
Lišty XL Design, pro design s velkým trendem.
Profile XL Design, najmodniejszy wystrój wnętrz.



Lehkost a rozmanitost, ve velkém. 
Lekkość i uniwersalność w całej rozciągłości.

Velké desky otevírají nové architektonické řešení a revoluci v konceptu místa, ale 
jsou to taky detaily, které zvýrazňují obraz, světlo a krásu. XL Design je řada profilů 
zamýšlená a realizovaná pro zvýraznění rozměrů desek velkých formátů. Adaptují 
se pro jakékoliv použití obkladů s velkou rozmanitostí a v kombinaci s nimi, 
obohacují s lehkostí prostředí veřejné i osobní.

Duże płytki otwierają się na nowe rozwiązania architektoniczne i rewolucjonizują 
koncepcję przestrzeni, ale to detale podkreślają ich wzór, światło i piękno.
XL Design to linia profili zaprojektowanych i wykonanych w taki sposób, aby 
podkreślały gabaryty płytek wielkoformatowych. Dzięki swojej uniwersalności 
dopasowują się do każdego pokrycia ścian, a połączone ze sobą subtelnie dekorują 
pomieszczenia publiczne i prywatne.
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Prolist XL Design, zvýrazňují povrchy. 
Prolist XL Design, eksponowanie powierzchni.

Dekorativní listely, které přidávají hodnotu velkým keramickým 
deskám a zvýrazňují povrchy. Díky jejich zvláštnímu tvaru vytváří 
originální hry světla, které přetváří v opravdové dekorativní 
prvky. Dostupné v hliníku, s rozlišnými povrchovými úpravami a v 
pochromované mosazi.

Listwy dekoracyjne, które akcentują płytki wielkoformatowe, 
podkreślając ich powierzchnię. Dzięki wyjątkowemu przekrojowi 
tworzą oryginalne gry światłocieni, które przekształcają je w 
elementy prawdziwie dekoracyjne. Dostępne w wersji z aluminium w 
różnych wykończeniach oraz z chromowanego mosiądzu. 
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Proangle XL Design AQ, roh v hlavní roli.
Proangle XL Design AQ, narożnik na pierwszym planie.

Hliníková lišta s výrazným hranatým prvkem, perfektní pro 
čisté vyhrazení vnějšího rohu keramických obkladů. Dostupná 
v povrchové úpravě leštěný hliník, kartáčovaný titan a bílá ST. 
Nejlepší volba pro zvýraznění elegantního způsobu velkých 
keramických desek se speciálními geometrickými efekty. 

Profil aluminiowy o wyjątkowym, kwadratowym przekroju, idealny 
do wyraźnego podkreślenia zewnętrznych narożników okładzin 
z płytek ceramicznych. Dostępny w wykończeniu z błyszczącego 
aluminium. Satynowany tytan i biały ST to najlepszy wybór, aby 
zdecydowanie i elegancko podkreślić duże płytki ceramiczne, 
tworząc wyjątkowe efekty geometryczne.  
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Proangle XL Design ZD, hlavní ochrana.
Proangle XL Design ZD, niezbędna ochrona.

Lišta pro ukončení vnějších okrajů stolů, kuchyňských linek a 
koupelen. Svým speciálním tvarem, který díky zakončení vypadá 
zakulacený na obou vyditelných rozích. Dostupný v leštěném 
hliníku, kartáčovaném titanu, bílé ST, černé ST a v 9 nových 
úpravách: 6 originálních cementových, 2 speciální kovové tóny 
a jeden bílý který je charakterizovaný výraznou plnou barvou. 
Pro výsledky s velkým efektem je dostupná i verze ZDK v 
pochromované mosazi.  

Profil do zamykania zewnętrznych krawędzi stołów, blatów 
kuchennych i łazienek. Charakteryzuje się specjalnym kształtem, 
który dzięki fazowaniu jest zaokrąglony na obu odsłoniętych 
krawędziach. Dostępne w wersji z błyszczącego aluminium 
satynowanego w kolorze tytan, w wykonaniu  białym ST, 
czarnym ST oraz w 9 nowych wykończeniach: 6 oryginalnych 
efektów cementu, 2 specjalne odcienie metalu i biel o wyjątkowo 
pełnym i jednolitym kolorze. W celu osiągnięcia wyjątkowo 
spektakularnych efektów, dostępna jest również wersja ZDK z 
chromowanego mosiądzu.
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Proangle Q XL Design ZQVN, čístá elegance.   
Proangle Q XL Design ZQVN, czysta elegancja. 

Hliníková lišta s hranatým tvarem, která uzavírá čistým a 
elegantním způsobem vnější rohy keramických obkladů.
Dostupná v 9 nových úpravách, které doplňují bílou ST a 
černou ST: 6 originální cementové efekty, 2 speciální kovové tóny 
a jedná bílá, která je charakterizovaná výraznou plnou barvou.   

Profil z aluminium o kwadratowej formie, który w sposób 
wyraźny i elegancki zamyka zewnętrzne narożniki okładzin z 
płytek ceramicznych.
Dostępny w 9 nowych wykończeniach, oprócz białego ST i 
czarnego ST: 6 oryginalnych efektów cementu, 2 specjalne 
odcienie metalu i biel o wyjątkowo jednolitym i pełnym kolorze.    
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Prolight Prolist XL Design LQL/2,
stěna získává formu.  
Prolight Prolist XL Design LQL/2,
ściana nabiera kształtu.
Dekorativní listela z hliníku s nepřímým světlem LED, vytváří 
delikátní a elegantní řadu světla na obkladech z deskoviny o 
velkých formátech. Dostupná v bílá ST a 9 nových úpravách. 
6 originální cementové efekty, 2 speciální kovové tóny a jedná 
bílá, která je charakterizovaná výraznou plnou barvou.

Aluminiowa listwa dekoracyjna z oświetleniem pośrednim 
LED, która tworzy delikatną i elegancką linię światła na 
wielkoformatowych ceramicznych płytkach ściennych. 
Dostępna w kolorze białym ST oraz w 9 nowych wykończeniach: 
6 oryginalnych efektów cementu, 2 specjalne odcienie metalu i 
biel o wyjątkowo jednolitym i pełnym kolorze. 



SKL/2

Prolight Metal Line XL Design SKL/2, řáda světla.
Prolight Metal Line XL Design SKL/2, linie światła.

Obvodová soklová lišta s nepřímým LED světlem, se speciálním 
výřezem, který vytváří hry světla okolo zdi a přidává hodnotu 
celému povrchu. Dostupná v eloxovaném stříbrném hliníku, bílé 
ST a 9 nových úpravách: 6 originální cementové efekty, 2 speciální 
kovové tóny a jedná bílá, která je charakterizovaná výraznou 
plnou barvou.

Aluminiowy cokół przypodłogowy z oświetleniem pośrednim 
LED, o nietypowym przekroju, który tworzy oryginalną grę światła 
wzdłuż całej ściany, dodając uroku całej jej powierzchni. Dostępny 
w wykonaniu anodowanym srebrnym, w kolorze białym ST oraz 
w 9 nowych wykończeniach: 6 oryginalnych efektów cementu, 
2 specjalne odcienie metalu i biel o wyjątkowo jednolitym i 
pełnym kolorze.
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AV/1 - AVK/1

AV/2 - AVK/2

ZQVN/

AS - ASK

ZQVN/ /EI
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LQL/2

ZD/ - ZDK/ L5/NW/65L

SKL/2

PROLIST - XL DESIGN
délka = 280 cm - baleno po 5ti kusech / długość = 280 cm - opak. 5 szt

ART.
ART.

povrchová úprava
wykończenie

H
10

HLINÍK / ALUMINIUM

AV/1

svńtlý kartáńovaný titan 31210polerowane satynowane tytan
bílá ST lakovaná 31211lakierowane białe ST
černá ST lakovaná
lakierowane czarne ST 31212

MOSAZ / MOSIĄDZ

AVK/1 pochromovaná mosaz 31240chromowany

každý kus zabalen zvláš / opakowanie pojedyncze

HLINÍK / ALUMINIUM

AV/2

svńtlý kartáńovaný titan 31220polerowane satynowane tytan
bílá ST lakovaná 31221lakierowane białe ST
černá ST lakovaná 31222lakierowane czarne ST

MOSAZ / MOSIĄDZ

AVK/2 pochromovaná mosaz
31241chromowany

každý kus zabalen zvláš / opakowanie pojedyncze

HLINÍK / ALUMINIUM

AS

svńtlý kartáńovaný titan 31230polerowane satynowane tytan
bílá ST lakovaná 31231lakierowane białe ST
černá ST lakovaná 31232lakierowane czarne ST

MOSAZ / MOSIĄDZ

ASK pochromovaná mosaz 31242chromowany

každý kus zabalen zvláš / opakowanie pojedyncze

PROANGLE - XL DESIGN
délka = 280 cm - baleno po 5ti kusech / długość = 280 cm - opak. 5 szt

ART.
ART.

povrchová úprava
wykończenie

H
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HLINÍK / ALUMINIUM

ZD/ svńtlý kartáńovaný titan
88102 88105polerowane satynowane tytan

LAKOVANÝ HLINÍK / ALUMINIUM LAKIEROWANE

ZD/

bílá ST 88103 88106biały ST
černá ST 88104 88107czarny ST
concrete white - 88108concrete white
concrete crete - 88109concrete crete
concrete graphite - 88110concrete graphite
concrete smoke - 88111concrete smoke
concrete mud - 88112concrete mud
concrete sand - 88113concrete sand
metal dark - 88119metal dark
metal light - 88120metal light
solid white - 88121solid white

každý kus zabalen zvláš / opakowanie pojedyncze

MOSAZ / MOSIĄDZ

ZDK/ pochromovaná mosaz 88100 88101chromowany

každý kus zabalen zvláš / opakowanie pojedyncze

PROANGLE - XL DESIGN
délka = 280 cm - baleno po 5ti kusech / długość = 280 cm - opak. 5 szt

ART.
ART.

povrchová úprava
wykończenie

H
10

HLINÍK / ALUMINIUM

AQ
svńtlý kartáńovaný titan 31290polerowane satynowane tytan
černá ST lakovaná 31291lakierowane czarne ST

každý kus zabalen zvláš / opakowanie pojedyncze

PROANGLE Q - XL DESIGN
délka = 280 cm - baleno po 5ti kusech / długość = 280 cm - opak. 5 szt

ART.
ART.

povrchová úprava
wykończenie
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LAKOVANÝ HLINÍK / ALUMINIUM LAKIEROWANE

ZQVN/

bílá ST 89110biały ST
černá ST 89111czarny ST
concrete white 89112concrete white
concrete crete 89113concrete crete
concrete graphite 89114concrete graphite
concrete smoke 89115concrete smoke
concrete mud 89116concrete mud
concrete sand 89117concrete sand
metal dark 89118metal dark
metal light 89119metal light
solid white 89130solid white

každý kus zabalen zvláš / opakowanie pojedyncze

PROLIGHT PROLIST - XL DESIGN
délka = 280 cm - baleno po 5ti kusech / długość = 280 cm - opak. 5 szt

ART.
ART.

povrchová úprava
wykończenie

H
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LAKOVANÝ HLINÍK / ALUMINIUM LAKIEROWANE

LQL/2

bílá ST 84010biały ST
concrete white 84011concrete white
concrete crete 84012concrete crete
concrete graphite 84013concrete graphite
concrete smoke 84014concrete smoke
concrete mud 84015concrete mud
concrete sand 84016concrete sand
metal dark 84017metal dark
metal light 84018metal light
solid white 84019solid white

každý kus zabalen zvláš / opakowanie pojedyncze

PROANGLE Q 
baleno po 5ti kusech / opakowanie 5 szt.
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povrchová úprava
wykończenie
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LAKOVANÝ HLINÍK / ALUMINIUM LAKIEROWANE

ZQVN/ /EI

bílá ST 89340biały ST
černá ST 89350czarny ST
concrete white 89392concrete white
concrete crete 89393concrete crete
concrete graphite 89394concrete graphite
concrete smoke 89395concrete smoke
concrete mud 89396concrete mud
concrete sand 89397concrete sand
metal dark 89398metal dark
metal light 89399metal light
solid white 89400solid white

nerozbalitelné / brak mońliwońci sprzedańy pojedynczych sztuk

PROLIGHT METAL LINE - XL DESIGN
délka = 280 cm - baleno po 5ti kusech / długość = 280 cm - opak. 5 szt

ART.
ART.

povrchová úprava
wykończenie
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HLINÍK / ALUMINIUM

SKL/2 stńíbrný eloxovaný
78580anodowany srebrny

LAKOVANÝ HLINÍK / ALUMINIUM LAKIEROWANE

SKL/2

bílá ST 78581biały ST
concrete white 78582concrete white
concrete crete 78583concrete crete
concrete graphite 78584concrete graphite
concrete smoke 78585concrete smoke
concrete mud 78586concrete mud
concrete sand 78587concrete sand
metal dark 78588metal dark
metal light 78589metal light
solid white 78590solid white

každý kus zabalen zvláš / opakowanie pojedyncze

Elektrické komponenty a příslušenství pro osvřtlení
Komponenty i akcesoria elektryczne do ořwietlenia

ART.
ART.

popis
opis

L5/NW/65L

5 metrový pásek LED - svńtlo 
bílá neutrální 4000° K 
9,6 W/m - IP65

84136szpula 5 m tańmy LED ońwietl-
enie boczne, kolor biały neutral-
ny 4000° K 9,6 W/m - IP65
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