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Vybrat si Metal Line znamená přiznat důležitost detailům, protože jsou to právě ony, které dělají rozdíl. 
Metal Line se vyznačuje nejen svou univerzálností a funkčností, ale především tím, že je inspirována 
soudobým designem.
Je to inovační linie, bohatá na řešení, s velkou rozmanitostí vazeb a barev, které jsou schopny 
uspokojit jakýkoliv požadavek na bydlení, od malých prostor až po velké haly.
Ocel a hliník jsou materiály, které dodávají formu, barvu a rozměr prostoru; minimalistické znaky, které 
vyhovují chodu každodenního života.
S řadou Metal Line je možné vytvořit kontinuum perfektně sjednocených profilů v různých 
prostředích a stylech, a umocnit jejich estetický a architektonický obsah.
Metal Line je trendová linie, která vznikla díky výzkumu společnosti Profilpas, zaměřeného na 
materiály a formy a díky péči, kterou tato společnost klade na svět bytového zařízení a designu.

Wybòr Metal Line to podkreślenie znaczenia detali, gdyż to właśnie one czynią ròżnicę. 
Metal Line wyròżnia się wszechstronnością i funkcjonalnością ale przede wszystkim jest inspirowana 
wspòłczesnym design.
To innowacyjna linia, oferująca bogate rozwiązania, ròżnorodność połączeń i koloròw, ktòre w 
satysfakcjonujący sposòb wykończą każdą małą i dużą przestrzeń. Stal i aluminium to materały nadające 
formę, kolor, kształt przestrzeni, najmniejsze szczegòły nadające płynności codziennemu życiu.
Metal Line to możliwość stworzenia kontinuum profili komponujących się w odmiennych przestrzeniach 
i stylach podkreślając walory estetyczne i architektoniczne. Metal Line to linia podążająca zgodnie z 
wyznacznikami mody, rezultat poszukiwań Profilpas w świecie materiałòw i form oraz wynik uwagi jaką 
firma przykłada do wysposażenia wnętrz i design.

metal line
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89

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne

Znak intimnosti, prvek decentnosti 
zachycený ve Vašem prostoru. 
Metal Line 89 dotváří harmonii a poskytuje 
překrásné zakončení prostoru.

Wyraz intymności, szczegόł ujęty w swojej 
istocie. Subtelność.
Listwa Metal Line 89 melodyjnie wspόłgra 
z otoczeniem. Jest jednym z wątkόw 
zamykającym narrację.
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89
leštěný hliník, titan, satén

aluminium polerowane satynowane tytanowe 
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89
eloxovaný hliník, stříbro

aluminium anodowane srebrne
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90-91/8 

90 91/8

Pro charakteristiku prostředí postačí jen 
několik málo designových prvků: lampa, 
pohodlí polštářů a Metal Line série 90. 
Hmatatelný punc elegance, která vytváří 
jednotu stylu díky perfektnímu napojení 
na podlahu.

Wystarczy dosłownie kilka elementòw design 
aby przestrzeń zyskała swòj niepowtarzalny 
charakter: lampa, wygodne poduszki 
oraz Metal Line seria 90. Elegancja, ktòrą 
można dotknąć, tworząca jedność stylu 
dzięki perfekcyjnemu połączeniu ściany z 
posadzką.

leštěný hliník lesklý, titan
        aluminium polerowane błyszczące tytanowe
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790
Zútulněte kout vašeho domova: je to 
jednodušší, pokud je základem profi l,
který sám umí zařídit prostor a nechá ho 
zcela volně se vyjádřit, zatímco vymezuje 
obvodovou zónu.

Stworzenie przytulnego kąta w domu jest 
łatwiejsze, jeśli u podstaw znajduje się 
profi l, ktòry sam w sobie nadaje charakter 
przestrzeni i swobodnie ją wyraża 
podkreślając obszar perymetralny.

nerez ocel, satén AISI 304 - DIN 1.4301
stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301
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90
leštěný hliník, kouřový, satén 

aluminium polerowane satynowane fumè
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790
nerez ocel, satén AISI 304 - DIN 1.4301

stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301



16



17

92/7-93/7

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne

Jednoduchost a praktičnost. Profi l s dutým 
jádrem. Perfektní spojení podlahy a stěny 
prvkem čistého designu.

Prostota i praktyczność: profi l o liniowym 
charakterze, doskonałe połączenie między 
ścianą a podłogą, czysty design.

92/7 93/7
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95
Domov opravdu na míru musí především 
omezit plýtvání. Tak, jak to dělá Metal Line 
série 95 ve své lineární praktičnosti, která 
se nachází v každém úhlu pohledu.

Dom naprawdę na wymiar musi przede 
wszystkim niwelować nadmiar. Tak jak Metal 
Line seria 95, efektywna w swojej linearnej 
praktyczności. Praktyczności widocznej z 
każdej strony. 

eloxovaný hliník, stříbro 
aluminium anodowane srebrne
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96
Představte si každý prvek zařízení pro 
určitý životní styl. Metal Line série 96 je 
synonymem estetické funkčnosti díky 
svému systému zapuštění a výjimečné 
vlnité linii.

Postrzegać każdy element wyposażenia 
wnętrz jako konkretny styl życia. 
Metal Line seria 96 to synonim estetycznej 
funkjonalności dzięki systemowi montażu 
oraz wyjątkowej pofalowanej lini.

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne
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95
eloxovaný hliník, stříbro

aluminium anodowane srebrne
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96
eloxovaný hliník, stříbro

aluminium anodowane srebrne
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98

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne

Odstraňme nepotřebné a soustřeďme 
se pouze na podstatné aspekty, protože 
v nenápadných detailech spočívá jejich 
velikost. Metal Line 98 je minimalistickou 
volbou, která se přizpůsobí jakémukoliv 
prostředí.

Wyeliminować nadmiar i skoncentrować się 
na szczegòłach ponieważ najmniej widoczne 
detale mają swoją siłe. Metal Line 98 to 
minimalistyczny wybòr, ktòry sprawdza się w 
każdym środowisku. 
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97/4

leštěný hliník, titan, satén 
aluminium polerowane satynowane tytanowe 

Díly mohou být strategicky a barevně 
uspořádány k dotvoření exkluzivního 
konečného vzhledu. Metal Line 97/4 
odhaluje svůj vzhled ve své jednoduché 
funkčnosti.

Elementy połączone strategicznie i 
chromatycznie w modnych wykończeniach. 
Metal Line 97/4 w prostocie pokazuje swoją 
obecność – nieobecność.
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98
eloxovaný hliník, stříbro

aluminium anodowane srebrne
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97/4
leštěný hliník, kouřový, satén

aluminium polerowane satynowane fumè
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97/7

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne

Metal Line 97/7 se na milimetr přizpůsobí
jakémukoliv prostředí, přání, způsobu 
života. Je základním rozpoznávacím 
prvkem, průkazem totožnosti přeneseným 
do profi lu kvality.

Metal Line 97/7 dopasowuje się do każdego 
milimetra przestrzeni, do każdego życzenia, 
do każdego stylu życia.
To dokument tożsamości, wyrażony profi lem 
o wysokiej jakości.
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97/8

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne

Knihy, křeslo a relax. Abychom se cítili 
dobře, stačí málo. Metal Line 97/8 předvádí 
své nadání pro formální čistotu 
a potvrzuje myšlenku prostoru, zbaveného 
jakékoliv složitosti.

Książka, fotel i relaks. Wystarczy tak mało, 
by czuć się dobrze. Metal Line 97/8 ukazuje 
swoje powołanie do czystości, potwierdzając 
ideę przestrzeni bez zbędnego nadmiaru. 
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97/7
eloxovaný hliník, stříbro

aluminium anodowane srebrne
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97/8
eloxovaný hliník, stříbro

aluminium anodowane srebrne



36



37

99/7
Design a rafinovanost: to je to, co 
jedinečné linii Metal Line série 99/7 
propůjčuje rozmanitost povrchů, které 
jsou schopny dát výrazný charakter 
jakémukoliv prostoru.

Design i wyrafinowanie: to co czyni Metal 
Line 99/7 wyjątkową, to ròżnorodność 
wykończeń, ktòre odzwierciedlą osobowość 
każdego pomieszczenia.

eloxovaný hliník stříbro s výplní 
potaženou pravou kůží v šedé barvě 

aluminium anodowane srebrne z wkładem 
aluminiowym pokrytym skòrą w kolorze szarym
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97/7W

eloxovaný hliník stříbro s dřevěnou výplní – přírodní dub 
aluminium anodowane srebrne z wkładem

z drewna pełnego – dąb naturalny 

Posviťme si na detail a porozumějme 
tomu, že je série 97/7W tak univerzální, že 
naprosto splyne s podlahou. 
Nabízí střízlivost, které si všimnete a kterou 
budete obdivovat. Takový je komfort 
bydlení.

Wyeksponować szczegòł oznacza zrozumieć 
wszechstronność lini 97/7W,  ktòra tworzy 
jedną całość z posadzką. Oszczędność, 
ktòra nie pozostaje nie zauważona i ktòra 
zachwyca. To bogactwo mieszkania.
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99/7
eloxovaný hliník stříbro s výplní 

potaženou pravou kůží v černé barvě 
aluminium anodowane srebrne z wkładem aluminiowym

pokrytym skòrą w kolorze czarnym 
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97/7W
eloxovaný hliník stříbro s dřevěnou výplní – přírodní dub 

aluminium anodowane srebrne z wkładem
z drewna pełnego – dąb naturalny
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88/6-87/6-99/C

88/6 87/6 99/C88/6 e 87/6
vložka z masivního dřeva

86/6 i 87/6 
z wkładem z pełnego drewna

Obvodové lišty sladěné se zdí, vhodné pro 
sádrokartony. Designový prvek pro Váš 
interiér, který jej neomezuje, naopak jej 
zvětšuje v perfektním estetickém souladu 
zdi s podlahou. 

Listwa przypodłogowa do tynków, zatapiana 
w ścianie, element design, 
który nadaje pomieszczeniom charakteru, 
nie ograniczając ich, wprost przeciwnie – 
sprawia, że stają się one przestronniejsze, 
a ściana i podłoga zespalają się w doskonały 
sposób. 



44

88/6
vložka z masivního dřeva - třešeň

z wkładem z pełnego drewna – czereśnia



45

99/C
vložka z hliníku, povrch pravá šedá kůže

z aluminiowym wkładem powlekanym 
skόrą naturalną w kolorze szarym
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100-101/74

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne

Diskrétní a jednoduchý. Profi l, který 
perfektně ladí s čímkoliv co ho obklopuje. 
Vložený do stěny vytváří prvek elegance. 
Dotek světla, nic víc.

Dyskretny i prosty, profi l, który pozwala 
przemówić otoczeniu.
Wbudowany w ścianę łączy się z nią 
tajemniczo i elegancko - muśnięcie światła, 
nic ponadto.

100 101/74
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97/8

790

97/7

96

95

90
91/8

92/7
93/7

97/4

98

89
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technické parametry
opis techniczny

97/7W

88/6
87/6
99/C

100
101/74

99/7
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89
Metal Line 89 vyrobený z hliníku a nabízený v rozdílných typech povrchů,
patří do hranatých obvodových lišt, nezbytných, ale neagresivní. Při své
výšce 4 nebo 6 cm ukončuje prostor diskrétně a elegantně. 
Na zeď se instaluje pomocí vhodných lepidel (typ PP/96) nebo vhodných hmoždinek.
Plní jak dekorativní funkci, tak i technickou, jelikož vytváří dostatečnou
dilataci, nezbytnou u mnoha typů podlah.

Listwa Metal Line 89, o prostokątnym kształcie, wykonana z aluminium anodowanego, 
oferowana jest w różnych wykończeniach. Prosta, nieinwazyjna. Listwa o wys. 4  lub 
6 cm w dyskretny i elegancki sposόb wyznacza przestrzeń. Przytwierdzana do ściany 
za pomocą odpowiednich klejów (typu PP/96) lub nylonowych kołków. Oprócz funkcji 
dekoracyjnej, spełnia wymagania techniczne, umożliwiając zakrycie obwodowych przestrzeni 
dylatacyjnych na tzw. podłogach pływających.

Dodávají se také speciální komponenty pro napojení – vnější rohy, vnitřní rohy, spojky a koncovky, které vytvářejí stejnorodost a linearitu povrchu.
Dostępne są ròwnież specjalne elementy do wykonania połączeń, spełniające funkcje: narożnikòw zewnętrznych, narożnikòw wewnętrznych, łącznikòw i zaślepek zapewniające jednolite i linearne wykończenie.

art 89/4 89/6
povrch
wykończenie

H

mm 40 60
eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne
eloxovaný hliník titan
aluminium anodowane tytan
lakovaný hliník bílý matný RAL 9010
aluminium lakierowane - biały matowy RAL 9010
lakovaný hliník šedý antik
alumnium lakierowane - szary antyczny
lakovaný hliník rez
aluminium lakierowane - rdzawy
leštěný hliník, titan, satén
aluminium polerowane satynowane tytanowe  
standardní délka 200 cm. - długość standard 200 cm.
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90
Metal Line 90, provedená v eloxovaném hliníku a nabízená v různých 
typech povrchů a výškách, reprezentuje maximální vyjádření bez jakýchkoliv soklíků, čímž 
dovoluje vytvořit elegantní a rafinovaný přechod mezi zdí a podlahou. Díky zaoblené 
spodní hraně garantuje perfektní krytí obvodové zóny; vyznačuje se tím, že vyhoví 
potřebám technického charakteru, týkajících se obložení plovoucí podlahy, která nabízí 
minimální prostory obvodové dilatace. Jednoduše a rychle se instaluje na zeď pomocí 
vhodného lepidla (typu PP/96).

Metal Line 90 wykonana z aluminium anodowanego, ròżnie wykończona i proponowana 
w ròżnych wysokościach, reprezentuje minimalistyczne wyobrażenie o listwach 
przypodłogowych, umożliwiając wykonanie eleganckiego i wyrafinowanego połączenia 
posadzki ze ścianą. Posiada nòżkę, ktòra perfekcyjnie ukrywa strefę perymetralną, co jest 
szczegòlnie cenione w przypadku posadzek pływających, ukrywając najmniejsze przestrzenie 
dylatacji perymetralnej. Łatwy i szybki montaż za pomocą odpowiednich klejòw (np. PP/96).

Položky 90/6 a 90/8 z eloxovaného hliníku jsou dostupné i v délce 400cm
Art 90/6 i 90/8 anodowane srebrne dostępne są także w długości 400 cm.
Modely 90/6 a 90/8 v povrchu eloxované stříbro dodáváme taky v samolepící verzi pro ještě rychlejší instalaci.
Modele 90/6 i 90/8 anodowane srebrne są również dostępne w wersji samoklejącej stwarzającej szansę jeszcze 
szybszego montażu.
Dostupné jsou speciální komponenty pro ukončení a spojení: vnější rohy, vnitřní rohy, spoje a ukončení. Tyto pomůžou 
k vytvoření lineárnosti a ucelenosti lišty. 
Dostepne są również specjalne elementy do realizacji połaćzeń pełniące funkcję: narożników zewnętrznych, narożników 
wewnętrznych, łączników i zaślepek zapewniające jednolite i linearne wykończenie. 

art 90/4 90/5 90/6 90/7 90/8 90/10
povrch
wykończenie

H

mm 40 50 60 70 80 100

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne
lakovaný hliník bílý lesklý RAL 9010
aluminium lakierowane - biały błyszczący RAL 9010
lakovaný hliník bílý matný RAL 9010
aluminium lakierowane - biały matowy RAL 9010
eloxovaný hliník titan
aluminium anodowane tytan
lakovaný hliník šedý antracit
aluminium lakierowane - szary antracyt
lakovaný hliník šedý antik
aluminium lakierowane - szary antyczny
eloxovaný hliník stříbrný samolepící
aluminim anodowane srebrne wykonanie samoprzylepne
leštěný hliník lesklý, titan
aluminium polerowane błyszczące tytanowe
leštěný hliník lesklý, stříbro, satén
aluminium polerowane satynowane srebrne
leštěný hliník, zlato, satén
aluminium polerowane satynowane złote
leštěný hliník, titan, satén
aluminium polerowane satynowane tytanowe
standardní délka 200 cm. - długość standard 200 cm.
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91/8

art 91/8
povrch
wykończenie

H

mm 80

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne
standardní délka 200 cm. - długość standard 200 cm.

Metal Line 91/8 vyrobený z hliníku je vybaven širším spodním zakřivením. Takové 
zakřivení, mimo dekorativní účel umožňuje uspokojit i technické řešení, protože je 
schopné schovat větší dilatační spáru u některých typů plovoucích podlah a podlah,  
kde je potřeba skrýt nedokonalý řez. Tento profil díky svému tvaru vytvoří ideální spoj 
mezi podlahou a stěnou a ulehčí taky uklízení tohoto přechodu.

Metal Line 91/8 wykonany z aluminium posiada wysuniętą listwę dolną. Listwa ta, oprócz 
pełnienia funkcji dekoracyjnej, całkowicie spełnia także wymagania techniczne, ponieważ 
umożliwia zamaskowanie obwodowej przestrzeni dylatacyjnej w niektórych posadzkach 
w technologii podłogi pływającej oraz ukrycie niedoskonałości cięcia płytek podłogowych. 
Wysunięta listwa dolna, dzięki dużemu promieniowi wygięcia, pełni także rolę wewnętrznego 
wyoblenia, tworząc łagodny kąt, ułatwiający czyszczenie przestrzeni między podłogą, 
a okładziną ścienną.
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790

Dodávají se také speciální komponenty pro napojení – vnější rohy, vnitřní rohy, spojky a koncovky, které vytvářejí stejnorodost a linearitu povrchu.
Dostępne są ròwnież specjalne elementy do wykonania połączeń, spełniające funkcje: narożnikòw zewnętrznych, narożnikòw wewnętrznych, łącznikòw i zaślepek, zapewniające jednolite i linearne wykończenie. 

Metal Line 790, provedená v nerez oceli a nabízená v různých výškách, 
podporuje moderní minimalistické trendy v designu a bytovém zařízení a
dodává prostředí světlo. Díky zaoblené spodní hraně garantuje perfektní krytí obvodové 
zóny; vyznačuje se tím, že vyhoví potřebám  technického charakteru, týkajících se 
obložení plovoucí podlahy, která nabízí minimální prostory obvodové dilatace. Jednoduše 
a rychle se instaluje na zeď pomocí vhodného lepidla (typu PP/96).

Metal Line 790 wykonana ze stali nierdzewnej i proponowana w ròżnych wysokościach, 
odzwierciedla aktualne minimalistyczne tendencje design oraz wyposażenia wnętrz, dodając 
wyjątkowego blasku pomieszczeniom. Posiada nòżkę, ktòra perfekcyjnie ukrywa strefę 
perymetralną, co jest szczegòlnie cenione w przypadku posadzek pływających, ukrywając 
najmniejsze przestrzenie dylatacji perymetralnej. Łatwy i szybki montaż za pomocą 
odpowiednich klejòw (np. PP/96).

art 790/4 790/5 790/6 790/8 790/10
povrch
wykończenie

H

mm 40 50 60 80 100

nerez ocel, satén AISI 304 - DIN 1.4301
stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301
nerez ocel leštěná AISI 304 - DIN 1.4301
stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 - DIN 1.4301
lstandardní délka 200 cm. - długość standard 200 cm.
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92/7-93/7
Metal Line 92 a 93 vyrobený z hliníku díky svému jednoduchému a přímočarému designu 
vytváří perfektní spojení stěny s podlahou. Jednoduchá a rychlá instalace díky systému 
klipů z přírodního hliníku nebo PVC zavěšené na stěnu pomocí šroubů a hmoždinek.

Metal Line 92 i 93, wykonane z aluminium, o prostym i linearnym wzornictwie, czynią 
połączenie ściana - podłoga nieskazitelnym. Są łatwe i proste w montażu dzięki systemowi 
zatrzaskiwania na wspornikach z naturalnego aluminium lub PVC, zamocowanych na ścianie 
za pomocą wkrętów i kołków.

art 92/7
povrch
wykończenie

H

mm 70

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne
standardní délka 200 cm. - długość standard 200 cm.

art 93/7
povrch
wykończenie

H

mm 70

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne
standardní délka 200 cm. - długość standard 200 cm.

92/7

93/7 
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95
Metal Line 95 v provedení eloxovaný hliník a nabízená ve dvou různých výškách je 
jedinečná svou podstatou, kdy je schopna vytvořit přechod mezi zdí a podlahou tak, 
že to nerozpoznáte; je praktická a funkční při krytí přívodních kabelů (telefonních, 
počítačových, televizních atd.) Vyznačuje se jednoduchým a rychlým systémem pro 
instalaci pomocí podložek v přírodním hliníku, které se upevňují na stěnu pomocí šroubů 
a hmoždinek a tím usnadňují přístup při případné údržbě přívodních kabelů.

Metal Line 95 wykonana z aluminium anodowanego, proponowana w dwòch ròżnych 
wysokościach. Jedyna w swojej minimalistycznej prostocie łączy ściane z posadzką w 
niezauważalny sposòb, praktyczna i funkcjonalna w ochronie kabli (telefonicznych, 
komputerowych, telewizyjnych, itp.). Charakteryzuje się prostym i szybkim systemem 
montażu dzięki klipsom z aluminium naturalnego przytwierdzanym do ściany za pomocą 
wkrętòw i kołeczkòw, zapewniając łatwy dostęp do okablowania.

Mimo to, že mají dekorační funkci, plně uspokojí potřeby technického charakteru, protože umožňují zakrýt prostor obvodové dilatace v některých plovoucích podlahách.
Poza funkcją ozdobną, spełnia wszystkie wymagania o charakterze technicznym ponieważ pozwala ukryć przestrzeń dylatacyjną niektòrych posadzek pływających.
Jsou dodávány speciální komponenty pro napojení – vnější rohy, vnitřní rohy, spojky a koncovky, které vytvářejí stejnorodost a linearitu povrchu.
Dostępne są ròwnież specjalne elementy do wykonania połączeń, spełniające funkcje: narożnikòw zewnętrznych, narożnikòw wewnętrznych, łącznikòw i zaślepek zapewniające jednolite i linearne wykończenie.

art 95/7 95/10
povrch
wykończenie

délka
długość

H

mm 70 100

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne 2000 mm

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne 4000 mm

leštěný hliník lesklý, titan
aluminium polerowane błyszczące tytanowe 2000 mm

leštěný hliník, titan, satén
aluminium polerowane satynowane tytanowe 2000 mm
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96
Metal Line 96 v provedení eloxovaný hliník je obvodová lišta specifického designu 
vyznačující se měkkými liniemi, které rozbíjí strohost spojení mezi zdí a podlahou a 
umožňují umístění případných přívodních kabelů (telefonních, počítačových, televizních 
atd.) Vyznačuje se rychlým a jednoduchým instalačním systémem pomocí podložek v 
přírodním hliníku, které se upevňují na stěnu pomocí šroubů a hmoždinek a tím usnadňují 
přístup při případné údržbě přívodních kabelů.

Metal Line 96 wykonana z aluminium anodowanego, to listwa przypodłogowa o 
wyjątkowym design charakteryzującym się miękkością lini aby przełamać surowość 
połączenia ściany z posadzką, umożliwiająca maskowanie kabli (telefonicznych, 
komputerowych, telewizyjnych, itp.). 
Charakteryzuje się szybkim i łatwym sposobem montażu dzięki klipsom z aluminium 
naturalnego przytwierdzanych do ściany za pomocą wkrętòw i kołeczkòw, zapewniając łatwy 
dostęp do okablowania. 

Mimo to, že mají dekorační funkci, plně uspokojí potřeby technického charakteru, protože umožňují zakrýt prostor obvodové dilatace v některých plovoucích podlahách.
Poza funkcją ozdobną, spełnia wszystkie wymagania o charakterze technicznym ponieważ pozwala ukryć przestrzeń dylatacyjną niektòrych posadzek pływających. 
Jsou dodávány speciální komponenty pro napojení – vnější rohy, vnitřní rohy, spojky a koncovky, které vytvářejí stejnorodost a linearitu povrchu.
Dostępne są ròwnież specjalne elementy do wykonania połączeń, spełniające funkcje: narożnikòw zewnętrznych, narożnikòw wewnętrznych, łącznikòw i zaślepek zapewniające jednolite i linearne wykończenie.

art 96/7
povrch
wykończenie

délka
długość

H
mm 70

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne 2000 mm

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne 4000 mm
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98
Metal Line 98 v provedení eloxovaný hliník umožňuje umístění případných přívodních 
kabelů (telefonních, počítačových, televizních atd.), jejich zakrytí a ochranu. Vyznačuje 
se vlnitou linií, propůjčující jí eleganci. Jednoduchý a funkční systém pro instalaci pomocí 
podložek v přírodním hliníku, které se upevňují na stěnu pomocí šroubů a hmoždinek a 
tím usnadňují přístup při případné údržbě přívodních kabelů.

Metal Line 98 wykonana z aluminium anodowanego, pozwala ukryć kable (telefoniczne, 
komputerowe, telewizyjne, itp.) gwarantując ròwnocześnie ich ochronę jak i maskowanie. 
Charakteryzuje się sinusoidalną linią nadającą mu elegancji. Prosty i funkcjonalny system 
instalacji na klipsach z aluminium naturalnego przytwierdzanych do ściany za pomocą 
wkrętòw i kołeczkòw, zapewnia łatwy dostęp do okablowania. 

Mimo to, že mají dekorační funkci, plně uspokojí potřeby technického charakteru, protože umožňují zakrýt prostor obvodové dilatace v některých plovoucích podlahách.
Poza funkcją ozdobną, spełnia wszystkie wymagania o charakterze technicznym ponieważ pozwala ukryć przestrzeń dylatacyjną niektòrych posadzek pływających. 
Jsou dodávány speciální komponenty pro napojení – vnější rohy, vnitřní rohy, spojky a koncovky, které vytvářejí stejnorodost a linearitu povrchu.
Dostępne są ròwnież specjalne elementy do wykonania połączeń, spełniające funkcje: narożnikòw zewnętrznych, narożnikòw wewnętrznych, łącznikòw i zaślepek zapewniające jednolite i linearne wykończenie.

art 98/7
povrch
wykończenie

délka
długość

H
mm 70

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne 2000 mm

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne 4000 mm
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97/4
Metal Line 97/4, provedená v eloxovaném hliníku, umožňuje zakrytí případných 
přívodních kabelů (telefonních, počítačových, televizních atd.).
Pro svůj nenápadný vzhled se perfektně hodí do jakéhokoliv prostředí. Díky svému 
jednoduchému systému pro připevnění pomocí fixačních klipů umístěných na stěně 
šrouby a hmoždinkami kombinuje rychlou a snadnou instalaci a jednoduchý přístup k 
přívodním kabelům v případě jejich údržby.

Metal Line 97/4 wykonana z aluminium anodowanego pozwala ukryć kable (telefoniczne, 
komputerowe, telewizyjne, itp.). Jej nienarzucający się charakter perfekcyjnie uzupełnia każdy 
wystròj. 
Dzięki łatwemu systemowi montażu za pomocą stalowych klipsòw przytwierdzonych do 
ściany przy pomocy wkrętòw i kołeczkòw, listwa gwarantuje łatwy dostęp do okablowania. 

Mimo to, že mají dekorační funkci, plně uspokojí potřeby technického charakteru, protože umožňují zakrýt prostor obvodové dilatace v některých plovoucích podlahách.
Poza funkcją ozdobną, spełnia wszystkie wymagania o charakterze technicznym ponieważ pozwala ukryć przestrzeń dylatacyjną niektòrych posadzek pływających. 
Jsou dodávány speciální komponenty pro napojení – vnější rohy, vnitřní rohy, spojky a koncovky, které vytvářejí stejnorodost a linearitu povrchu.
Dostępne są ròwnież specjalne elementy do wykonania połączeń, spełniające funkcje: narożnikòw zewnętrznych, narożnikòw wewnętrznych, łącznikòw i zaślepek zapewniające jednolite i linearne wykończenie.

art 97/4
povrch
wykończenie

H
mm 40

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne
leštěný hliník, titan, satén     
aluminium polerowane satynowane tytanowe
standardní délka 200 cm. - długość standard 200 cm.
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97/7
Metal Line 97/7 provedená v eloxovaném hliníku tvoří jednoduchým designem a linií 
neviditelný přechod mezi stěnou a podlahou.
Snadná a rychlá instalace pomocí systému podložek v přírodním hliníku
umístěných na stěně šrouby a hmoždinkami umožňuje snadný přístup k přívodním 
kabelům v případě jejich údržby (telefonních, počítačových, televizních atd.).

Metal Line 97/7 wykonana z aluminium anodowanego, o prostym i linearnym design 
sprawia, iż połączenie ściany z posadzką jest nienaganne. Łatwa i szybka w instalacji 
dzięki systemowi łączenia z klipsami z aluminiuim naturalnego, przytwierdzanych do 
ściany za pomocą wkrętòw i kołeczkòw. Zapewnia łatwy dostęp do kabli (telefonicznych, 
komputerowych, telewizyjnych, itp). 

Mimo to, že mají dekorační funkci, plně uspokojí potřeby technického charakteru, protože umožňují zakrýt prostor obvodové dilatace v některých plovoucích podlahách.
Poza funkcją ozdobną, spełnia wszystkie wymagania o charakterze technicznym ponieważ pozwala ukryć przestrzeń dylatacyjną niektòrych posadzek pływających.
Jsou dodávány speciální komponenty pro napojení – vnější rohy, vnitřní rohy, spojky a koncovky, které vytvářejí stejnorodost a linearitu povrchu.
Dostępne są ròwnież specjalne elementy do wykonania połączeń, spełniające funkcje: narożnikòw zewnętrznych, narożnikòw wewnętrznych, łącznikòw i zaślepek zapewniające jednolite i linearne wykończenie.

art 97/7
povrch
wykończenie

H
mm 70

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne
standardní délka 200 cm. - długość standard 200 cm.
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97/8
Metal Line 97/8 hliníkový vymezuje perfektně spoj mezi zdí a podlahou. 
Je záměrně vytvořena pro uložení kabelů díky použití speciálního PVC kanálku, který je 
na stěnu připevněn pomocí šroubů a hmoždinek a slouží rovněž jako podložka obvodové 
lišty. Je obzvlášť vhodná v případě rekonstrukce, kdy se vyhnete nutnosti sekat nové 
drážky pro uložení kabelů. Snadná instalace pomocí podložek v přírodním hliníku 
připevněných na stěnu pomocí šroubů a hmoždinek pokud nepoužijete žlábek z PVC.

Metal Line 97/8 wykonana z aluminium, perfekcyjnie podkreśla miejsce połączenia 
ściany z posadzką. Zrealizowana by ukryć kable, dzięki specjalnemu kanalikowi z PVC 
przytwierdzonemu do ściany za pomocą kołeczkòw i wkrętòw spełnia ròwnież funkcję bazy 
listwy przypodłogowej. Polecana w szczegòlności przy pracach remontowych, pozwala 
uniknąć wykonania nowych ścieżek do przebiegu kanalikòw ukrywających kable. Łatwa i 
szybka w instalacji. W przypadku nie używania kanalika z PVC montaż jest możliwy ròwnież 
za pomocą klipsòw z aluminium naturalnego, przytwierdzanych do ściany za pomocą 
wkrętòw i kołeczkòw.

Mimo to, že mají dekorační funkci, plně uspokojí potřeby technického charakteru, protože umožňují zakrýt prostor obvodové dilatace v některých plovoucích podlahách.
Poza funkcją ozdobną, spełnia wszystkie wymagania o charakterze technicznym ponieważ pozwala ukryć przestrzeń dylatacyjną niektòrych posadzek pływających. 
Jsou dodávány speciální komponenty pro napojení – vnější rohy, vnitřní rohy, spojky a koncovky, které vytvářejí stejnorodost a linearitu povrchu.
Dostępne są ròwnież specjalne elementy do wykonania połączeń, spełniające funkcje: narożnikòw zewnętrznych, narożnikòw wewnętrznych, łącznikòw i zaślepek zapewniające jednolite i linearne wykończenie.

art 97/8
povrch
wykończenie

délka
długość

H
mm 80

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne 2000 mm

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne 4000 mm
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99/7
Metal Line 99/7 je složený ze dvou viditelných cástí. První cástí je základ z hliníku, který 
zajištuje jednoduchou a rychlou instalaci na zed pomocí vhodných lepidel (tip PP/96) 
nebo pomocí šroubu a hmoždinek. Výplň v provedení z eloxovaného hliníku představuje 
maximální vyjádření díky různým potahům (pravá kůže, fólie v pravém dřevě nebo 
Alcrom® Plus), čímž uspokojí nejnáročnější estetické potřeby kladené na bytová zařízení 
díky rozmanitým možnostem kombinací. Na hlavní podložku se jednoduše montuje 
pomocí speciálních teflonových hmoždinek.

Metal Line 99/7 składa się z dwόch odrębnych, widocznych elementόw. Aluminiowa baza 
umożliwia łatwy i szybki montaż listwy cokołowej na ścianie przy pomocy odpowiednich 
klejόw (typu PP/96) lub za pomocą  śrub i kołkόw. Powlekany wkład wykonany z aluminium 
dzięki ròżnym elementom wykończeniowym (skòra naturalna, taśma z prawdziwego 
drewna lub Alcrom® Plus) usatysfakcjonuje wszelkie wymagania estetyczne zapewniając 
nieskończenie ròżne kombinajce. Łatwa w montażu za pomocą specjalnych teflonowych 
kołeczkòw przytwierdzanych do bazy.

art 99/B7F base-base 99/I7SF inserto-insert
povrch
wykończenie

H
mm 70 60

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne
hliník potažený pravou kůží černé barvy
aluminium pokryte skòrą kolor czarny 
hliník potažený pravou kůží šedé barvy
aluminium pokryte skòrą kolor szary
hliník potažený fólií Alcrom® Plus - dekor 20
aluminium laminowane folią Alcrom® Plus film - drewno 20
hliník potažený fólií Alcrom® Plus - dekor 40
aluminium laminowane folią Alcrom® Plus film - drewno 40
hliník potažený fólií Alcrom® Plus - dekor 65
aluminium laminowane folią Alcrom® Plus film - drewno 65
standardní délka 200 cm. - długość standard 200 cm.

Mimo to, že mají dekorační funkci, plně uspokojí potřeby technického charakteru, protože
umožňují zakrýt prostor obvodové dilatace v některých plovoucích podlahách.
Poza funkcją ozdobną, spełnia wszystkie wymagania o charakterze technicznym ponieważ pozwala ukryć przestrzeń 
dylatacyjną niektòrych posadzek pływających. 
Jsou dodávány speciální komponenty pro napojení – vnější rohy, vnitřní rohy, spojky a koncovky, které vytvářejí 
stejnorodost a linearitu povrchu.
Dostępne są ròwnież specjalne elementy do wykonania połączeń, spełniające funkcje: narożnikòw zewnętrznych, 
narożnikòw wewnętrznych, łącznikòw i zaślepek zapewniające jednolite i linearne wykończenie.
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97/7W
Metal Line 97/7W se skládá ze dvou oddělených a viditelných prvků.
Základ z eloxovaného hliníku zdobí vložená aplikace z přírodního dubového dřeva ve třech 
různých odstínech, tvořící elegantní a rafinované spojení materiálů.
Umožňuje ukrýt a chránit přívodní kabely (telefonní, počítačový, televizní atd.). Rychle a 
jednoduše se instaluje pomocí podložek z přírodního hliníku, upevněných na stěnu šrouby 
a hmoždinkami.  Vyznačuje se jednoduchým přístupem v případě nutné údržby.

Metal Line 97/7W składa się z dwòch połączonych i widocznych elementòw. Część 
podstawowa wykonana z aluminium anodowanego zostaje wzbogacona wkładem z 
drewna naturalnego – dębu w trzech ròżnych odcieniach, dzięki czemu w elegancki i w 
wyrafinowany sposòb komponuje się z innymi materiałami.
Umożliwia ukrycie i ochronę kabli (telefonicznych, komputerowych, telewizyjnych, itp.); łatwe 
i szybkie w montażu za pomocą klipsòw z aluminium naturalnego, przytwierdzanych do 
ściany za pomocą wkrętòw i kołeczkòw. 

art 97/7W
povrch
wykończenie

H
mm 70

eloxovaný hliník stříbro s dřevěnou výplní – přírodní dub
aluminium anodowane srebrne z wkładem z drewna pełnego – dąb naturalny
eloxovaný hliník stříbro s dřevěnou výplní – dub country
aluminium anodowane srebrne z wkładem z drewna pełnego – dąb country 
eloxovaný hliník stříbro s dřevěnou výplní – dub antik
aluminium anodowane srebrne z wkładem z drewna pełnego – dąb antyczny 
standardní délka 200 cm. - długość standard 200 cm.

Mimo to, že mají dekorační funkci, plně uspokojí potřeby technického charakteru, protože umožňují zakrýt prostor obvodové dilatace v některých plovoucích podlahách.
Poza funkcją ozdobną, spełnia wszystkie wymagania o charakterze technicznym ponieważ pozwala ukryć przestrzeń dylatacyjną niektòrych posadzek pływających. 
Jsou dodávány speciální komponenty pro napojení – vnější rohy, vnitřní rohy, spojky a koncovky, které vytvářejí stejnorodost a linearitu povrchu.
Dostępne są ròwnież specjalne elementy do wykonania połączeń, spełniające funkcje: narożnikòw zewnętrznych, narożnikòw wewnętrznych, łącznikòw i zaślepek zapewniające jednolite i linearne wykończenie.
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88/6-87/6-99/C
Metal Line 88/6, 87/6 and 99/C jsou obvodové lišty vhodné pro
sádrokartony, složené ze dvou dílů. Základ je vyroben z přírodního hliníku a je 
kombinován vložkou z masivního dřeva v různých odstínech. Jeho instalací docílíte 
perfektního souladu a rovnosti zdi s podlahou.
Instalace profi lu probíhá ve dvou fázích. Základ by měl být položen do
hrubé stěny. Po vymalování a položení podlahy můžete zasadit vhodnou
vložku.

Metal Line 88/6, 87/6 i 99/C to listwy przypodłogowe do tynkόw, zatapiane w ścianie, 
złożone z 2 elementόw. Baza wykonana z aluminium naturalnego jest uzupełniana wkładem 
z drewna pełnego, dostępnym w bogatej gamie wykończeń. 
 Listwa idealnie zatapiając się w ścianie, zaznacza przestrzeń nie ograniczając jej zasięgu. 
Baza, montowana na ścianie przed wykonaniem tynku, jest uzupełniana wybranym 
wkładem już po położeniu podłogi.

základ-baza vložka-wkład základ-baza vložka-wkład
art 88/6 87/6 88/I6SF 99/C 99/I7SF

povrch
wykończenie

H
mm 85 60 60 80 60

základ z přírodního hliníku
baza, aluminium naturalne
vložka z masivního dřeva - dub přírodní
wkład z pełnego drewna, dąb naturalny
vložka z masivního dřeva - dub venkov
wkład z pełnego drewna, dąb country
vložka z masivního dřeva - dub antik
wkład z pełnego drewna, dąb antyczny
vložka z masivního dřeva - ořech
wkład z pełnego drewna, orzech
vložka z masivního dřeva - mahagon
wkład z pełnego drewna, mahoń
vložka z masivního dřeva - třešeň
wkład z pełnego drewna, czereśnia
vložka z masivního dřeva - wenge
wkład z pełnego drewna, wengè
vložka z masivního dřeva - buk přírodní
wkład z pełnego drewna, buk naturalny
vložka z hliníku - stříbrný, eloxovaný
wkład aluminium anodowane srebrne
vložka z hliníku - povrch pravá kůže šedá
wkład aluminium powlekane skόrą naturalną, kolor szary
vložka z hliníku - povrch pravá kůže černá
wkład aluminium powlekane skόrą naturalną, kolor czarny
vložka z hliníku - povrch fólie Alcrom® plus dřevo 20
wkład aluminium powlekane folią Alcrom® plus, drewno 20
vložka z hliníku - povrch fólie Alcrom® plus dřevo 40
wkład aluminium powlekane folią Alcrom® plus, drewno 40
vložka z hliníku - povrch fólie Alcrom® plus dřevo 65
wkład aluminium powlekane folią Alcrom® plus, drewno 65
standardní délka 200 cm. - długość standard 200 cm.

87/688/6

99/C
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100
Metal Line 100 je obvodová lišta z eloxovaného hliníku nabízená ve dvou výškách. Používá 
se pod sádrokarton přímo na stěnu. Profil se jednoduše instaluje díky vhodným lepidlům.

Metal Line 100 to cokół z aluminium anodowanego, oferowany w dwóch wysokościach i 
zalecany przy stosowaniu płyt kartonowo-gipsowych bezpośrednio na ścianę. Profil jest łatwy 
w montażu przy użyciu odpowiednich klejów.

art 100/4 100/7
povrch
wykończenie

H
mm 40 70

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne 
standardní délka 200 cm. - długość standard 200 cm.
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101/74
Metal Line 101, je vyroben z eloxovaného hliníku a aplikuje se přímo a hrubou zeď. Profil 
se instaluje pomocí vhodných lepidel ještě před vyhlazením stěny.

Metal Line 101 to cokół idealny do tynków, wykonany z aluminium anodowanego, zalecany 
do zastosowań bezpośrednio na surowej ścianie. Profil montuje się na odpowiednie kleje, po 
uprzednim wygładzeniu ściany.

art 101/74
povrch
wykończenie

H
mm 70

eloxovaný hliník, stříbro
aluminium anodowane srebrne
standardní délka 200 cm. - długość standard 200 cm.
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