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Krok dopředu

Profile i cokoły do podłóg z LVT. 
Krok naprzód
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Obvodové lišty, které jsou ideální pro 
nové podlahy LVT.
Cokoły i profile idealne do 
nowych podłóg z LVT.

LVT (LUXUSNÍ VINYLOVÁ DLAŽBA) je značka, která charakterizuje nové inovativní podlahy z 
vinylu, podlahy, která má velkou odolnost, a která přirozeně a věrně napodobuje např. Odstíny 
dřeva, kamene a pryskyřic. To vše vytváří krásu a technickou dokonalost v jednom. Profilpas 
vytvořil profily k těmto podlahám, nabízené v 42 dekorech z nichž jsou 4 eloxované a 38 je 
v dekorech dřeva a pryskyřic. Díky technologii digitálního tisku Profilpas Digital System je 
mimoto možné vytvořit jakýkoliv dekor na míru a to v jakýhkoliv dekorech. 

LVT (Luxury Vinyl Tile) to skrót charakteryzujący innowacyjne podłogi winylowe, które łączą 
zwiększoną odporność powierzchni z naturalnym i wiernym odwzorowaniem odcieni drewna, 
kamienia i żywic. Aby połączyć przyjemną estetykę z wysokimi osiągami technicznymi, 
Profilpas stworzył specjalne profile występujące w 42 wzorach, w tym 4 anodowane i 38 
wykończeń w różnych odcieniach drewna i żywic. Dzięki technologii nadruku cyfrowego 
Profilpas Digital System możliwe jest tworzenie kolorów w nieskończoność, aby uzyskać 
naprawdę w pełni zindywidualizowane wykonania.
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Profilpas Digital System, 
všechny dekory světa.
Profilpas Digital System - wszystkie 
wzory świata.
Nekonečný výběr, žádné limity vaší představivosti. Jakákoliv podlaha, jakýkoliv 
odstín, dekor i vymyšlený. Řešením je Profilpas Digital System, inovativní řešení, 
které umožňuje vytvoření povrchového dekoru na míru pro obvodové lišty. 
Výrobní proces, který probíhá přímo v naší továrně garantuje vysokou kvalitu 
každé folie. V katalogu je připraveno více jak 300 dekorů. V případě zájmu o 
jiný povrch, stačí poslat vzorek a Profilpas jej vyrobí. 

Nieskończony wybór, żadnych ograniczeń dla wyobraźni. Dla każdej podłogi, 
w dowolnym odcieniu lub wzorze, także fantazyjnym, rozwiązaniem jest 
Profilpas Digital System - nowatorskie rozwiązanie umożliwiające całkowite 
zindywidualizowanie profili i cokołów. Proces produkcyjny realizowany w całości 
w naszym zakładzie gwarantuje wysoką jakość każdego filmu.
W katalogu przedstawiono 300 wzorów gotowych do produkcji. Wszystkie inne 
nieograniczone możliwości można zrealizować przesyłając próbkę do Profilpas.

FÓLIE PDS
FILM PDS

DEKORY 
VYROBENÉ 
NA MÍRU
WZORY 
WYKONYWANE 
NA ZAMÓWIENIE

VÝROBA NA MÍRU 
DLE VZORKU
INDYWIDUALIZACJA 
NA PODSTAWIE PRÓBKI

VÝROBA NA MÍRU 
DLE KATALOGU
INDYWIDUALIZACJA 
KATALOGOWA

VÝROBNÍ PROCES PROBÍHÁ PŘÍMO 
V NAŠÍ TOVÁRNĚ.
PROCES PRODUKCYJNY W CAŁOŚCI 
REALIZOWANY W NASZYM ZAKŁADZIE
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Profix Thin, potahovatelná 
s možností dekoru na míru.
Profix Thin - powlekanie 
i indywidualizacja.
Systém pokládky podlahovin LVT od 4 do 6 mm je složen z vrchní části profilu, která se fixuje 
na základnu z PVC. Spojovací profily, dilatace a ukončovací jsou dostupné v eloxovaném hliníku 
nebo potažené systémem Alcrom® Plus.

System do podłóg pływających z LVT o grubości od 4 do 6 mm, składający się z wierzchnich profili 
wpustowych, mocowanych do bazy z PVC. Profile łączące i zamykające są dostępne w wykończeniu 
anodowanym lub w pokryciu Alcrom® Plus.

S Profilpasem je výběr opravdu široký. Profily Profix Thin jsou nabízeny ve 
38 dekorech z nové kolekce 2016. Pokud mezi těmito dekory nenajdete Vámi 
požadovaný, nabízíme dalších 300 dekorů, které jsme již realizovali pro jiné klienty. 
Tyto můžeme nabídnout již pro objednávky od 54 metrů. A tím to nekončí: díky 
technologii PDS (Profilpas Digital System) můžeme vyrobit jakýkoliv dekor na míru, 
pro uspokojení všech požadavků.

Z Profilpas wybór jest naprawdę szeroki. Profile Profix Thin oferowane są w 38 
wzorach, wybranych w oparciu o nowe kolekcje 2016. Jeżeli żaden z 38 dekorów nie 
okaże się tym właściwym, w banku danych mamy ponad 300 wykończeń dostępnych 
przy minimalnym zamówieniu 54 metrów. To jeszcze nie koniec: dzięki technologii 
PDS (Profilpas Digital System) możemy je wykonać w wersji indywidualnej, z 
zastosowaniem dowolnie wybranego wzoru, aby spełnić wszystkie wymagania.38 dekorů

dekorów

VYBERTE SI ŘEŠENÍ, KTERÉMU 
DÁTE VŽDY PŘEDNOST
WYBIERZ ROZWIĄZANIE, 
KTÓRE WOLISZ
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Z/4 + PT/4

C/4 + PT/4/SA

S/4 + PT/4/SA

PT/4 - PT/4/SA

dekory / dekory
ALCROM® PLUS Z/4 C/4 S/4

1003 85101 85201 85301

1006 85102 85202 85302

1009 85103 85203 85303

1012 85104 85204 85304

1015 85105 85205 85305

1018 85106 85206 85306

1021 85107 85207 85307

1024 85108 85208 85308

1027 85109 85209 85309

1030 85110 85210 85310

1033 85111 85211 85311

1036 85112 85212 85312

1039 85113 85213 85313

1042 85114 85214 85314

1045 85115 85215 85315

1048 85116 85216 85316

1051 85117 85217 85317

1054 85118 85218 85318

1057 85119 85219 85319

dekory / dekory
ALCROM® PLUS Z/4 C/4 S/4

1060 85120 85220 85320

1063 85121 85221 85321

1066 85122 85222 85322

1069 85123 85223 85323

1072 85124 85224 85324

1075 85125 85225 85325

1078 85126 85226 85326

1081 85127 85227 85327

1084 85128 85228 85328

1087 85129 85229 85329

1090 85130 85230 85330

1093 85131 85231 85331

1096 85132 85232 85332

1099 85133 85233 85333

1102 85134 85234 85334

1105 85135 85235 85335

1108 85136 85236 85336

1111 85137 85237 85337

1114 85138 85238 85338

4 ELEGANTNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
4 ELEGANCKIE WYKOŃCZENIA
Položka / art. Z/4 C/4 S/4
Povrchová úprava / wykończenie 

HLINÍK / ALUMINIUM

Eloxovaný stříbro
anodowane srebrne 85050 85060 85070

Eloxovaný zlato pískové
anodowane złoty piaskowy 85052 85062 85072

Eloxovaný titan
anodowane tytanowe 85054 85064 85074

Eloxovaný bronz
anodowane brązowe 85056 85066 85076

Délka = 270 cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 20 szt.

Pro podlahy od 4 do 6 mm
do podłóg o grubości 4-6 mm.

Baleno samostatně
opakowanie pojedyncze

Položka / art. PT/4 PT/4/SA
Povrchová úprava / wykończenie 

PVC / PVC

zelená
zielony 85081 85083

Délka = 270 cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 20 szt.

Pro podlahy od 4 do 6 mm
do podłóg o grubości 4-6 mm.

PROFIX THIN

PROFIX THIN
ZÁKLADNY / BASI

38 PŘÍRODNÍCH DEKORŮ
38 NATURALNYCH WZORÓW
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Obvodová lišta z PVC řady 8605, 
perfektní doplňek pro podlahy LVT.
Cokoły PVC Line 8605 - idealne 
dopełnienie podłóg z LVT.
Obvodová lišta z PVC, potažená fólií PDS. Může se na zeď přilepit lepidlem (PP/96) nebo 
hřebíkem. Neabsorbuje vodu, neobsahuje formaldehyd, je odolná nárazům, opotřebení, 
paprskům UV a standardním mycím prostředkům. 

Cokoły ze spienionego PVC, pokryte filmem PDS. Mogą być mocowane do ściany klejem 
(PP/96) lub gwoździkiem. Nie wchłaniają wody, nie zawierają formaldehydów, są odporne na 
uderzenia, zużycie, promienie UV i zwykłe środki czyszczące.

S Profilpasem je výběr opravdu široký. Obvodová lišta PVC řady 8605 nabízí 73 dekorů vybraných 
pro novou kolekci 2016. Pokud mezi těmito 73 dekory nenajdete Vámi vyžadovaný, máme 
uložených dalších více jak 300 dekorů, které nabízíme u objednávek od 500metrů, které si můžete 
rozděli na 2 dekory. Tím to nekončí. Díky technologii PDS (Profilpas Digital System) umíme vyrobit 
jakýkoliv dekor na míru pro uspokojení Vašich požadavků a pro vytvoření perfektní harmonie lišty 
s podlahou. 

Z Profilpas wybór jest naprawdę szeroki. Cokoły  PVC line 8605 oferowane są w 73 wzorach, 
wybranych w oparciu o nowe kolekcje 2016. Jeżeli żaden z 73 dekorów nie okaże się tym 
właściwym, w banku danych mamy ponad 300 wykończeń dostępnych przy minimalnym 
zamówieniu 500 metrów w podziale na 2 wzory. To jeszcze nie koniec: dzięki technologii PDS 
(Profilpas Digital System) możemy je wykonać w wersji indywidualnej, z zastosowaniem dowolnie 
wybranego wzoru, aby spełnić wszystkie wymagania i stworzyć idealną harmonię z twoją podłogą.

VYBERTE SI ŘEŠENÍ, KTERÉMU 
DÁTE VŽDY PŘEDNOST
WYBIERZ ROZWIĄZANIE, 
KTÓRE WOLISZ

73 dekorů
dekory
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8605

dekory / dekory
ALCROM® PLUS

60

65

70

76

77

78

80

81

90

92

93

94

95

96

97

98

1003

1006

1009

dekory / dekory
ALCROM® PLUS

02

08

09

10

11

12

20

25

32

34

35

36

40

41

44

46

47

48

50

dekory / dekory
ALCROM® PLUS

1012

1015

1018

1021

1024

1027

1030

1033

1036

1039

1042

1045

1048

1051

1054

1057

1060

1063

1066

dekory / decorations
ALCROM® PLUS

1069

1072

1075

1078

1081

1084

1087

1090

1093

1096

1099

1102

1105

1108

1111

1114

Položka / art. 8605
Povrchová úprava / wykończenie 
POTAHOVANÉ PVC 
PVC SPIENIANE, POWLEKANE
Délka = 250cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 250 cm - opak. 20 szt.
nerozbalitelné
brak możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk

lepidlo pro obvodové 
lišty na základě polymerů.
Klej do cokołów na bazie 
polimerów MS

PP/96 78301
Balení 290 ml – baleno po 24ti kusech 
ilość = 290 cm - opak. 24 szt.

PVC LINE OBVODOVÁ LIŠTA
COKOŁY
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Řešení Profilpas pro 
podlahy LVT.
Rozwiązania Profilpas 
dla podłóg z LVT.
Řada profilů LVT se doplňuje širokým výběrem 
profilů z eloxovaného hliníku, dilatačním spojem, 
profily pro rozdílné výšky, stejné výšky, ukončovací, 
profily pro schody a spoje.  

Gamę profili do podłóg z LVT dopełnia szeroki wybór 
profili z aluminium anodowanego, złączy dylatacyjnych, 
profili do podłóg o różnych poziomach, 
do podłóg jednopoziomowych, profili zamykających, 
profili schodowych i profili łączących.
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Alfix 46.
Alfix 46.
Profesionální systém pokládky podlah LVT pro tloušťky od 4 do 6 mm, je charakterizovaný 
vrchním profilem z eloxovaného hliníku, fixovaným šrouby na základnu z přírodního hliníku. 
Šrouby mají stejnou barvu eloxování,  aby byl spoj perfektní.  

Profesjonalny system układania podłóg z LVT o grubości od 4 do 6 mm, charakteryzujący się  
profilami wierzchnimi z aluminium anodowanego, mocowanymi wkrętami do podstawy z 
naturalnego aluminium. Dzięki identycznemu kolorowi anodowania, wkręty stają się niewidoczne.

Profily / Profile
Položka / art. FIX/J/30 FIX/L/32 FIX/T/19
Povrchová úprava / wykończenie HLINÍK / ALUMINIUM

Eloxovaný stříbro
anodowane srebrne 35500 35510 35520

Délka = 270cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 10 szt.

Pro podlahy od 4 do 6 mm
do podłóg o grubości 4-6 mm.

Baleno samostatně / opakowanie pojedyncze

FIX/J/30 FIX/L/32 FIX/T/19

Eurosystem Thin.
Eurosystem Thin.
Lišty z eloxovaného hliníku pro podlahy LVT. Systém se skládá ze základny z přírodního hliníku a 
vrchního profilu: spojovací pro podlahy o stejné výšce, pro rozdílné výšky. Dostupné na vyžádání 
s potažením Alcrom® Plus. 

Profile z aluminium anodowanego do podłóg z LVT. System składa się z profilu bazowego z 
naturalnego aluminium oraz z profili wierzchnich: łączących dla podłóg jednopoziomowych i o różnych 
poziomach i profili obwodowych, dostępnych na życzenie z indywidualną powłoką Alcrom® Plus.

Profily / Profile
Položka / art. J/4 JN/4 L/4 LN/4 P/4
Povrchová úprava / wykończenie HLINÍK / ALUMINIUM

Eloxovaný stříbro
anodowane srebrne 85000 85001 85002 85003 85004

Délka = 270 cm - baleno po 20ti kusech
długość = 270 cm - opak. 20 szt.

Pro podlahy od 4 do 6,5 mm
do podłóg o grubości 4-6,5 mm.

Baleno samostatně / opakowanie pojedyncze

Základna / Bazy
Položka / art. BU/4F děrovaná / nawiercana

Povrchová úprava / wykończenie HLINÍK / ALUMINIUM

Přírodní hliník
aluminium naturalne 85010

Délka = 270 cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 20 szt.

Pro podlahy od 4 do 6,5 mm
do podłóg o grubości 4-6,5 mm.

JN/4 + BU/4F
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Projoint, dilatační spoje.
Projoint - złącza dylatacyjne.
Složené ze dvou profilů, pro podlahy LVT o nízké tloušťce, zaručují výbornou odolnost těžkým 
nákladům a husté dopravě způsobené velkým průchodem lidí. Ve výškách 3 mm a 5 mm, pro 
spoje mezi lepeným LVT a pro plovoucí LVT s nepřetržitým povrchem. 

Składają się z dwóch profili wpustowych i przesuwnych, do podłóg LVT o małych grubościach. 
Zapewniają dobrą odporność na obciążenia i intensywne użytkowanie. W wysokościach 3 mm 
i 5 mm do szczelin dylatacyjnych w LVT klejonym i LVT pływającym o ciągłej i idealnie płaskiej 
powierzchni.

Projoint Dil, dilatační spoje.
Projoint Dil - złącza dylatacyjne.
Dilatační spoje pro lepené LVT podlahy, které se umísťují společně se spoji spodní strany.

Złącza dylatacyjne do podłóg z klejonego LVT, układane na szczelinach dylatacyjnych podłoża.

NTA/

NTI/

Projoint
Položka / art. NZA
Povrchová úprava / wykończenie HLINÍK / ALUMINIUM

Eloxovaný stříbro
anodowane srebrne 99300 99320 99310

Eloxovaný zlato pískové
anodowane złoty piaskowy - - 99312

Eloxovaný titan
anodowane tytanowe - - 99314

Eloxovaný bronz
anodowane brązowe - - 99316

Délka = 270 cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 20 szt.

H
3 5 5A

Baleno samostatně / opakowanie pojedyncze

Projoint Dil
Položka / art. NTA/
Povrchová úprava / wykończenie HLINÍK / ALUMINIUM

Přírodní hliník + EPDM šedá
aluminium naturalne + szary EPDM 99421

Přírodní hliník + EPDM černá
aluminium naturalne + czarny EPDM 99422

Délka = 270 cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 10 szt.

H
3

Položka / art. NTI/
Povrchová úprava / wykończenie NEREZ OCEL AISI 304 DIN 1.4301 / STAL NIERDZEWNA AISI 304 DIN 1.4301 

nerez ocel + EPDM šedá
stal + szary EPDM 99471

nerez ocel + EPDM černá
stal + czarny EPDM 99472

Délka = 270 cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 10 szt.

H
3

NZA/3

NZA/5

NZA/5A
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Pronivel, spojovací lišty.
Pronivel - profile łączące.
Z Eloxovaného hliníku, pro plovoucí podlahy LVT. 
Vhodné pro rozdílné a stejné výšky podlah, pro ukončení.

Z aluminium anodowanego do podłóg pływających z LVT. Doskonałe do podłóg o różnych 
poziomach i jednopoziomowych oraz jako profile zamykające.

PBA/5/A 99/TR/26

Pronivel
Položka / art. PBA/5/A
Povrchová úprava / wykończenie HLINÍK / ALUMINIUM

Eloxovaný stříbro
anodowane srebrne 93205

Délka = 270 cm - baleno po 10ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 10 szt.

H
5

Baleno samostatně / opakowanie pojedyncze

Položka / art. H/5/F PBAS/5/F RC/5/F 99/TR/26
Povrchová úprava / wykończenie HLINÍK / ALUMINIUM

Eloxovaný stříbro
anodowane srebrne 75000 95203 67475 75081

Délka = 270 cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 20 szt.

H LxH
5 5 5 26 x 4,5

Baleno samostatně / opakowanie pojedyncze

H/5/F PBAS/5/F RC/5/F

Pronivel
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Proangel, profily pro oddělení 
a ukončení podlahovin.
Proangle - profile podłogowe 
oddzielające i zamykające.
Jsou to profily vhodné pro LVT podlahy a doporučují se jako oddělovací, ukončovací a obvodové.

Są to profile odpowiednie do podłóg z LVT, zalecane jako profile oddzielające, zamykające i 
obwodowe.

ZA/

AI/

Proangle
Položka / art. ZA/
Povrchová úprava / wykończenie HLINÍK / ALUMINIUM
Eloxovaný stříbro
anodowane srebrne 90337 90338 90340

Délka = 270 cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 20 szt.

H
2,5 3 4,5

Položka / art. AI/
Povrchová úprava / wykończenie NEREZ OCEL / STAL
nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301
stal nierdzewna inox AISI 304 DIN 1.4301 91636 91638

Délka = 270 cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 20 szt.

H
3 4,5

 Baleno samostatně / opakowanie pojedyncze

Položka / art. ZK/
Povrchová úprava / wykończenie MOSAZ / MOSIĄDZ 
pochromovaná
chromowany 90079 90081

Délka = 270 cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 20 szt.

H
3 4,5

ZGF/

Proangle Flex
Položka / art. ZGF/
Povrchová úprava / wykończenie HLINÍK / ALUMINIUM

Přírodní hliník
aluminium naturalne 88721

Délka = 270 cm - baleno po 10ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 10 szt.

H
4,5

ZQAN/

Položka / art. ZQKN/
Povrchová úprava / wykończenie MOSAZ / MOSIĄDZ 
pochromovaná
chromowany 88870

Délka = 270 cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 20 szt.

H
4,5

 Baleno samostatně / opakowanie pojedyncze

Proangle Q
Položka / art. ZQAN/
Povrchová úprava / wykończenie HLINÍK / ALUMINIUM
Eloxovaný stříbro
anodowane srebrne 88772

Eloxovaný titan
anodowane tytanowe 88902

Délka = 270 cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 20 szt.

H
4,5

Proangle
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Prostep, Protect a Protrim - schodové lišty.
Prostep, Protect i Protrim - profile schodowe.
Vyrábí se z eloxovaného hliníku a ocely pro schody opatřené lepenými podlahovinami LVT. 
Jsou to lišty vhodné k ochraně - protiskluzu a ukončení hrany schodů z LVT.

Z aluminium anodowanego i stali nierdzewnej, do schodów pokrytych klejonym LVT. Są to profile 
odpowiednie do zabezpieczenia i wykończenia stopni schodowych z klejonego LVT oraz nadania 
im właściwości antypoślizgowych.

SMA/

G/705/F

Prostep
Položka / art. SMA/
Povrchová úprava / wykończenie HLINÍK / ALUMINIUM

Přírodní hliník
aluminium naturalne 93967

Eloxovaný stříbro
anodowane srebrne 93975

Délka = 270 cm - baleno po 10ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 10 szt.

H
4,5

Baleno samostatně / opakowanie pojedyncze

Baleno samostatně / opakowanie pojedyncze

Prostep
Položka / art. G/705/F
Povrchová úprava / wykończenie HLINÍK / ALUMINIUM

Eloxovaný stříbro
anodowane srebrne 67580

Délka = 270 cm - baleno po 10ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 10 szt.

H
5

Protect
Položka / art. 75/F
Povrchová úprava / wykończenie HLINÍK / ALUMINIUM
Eloxovaný stříbro
anodowane srebrne 75388

Délka = 340 cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 340 cm - opak. 20 szt.

H
3,5

75/F

111/

Položka / art. 111/ /F
Povrchová úprava / wykończenie HLINÍK / ALUMINIUM
Eloxovaný stříbro
anodowane srebrne 75782 75784 75785

Délka = 270 cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 20 szt.

H
2,5 4,5 5

Protect 
Protrim

RA/

RI/

Protrim
Položka / art. RA/
Povrchová úprava / wykończenie HLINÍK / ALUMINIUM
Eloxovaný stříbro
anodowane srebrne 92055 92056

Eloxovaný zlato
anodowane złote 92025 92026

Eloxovaný titan
anodowane tytanowe 92085 92086

Délka = 270 cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 20 szt.

H
3 4,5

Položka / art. RI/
Povrchová úprava / wykończenie NEREZ OCEL / STAL
nerez ocel AISI 304 DIN 1.4301
stal nierdzewna inox AISI 304 DIN 1.4301 92413

Délka = 270 cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 20 szt.

H
4,5

 Baleno samostatně / opakowanie pojedyncze
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Proround, 
spojovací lišty.
Proround - profile 
łączące.
Pro schodové hrany z lepeného LVT, jednoduché na instalaci. Ulehčují hygienickou údržbu mezi 
schody.

Do schodów z klejonego LVT, łatwe w montażu. Ułatwiają utrzymanie higieny połączenia między 
podłogą a przednóżkiem.

GA/ JGA/ PIA/

Proround M Proint
Položka / art. GA/ JGA/ PIA/
Povrchová úprava / wykończenie HLINÍK / ALUMINIUM

Eloxovaný stříbro
anodowane srebrne 95729 95730 95732 95431

Délka = 270 cm - baleno po 20ti kusech 
długość = 270 cm - opak. 20 szt.

H
3 4,5 4,5 3,5

 Baleno samostatně / opakowanie pojedyncze
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