

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
individuallyt

Schodová hrana vrtaná 41x31 mm, tloušťka 4 mm
Stair nosing drilled 41x31 mm, thickness 4 mm
Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektní 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

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

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

Schodový profil vrtaný 30x13 mm, tloušťka 3 mm
Stair nosing drilled 30x13 mm, thickness 3 mm
Ukončovací schodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro čisté ukončení vinylové podlahy tloušťky 3 mm na schodové 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

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

Schodový profil vrtaný 30x15 mm, tloušťka 5 mm
Stair nosing drilled 30x15 mm, thickness 5 mm
Ukončovací schodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro čisté ukončení koberce nebo PVC podlahy na schodové 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

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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Schodový profil vrtaný 30x17 mm, tloušťka 7 mm
Stair nosing drilled 30x17 mm, thickness 7 mm
Ukončovací schodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro čisté ukončení koberce nebo laminátové podlahy tloušťky 7 mm na schodové 
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

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

Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm
Stair nosing 35x20 mm, thickness 8 mm
Schodový profil určený pro ukončení schodové hrany při montáži laminátové podlahy o tloušťce 8 - 9 mm.
Stair ending profil for laminate with covering thicknesses of 8 - 9 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

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / 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

Objednávkové kódy / Item No.
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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 pro ukončení schodové hrany při montáži parketové podlahy o tloušťce 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

12 bronzový matný bronze mat 3032 1214 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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Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Schodový profil vrtaný 42,5 x35 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 schodové hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy o tloušťce 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

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

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 schodové hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy o tloušťce 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

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

Schodový profil vrtaný pro LED osvětlení 60x45 mm
Stair nosing drilled for LED lights 60x45 mm
Schodový profil pro LED osvětlení s otvory pro 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 a pod. 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

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

* Pouze na objednávku / only on order
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Příslušenství k profilu pro LED osvětlení
Accessories for LED lights

Objednávkový kód
Item No.

Produktové fotografie
Product photography

Charakteristika
Characteristic

LED světla v pase bílá/LED strip lights in the white

3061 9905 909 900

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

LED strip lights in the white, sepa-
rably each 6 LED/167 mm, length 
of roll 360 LED / 10 m, 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, síťový 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, 10 x 10 
mm, akrylát, barva transparentní, 
délka 200 cm

Tube for LED lights, 10 x 10 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, 10 x 10 
mm, akrylát, barva modrá, délka 
200cm

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

Difuzor pro LED světla bílý / Diffuser for LED lights white

3065 7508 909 900

Difuzor pro LED světlá, 3 x 8 mm, 
plast, farba biela, délka návinu 
10 m

Diffuser for LED lights, 3 x 8 mm, 
plastic, color white, length 10 m

Napájecí zdroj / LED-driver

3066 9920 909 999

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

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


