
OCHRANNÉ ROHY
CORNER PROTECTION ANGLE

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

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



Na téměř jakýkoliv povrch
On almost any surface

OCHRANNÉ ROHY
Corner protection angle

• Ochranný rohový profil    
 samolepící 30x30 mm
• Ochranný rohový profil    
 samolepící 50x50 mm
• Ochranný koutový profil    
 samolepící 30x30 mm
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Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

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

Řez montáží / Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3300 0725 511 250

11 stříbrný matný silver mat 3300 1125 511 250

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

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

Řez montáží / Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3300 0735 511 250

11 stříbrný matný silver mat 3300 1135 511 250

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



Ochranné rohy / Corner protection angle

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

Řez montáží / Cross-section of installation

Povrchová úprava Surface finishing
Délka / Length

250 cm

Eloxovaný hliník / Aluminium anodised

07 šampaňský matný champagne mat 3301 0725 511 250

11 stříbrný matný silver mat 3301 1125 511 250

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



DOPLŇKY
COMPLEMENTS

Doplňkový sortiment k interiérovým přechodovým 
a ukončovacím profilům.

Supplementary assortment for interior cover strips and 
edge trims.



Na téměř jakýkoliv povrch
On almost any surface

DOPLŇKY
Complements

• Těsnění na dveře samolepící
• Krytka na podlahu (pro radiátorové  
 trubky)
• Plstěné podložky - samolepící
• Ocelová kotva WELL s plastovou   
 hmoždinkou
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Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

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

Barva Color
Délka / Length

100 cm

PVC

bílá white 3056 7508 501 100

hnědá brown 3056 7108 501 100

světlý dub bright oak 3056 5108 501 100

ořech walnut 3056 5308 501 100

Objednávkové kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

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

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

Materiál / Material

PVC

Balení / Packing

individuální
individually

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

Barva Color
Průměr / Diameter

18/48 mm 22/55 mm

Polyetylén / Polyethylene

javor maple 3057 5205 601 018 3057 5205 601 022

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

Objednávkové kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

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

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

Materiál / Material

polyetylén / polyethylene

Balení / Packing

25 ks krytek (kartón) 
25 pcs of floor cover 
plates (package) 



Doplňky / Complements

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

Barva Color
Průměr / Average

17 mm 22 mm

Plsť / Felt

bílá white 3058 7503 541 017 3058 7503 541 022

hnědá brown 3058 7103 541 017 3058 7103 541 022

Balení / Packing 20 ks / pcs 12 ks / pcs

Barva Color
Průměr / Average

28 mm 35 mm

Plsť / Felt

bílá white 3058 7503 541 028 3058 7503 541 035

hnědá brown 3058 7103 541 028 3058 7103 541 035

Balení / Packing 9 ks / pcs 4 ks / pcs

Objednávkové kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

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

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

Materiál / Material

plsť / felt

Balení / Packing

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

Ocelová kotva WELL s plastovou hmoždinkou
Steel anchor WELL with plug

Barva Color
Délka / Length

50 mm

Ocel, polypropylén / Steel, polypropylen

přírodní natural 3274 0535 660 006

Objednávkové kódy / Item No.

Použitelnost / Usability

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

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

Materiál / Material

ocel, polypropylén 
steel, polypropylen

Balení / Packing

100 + 100 ks (kartón) 
100 + 100 pcs (package) 



82 Montážní postup / Installation

Na téměř jakýkoliv povrch / On almost any surface

Montáž šroubem se zápustnou hlavou do plastové hmoždinky
Mounting by countersunk screw into the nylon plug

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

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

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

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

Do vyvrtaných otvorů narazit plastové 
hmoždinky.

Tap nylon plugs into drilled holes.

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

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

Našroubovat samořezné šrouby se zápustnou 
hlavou.

Screw the self-drilling countersunk screws.
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Montáž lepením
Mounting by sticking

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do vyvrtaných otvorů narazit plastové 
hmoždinky.

Tap nylon plugs into drilled holes.

Nasunout ocelové kotvy do drážky na spodní 
straně přechodového profilu.

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

Přechodový profil s nasunutými kotvami 
osadit do hmoždinek v podlaze.

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

Pomocí dřevěné podložky a kladiva 
postupně narazit přechodový profil.

Using a wood pad and a hammer tap the cover 
strip gradually.
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Skrytá montáž na plastovou kotvu pro systém PRINZ
Hidden mounting to the nylon anchor for the PRINZ system

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

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

Nasunout plastové kotvy do drážky na 
spodní straně přechodového profilu.

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

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

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

Pomocí dřevěné podložky a kladiva 
postupně narazit přechodový profil.

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