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Váš najbližší predajca:



Farebné prevedenie povrchovej úpravy.

Odchýlky vo farbe sú vyhradené.

Objednávkový kód pro�lu.

Cena za 1 kus bez DPH.

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2462 0108 611 270 3,522 €

Eloxovaný hliník

07 šampanský matný 2462 0708 611 270 7,631 €

11 strieborný matný 2462 1108 611 270 7,427 €

16 šampanský lesklý 2462 1608 611 270 *

18 strieborný lesklý 2462 1808 611 270  *
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Použiteľnosť

Byt, rodinný dom

Kategória namáhania

Kancelária, administratívny objekt

Obchod, nákupné centrum

Priestory s mierne (minimálne) namáhanými 
podlahami ako obývacia izba, spálňa, detská 
izba a pod. (Pozn.: Platí pre PVC pro�ly)

Priestory s normálne (stredne ) namáhanými 
podlahami ako kuchyňa, chodba, kancelária 
a pod. (Pozn.: platí pre hliníkové pro�ly 
s povrchovou úpravou eloxovaný hliník 
alebo lakovaný hliník)

Priestory s veľmi namáhanými podlahami ako 
chodba, átrium, obchodné a kultúrne centrá, 
administratívne priestory a pod.
(Pozn.: platí pre hliníkové pro�ly bez povrchovej
úpravy a nerezové pro�ly)

PERFECT

STANDARD

BASIC

INFORMÁCIE A VYSVETLIVKY

01 hliník prírodný

16 šampanský lesklý 18 strieborný lesklý 35 biely RAL9003 36 ivory RAL1013

07 šampanský matný 11 strieborný matný 15 čierny matný

83 ivoryspring 84 blackspring

Hliníkové pro�ly Sortiment pro�lov pre parkety, koberce, PVC a vinyl

Nerezové pro�ly

02 nerez leštená 02 nerez brúsená

PVC pro�ly

81 bahamaspring 82 stonespring

87 yellowspring 88 redspring85 bluespring 86 mintspring

91 peachspring 92 icewhitespring89 rosaspring 90 caramelspring

ĎALŠÍ SORTIMENTPOVRCHOVÉ ÚPRAVY
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O SPOLOČNOSTI

Ponúkame profilové systémy rozdelené 
do nasledovných kategórií:

• profily pre parkety, koberce, PVC, vinyl a linoleum
• profily pre keramické obklady a dlažby

Pre výrobu a predaj našich produktov platia základné 
kritériá:

• technické a estetické navrhovanie profilových prvkov
• výber materiálov a dodávateľov spĺňajúcich kvalitatívne 

a technické požiadavky
• príprava a realizácia výroby pomocou technológií vysokej 

úrovne a spoľahlivosti
• realizácia výroby s využitím materiálov a technológií 

s minimálnou záťažou na životné prostredie
• kvalitný servis a marketing pre všetkých zákazníkov

Vaše požiadavky a  pripomienky k  ponúkaným produktom sa pre nás  
stávajú záväzkom na zvyšovanie kvality a  rozširovanie ponuky pre našich 
zákazníkov. Značka „EUROFINAL“ je spojením záruky dobrého mena, vysokej 
kvality, ústretovosti a kvalitného servisu ako aj  individuálneho prístupu 
k Vašim požiadavkám.

Pri výrobe stavebných profilov „EUROFINAL“ kladieme veľký dôraz 
na použitie materiálov a  technológií s  minimálnym vplyvom na životné 
prostredie. V  jednotlivých výrobných postupoch zohľadňujeme použitie 
najnovších materiálov a systémov, ktoré prinášajú menej škodlivých látok 
a odpadov.

Spoločnosť STILLA, a.s.
Spoločnosť STILLA, a.s. sa od svojho vzniku v roku 2003 orientuje na výrobu 
a  predaj profilových systémov pre  stavebný priemysel. Na trh prinášame 
širokú ponuku pre konštrukčné, technické a estetické riešenie ukončenia 
povrchových materiálov na podlahách, stenách a  stropoch v  interiéroch 
a  exteriéroch stavieb. Súčasťou ponuky spoločnosti sú aj riešenia 
pre objektové dilatácie od spodnej stavby až po strešnú konštrukciu.

Na základe individuálnych návrhov a  vývoja inovujeme   výrobu produktov 
pod obchodnou značkou  EUROFINAL .
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Spoločnosť  STILLA, a.s. koncom roka 2011 ukončila stavebné a technologické investície so zameraním na výrobu a ostatné prevádzkové priestory, 
vďaka ktorým sme dokázali sústrediť výrobu, sklady a administratívne priestory pod jednu strechu.

STILLA, a. s.
Palugyayho 1/787
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovakia

Telefón :   +421 44 54 77 550
Fax :        +421 44 54 77 590

e-mail:       info@eurofinal.eu
        obchod@eurofinal.eu

web :           www.eurofinal.eu  

3



HLINÍKOVÉ PROFILY
Hliníkové profily rôznych tvarov a povrchových úprav určené 
pre ukončenie hrán keramických obkladov a dlažieb.





HLINÍKOVÉ PROFILY

O hliníku
Hliník (lat. aluminium) je po železe druhým najpoužívanejším 
kovom na svete a zároveň tretím najrozšírenejším prvkom v zemskej kôre 
(8,13%), väčšie zastúpenie má už len kyslík (46,60%) a kremík (22,72%). 
Hliník je pomerne mladý kov no vďaka svojim jedinečným 
vlastnostiam dokáže nahradiť iné kovy ako oceľ a meď. Výrazný 
nárast v jeho použití bol zaznamenaný po 2. svetovej vojne a 
za posledných 30 rokov spôsobil doslova revolúciu. Kým v roku 1978 dosiahla 
výroba primárneho hliníka hranicu 14 miliónov ton, v roku 2015 
prekročila globálna výroba primárneho hliníka úroveň 57,8 miliónov 
ton.  Na základe uvedeného rastu produkcie hliníka mu právom prislúcha 
prívlastok „kov tretieho tisícročia“. Svoje uplatnenie nachádza takmer 
vo všetkých priemyselných odvetviach, jeho nepopierateľný význam 
narastá najmä v doprave, stavebníctve a elektrotechnickom priemysle.

Čapy sú v peci nahrievané na požadovanú teplotu, ktorá sa pohybuje 
v rozmedzí 420-500 °C. Nahrievaním čapov sa zmenšuje odpor
pri pretváraní kovu a zároveň sa tým zabraňuje vzniku trhlín a povrchových 
vád. Následne je čap zasúvaný do predrhriateho recipientu lisu a vyvinutím 
značného tlaku pretlačený lisovacím piestom cez lisovací nástroj. 
Lisovací nástroj je vyrobený z nástrojovej ocele a jeho prierez je identický 
s priečnym rezom profilu. Hliníkový profil je lisovaný väčšinou pri rýchlosti 
5-50 metrov za minútu a to v závislosti od typu zliatiny a tvaru profilu. Ihneď 
po pretlačení čapu cez lisovací nástroj nasleduje proces chladenia, ktoré 
má vplyv na homogenitu štruktúry materiálu, rozmery a pevnosť profilu. 

Prvé skúsenosti s neznámym kovom siahajú do roku 1807, 
kedy sa britský fyzik a chemik Sir Humphry Davy neúspešne pokúšal vyrobiť 
hliník elektrolytickým procesom zo zlúčeniny oxidu hlinitého 
a hydroxidu draselného. Davy pomenoval neznámy kov ako „alumium“, ktorý 
bol neskôr vedcami premenovaný na „aluminium“.  Nasledujúcich 80 rokov sa 
vedci pokúšali skúmať  tento kov a hľadať efektívnejšie spôsoby jeho 
získavania, čo spôsobovalo, že takmer počas celého 19. storočia bol 
hliník považovaný za vzácnejší  a drahší kov ako zlato alebo striebro. 

Ďalší pokrok nastal až v roku 1886 kedy nezávisle na sebe dvaja vedci 
Charles Martin Hall z USA a Paul Héroult z Francúzska vynašli metódu 
výroby hliníka elektrolýzou oxidu hlinitého rozpusteného v roztavenom 
kryolite. O 11 rokov neskôr bol úspech Hall-Héroult procesu povýšený 
rakúskym vedcom Carl Josef Bayerom, ktorý zdokonalil proces výroby oxidu 
hlinitého z bauxitu, čím prispel k zrodu modernej priemyselnej výroby hliníka.

Napriek rôznym zlepšeniam procesu stále existuje celý rad problémov, 
ktoré spôsobujú nízku energetickú vyťaženosť. V priemere pre výrobu 
1 tony hliníka je potrebných 4-5 ton bauxitu. Hlavnou nevýhodou je 
práve výroba oxidu hlinitého z bauxitu, ktorý je paradoxne v súčasnosti 
jedinou ekonomicky výhodnou surovinou. Náleziská bauxitu majú 
svoje regionálne obmedzenia, asi 90% celosvetovej dodávky bauxitu 
sa vyskytuje v tropických a subtropických rovníkových oblastiach, 
ako je Guinea, Austrália, Brazília, Vietnam, India či Jamajka.

Hliník je jedným z najpoužívanejších kovov najmä vďaka svojim 
jedinečným vlastnostiam. Hustota hliníka je 2,7 g/cm3 , čo zodpovedá 
asi len jednej tretine hustoty ocele. Na rozdiel od väčšiny druhov ocele 
sa hliník pri nízkych teplotách nestáva krehkým, ale naopak jeho pevnosť 
sa zvyšuje. Hliníkové zliatiny používané pri technológii lisovania majú 
pevnosť v ťahu v rozmedzí od 150 do 300 MPa. Hliník má dobrú tvárniteľnosť 
a hlavne pri metóde lisovania je táto vlastnosť podstatná. Ďalšími 
častými metódami spracovania hliníka je tiež valcovanie alebo ohýbanie 
za tepla aj za studena. Podstatnou vlastnosťou hliníka je aj jeho vynikajúca 
vodivosť tepla a elektrického prúdu. Hliník reaguje pod vplyvom kyslíka 
a vytvára sa tenká oxidická vrstva, ktorá aj keď má hrúbku len niekoľko 
stotín mikrometrov poskytuje vďaka svojej hustote vynikajúcu ochranu 
pred koróziou. V prípade poškodenia sa vrstva opätovne sama obnoví. 
Na rozdiel od plastov hliník nie je toxický a bežne sa vyskytuje v potravinách. 
Je úplne recyklovateľný materiál bez straty kvality. Hliník môže byť 
neobmedzene recyklovaný a proces recyklácie si vyžaduje len 5% spotreby 
elektrickej energie, ktorá bola vynaložená na výrobu primárneho hliníka.

Čistý hliník je pomerne mäkký. Pre zabezpečenie vyššej tvrdosti 
môže byť legovaný inými kovmi. Podľa typu legovacieho prvku 
rozdeľujeme zliatiny hliníka do 8 skupín (skupina 1xxx až skupina 8xxx). 
Pre výrobu hliníkových profilov sa využíva zliatina skupiny 6xxx, 
u ktorej sú legovacími prvkami horčík a kremík. Zliatiny tejto 
skupiny sa vyznačujú strednou tvrdosťou (200 – 350 MPa) a sú 
vhodné pre povrchovú úpravu technológiou anodickej oxidácie.

Základný vstup na výrobu hliníka je čistý oxid hlinitý, ktorý sa získava 
čistením bauxitu. Proces čistenia bauxitu sa vykonáva pomocou 
hydroxidu sodného pod tlakom. K takto očistenému oxidu hlinitému sa 
pridá kryolit a fluorit aby sa znížila teplota tavenia.  K taveniu dochádza 
v elektrickej peci elektrolytickým procesom. Pri elektrolýze sa používa 
jednosmerný prúd. Výroba hliníka je energeticky veľmi náročná.

K najrozšírenejším metódam tvárnenia hliníka patrí prietlačné 
lisovanie za tepla. Vstupným materiálom pre priame prietlačné 
lisovanie za tepla sú polokontinuálne odliate čapy kruhového tvaru. 
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Montážny postup:

1. Zvoľte vhodný profil podľa hrúbky keramickej dlažby resp. obkladu. Profil nemá presahovať výšku obkladového materiálu.
2. Naneste lepidlo na plochy, ktoré majú byť obložené.
3. Odrežte profil na požadovanú dĺžku. Nechajte si miesto navyše pre dĺžkovú rozťažnosť. Základňu profilu s dierovaním pevne vložte do lepidla a 

zarovnajte.
4. Stierkou dôkladne naneste lepidlo na vrchnú časť základne profilu a dotlačte ho až k vnútornej hrane zvislej steny profilu. Inštalujte obkladový materiál. 
5. Pre dosiahnutie správnej inštalácie sa odporúča medzi profilom a obkladovým materiálom ponechať škáru cca.  v šírke zodpovedajúcej medzi použitým 

obkladovým materiálom, ktorá bude neskôr vyplnená škárovacou hmotou.

Po chladení nasleduje ďalší výrobný krok – napínanie profilov, čím sa 
uvoľňuje napätie a zabezpečuje požadovaná rovnosť profilov. Nie vždy sa 
dokáže procesom chladenia zabezpečiť požadovaná pevnosť a tvrdosť. 
Z tohto dôvodu musí hliníkový profil prejsť ešte ďalším procesom tepelného 
spracovania, tzv. umelým vytvrdením v samostatnom technologickom 
zariadení – vytvrdzovacej peci čím sa dosiahnu požadované mechanické 
vlastnosti profilu. Posledným krokom je rezanie profilov na požadované dĺžky. 

Vzhľad a kvalita povrchu hliníka a jeho zliatin je pre široké použitie vysoko 
uspokojivá dokonca už pred povrchovou úpravou. Existuje však mnoho 
dôvodov pre aplikáciu povrchovej úpravy. Jednou z najpoužívanejších 
technológií povrchových úprav je anodická oxidácia hliníka (iné názvy: 
anodizácia hliníka, anodické okysličovanie hliníka, eloxovanie); jedná sa 
o chemicko-technologický proces úpravy povrchu, ktorým sa na povrchu 
hliníka vytvorí odolná chemická vrstva oxidu hliníka. Eloxovanie sa používa 
pre zlepšenie vlastností výrobkov z hliníka a jeho zliatin. Týmto procesom je 
možné zlepšiť odolnosť voči korózii, dosiahnuť vysokú oteruvzdornosť  a zlepšiť 
celkovú kvalitu povrchu. Proces anodickej oxidácie má štyri fázy: chemická 
a mechanická predúprava, nanesenie oxidovej vrstvy, farbenie a utesnenie.

Po uskutočnení nevyhnutných predúpravných operácií nasleduje 
fáza samotnej anodickej oxidácie resp. vytvorenie oxidovej vrstvy. 
Anodická oxidácia hliníka sa uskutočňuje jednosmerným alebo 
striedavým prúdom v elektrolyte – kyseline sírovej. Proces trvá dovtedy, 
pokým sa nedosiahne želaná hrúbka vrstvy (obvykle 5 – 25 µm). 
Treťou fázou procesu anodickej oxidácie je farbenie anodizovaného 
hliníka. Najbežnejšie farebné odtiene anodickej oxidácie, okrem 
prírodnej farby základného kovu, sú zlaté a bronzové odtiene.

Oxidová vrstva obsahuje veľké množstvo pórov preto proces 
anodickej oxidácie končí fázou utesnenia. Utesnením sa zvyšuje 
protikorózna odolnosť, znižuje sa navĺhavosť, citlivosť na dotyk 
a absorpčná schopnosť anodických povlakov. Anodická oxidácia 
na jednej strane chráni hliníkové zliatiny pred silnými vplyvmi 
prostredia, na strane druhej im dáva dekoratívny vzhľad. Hlavné možnosti 
využitia eloxovaných hliníkových zliatin sú v leteckom, automobilovom, 
lodnom priemysle a v exteriérovom a interiérovom stavebníctve.

Hliníkové profily „EUROFINAL“ sú vyrábané v súlade s európskou normou 
EN 573-3, zo zliatiny hliníka s označením AW-6063 s požadovanými 
mechanickými vlastnosťami, ktoré upravuje norma EN 755-2=T5. Povolené 
rozmerové tolerancie voči odsúhlasenej výkresovej dokumentácii 
upravuje norma EN 755-9 z roku 2001. Profily bez dodatočnej povrchovej 
úpravy (označenie výrobkov ako hliník prírodný) majú malú toleranciu 
voči mechanickému a chemickému zaťaženiu. Medzinárodná norma 
ISO 7599:2010 pre špecifikáciu dekoratívnych a ochranných 
anodických povlakov na hliníku definuje charakteristické 
vlastnosti eloxu, uvádza metódy skúšok pre kontrolu 
vlastností, poskytuje minimálne funkčné požiadavky a podáva
informácie o triedach hliníka vhodných pre eloxovanie a o dôležitosti 
predúpravy pre dosiahnutie požadovaného vzhľadu povrchovej úpravy. 

Profily „EUROFINAL“ s povrchovou úpravou eloxovaný hliník spadajú
do triedy 10 s hrúbkou eloxu 10 – 15 µ, čím sú dimenzované len 
na vnútorné použitie. Profily s povrchovou úpravou majú vyššiu rezistenciu 
voči poveternostným vplyvom ale zároveň sú náchylné voči mechanickým 
poškodeniam povrchových úprav.  Počas inštalácie hliníkových profilov je 
potrebné okamžite odstrániť prebytočné lepidlo alebo škárovaciu hmotu
 z pohľadovej časti profilu aby sa zamedzilo vzniku poškodenia. Exponované 
časti profilov môžu časom zmeniť farbu alebo stmavnúť. Neodporúča 
sa použitie týchto profilov v exteriéroch alebo silne namáhaných 
priestoroch, pre takéto použitie sa odporúča zvoliť profily vyrábané 
z iných materiálov (nerez alebo mosadz). Jeden z najmodernejších a 
najekologickejších spôsobov povrchovej úpravy kovov je práškové 
lakovanie, laicky nesprávne nazývané aj komaxitovanie. Proces lakovania 
sa realizuje technológiou elektrostatického nanášania práškovej farby, 
ktorej predchádza chemická predúprava. Následne nanesená farba 
vytvrdzuje vo vytvrdzovacích peciach pri teplote približne 200 °C. 
Povrchová úprava práškovými farbami zabezpečuje vysokú kvalitu povrchu, 
vynikajúcu chemickú a koróznu odolnosť, oteruvzdornosť a 
pružnosť. Technológia umožňuje dosiahnuť neobmedzené 
množstvo farieb a reagovať tak na aktuálne trendy a požiadavky.

7



HLINÍKOVÉ PROFILY

Eurokeramik tvar „L“

Eurokeramik tvar „L“ výška 6 mm

Hliníkový ukončovací profil Eurokeramik tvar „L“ nájde uplatnenie všade tam, kde sú hrany keramických obkladov 
a dlažieb vystavované silnému mechanickému zaťaženiu alebo je kladený dôraz na bezchybné ukončenie hrán. 
Hliníkové profily tvaru „L“ je možné použiť nielen pri pokládke keramických obkladov a dlažieb ale sú dobre využiteľné 
aj pri iných druhoch podláh ako sú mramor, drevo, priemyselné podlahy alebo podlahy z prírodného kameňa. Profily 
Eurokeramik tvar „L“ sa dodávajú v rôznych výškach od 6 mm do 15 mm tak, aby boli použiteľné s bežne vyrábanými 
keramickými obkladmi a dlažbami. Široká škála povrchových úprav zvyšuje pridanú hodnotu estetickej funkcie profilov.

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH
* dostupnosť a cena na vyžiadanie

Materiál
Hliník

Balenie
10 ks profilov/ zväzok balený do fólie

STANDARD

PERFECT 23,5

2,
6

6,
0

7,
0

3,0

1,
0

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2410 0106 611 270 2,726 €

Eloxovaný hliník

07 šampanský matný 2410 0706 611 270 5,831 €

11 strieborný matný 2410 1106 611 270 5,692 €

15 čierny matný 2410 1506 611 270 6,013 €

16 šampanský lesklý 2410 1606 611 270 *

18 strieborný lesklý 2410 1806 611 270 *

Lakovaný hliník

35 biely RAL9003 2410 3506 611 270 8,426 € 

36 ivory RAL1013 2410 3606 611 270 8,426 €
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Eurokeramik tvar „L“ výška 8 mm

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH
* dostupnosť a cena na vyžiadanie

Materiál
Hliník

Balenie
10 ks profilov/ zväzok balený do fólie

STANDARD

PERFECT 23,5

2,
6

8,
0

9,
0

3,0

1,
0

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2410 0108 611 270 2,903 €

Eloxovaný hliník

07 šampanský matný 2410 0708 611 270 6,231 €

11 strieborný matný 2410 1108 611 270 6,077 €

15 čierny matný 2410 1508 611 270 6,425 €

16 šampanský lesklý 2410 1608 611 270 *

18 strieborný lesklý 2410 1808 611 270 *

Lakovaný hliník

35 biely RAL9003 2410 3508 611 270 9,108 €

36 ivory RAL1013 2410 3608 611 270 9,108 €
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HLINÍKOVÉ PROFILY

Eurokeramik tvar „L“ výška 10 mm

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH
* dostupnosť a cena na vyžiadanie

Materiál
Hliník

Balenie
10 ks profilov/ zväzok balený do fólie

STANDARD

PERFECT
23,5

2,
6

10
,0

11
,0

3,0

1,
0

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2410 0110 611 270 3,080 €

Eloxovaný hliník

07 šampanský matný 2410 0710 611 270 6,630 €

11 strieborný matný 2410 1110 611 270 6,462 €

15 čierny matný 2410 1510 611 270 6,838 €

16 šampanský lesklý 2410 1610 611 270 * 

18 strieborný lesklý 2410 1810 611 270  *

Lakovaný hliník

35 biely RAL9003 2410 3510 611 270 9,790 €

36 ivory RAL1013 2410 3610 611 270 9,790 €

10



Eurokeramik tvar „L“ výška 12,5 mm

Eurokeramik tvar „L“ výška 15 mm

Materiál
Hliník

Balenie
10 ks profilov/ zväzok balený do fólie

Materiál
Hliník

Balenie
10 ks profilov/ zväzok balený do fólie

STANDARD

PERFECT

STANDARD

PERFECT

23,5

2,
6

12
,5

13
,5

3,0

1,
0

1,
0

23,5

2,
6

15
,0

16
,0

3,0

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2410 0112 611 270 3,320 €

Eloxovaný hliník

07 šampanský matný 2410 0712 611 270 7,174 €

11 strieborný matný 2410 1112 611 270 6,986 €

15 čierny matný 2410 1512 611 270 7,398 €

16 šampanský lesklý 2410 1612 611 270 * 

18 strieborný lesklý 2410 1812 611 270  *

Lakovaný hliník

35 biely RAL9003 2410 3512 611 270 10,718 €

36 ivory RAL1013 2410 3612 611 270 10,718 €

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2410 0115 611 270 3,524 €

Eloxovaný hliník

07 šampanský matný 2410 0715 611 270 7,635 €

11 strieborný matný 2410 1115 611 270 7,431 €

15 čierny matný 2410 1515 611 270 7,874 €

16 šampanský lesklý 2410 1615 611 270 * 

18 strieborný lesklý 2410 1815 611 270  *

Lakovaný hliník

35 biely RAL9003 2410 3515 611 270 11,505 €

36 ivory RAL1013 2410 3615 611 270 11,505 €

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH
* dostupnosť a cena na vyžiadanie

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH
* dostupnosť a cena na vyžiadanie
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HLINÍKOVÉ PROFILY

Eurokeramik tvar „L“ ohýbateľný

Eurokeramik tvar „L“ ohýbateľný výška 8 mm

Hliníkový ukončovací profil Eurokeramik tvar „L“ ohýbateľný sa používa na ukončenie hrán keramických obkladov 
a dlažieb, ktoré sú rezané a kladené s rádiusom. Profil zabezpečí ochranu namáhaným hranám vystavovaným 
silnému mechanickému zaťaženiu a zaistí ich bezchybné ukončenie. Ohýbateľné hliníkové profily tvaru „L“ je možné 
použiť nielen pri pokládke keramických obkladov a dlažieb ale sú dobre využiteľné aj pri iných druhoch podláh ako 
sú mramor, drevo, priemyselné podlahy alebo podlahy z prírodného kameňa. Ohýbateľné profily Eurokeramik tvar 
„L“ sa dodávajú v troch výškach, 8 mm, 10 mm a  12,5 mm v prevedení prírodný hliník bez ďalšej povrchovej úpravy.

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH

Materiál
Hliník

Balenie
10 ks profilov/ zväzok balený do fólie

PERFECT 8,0

21,0

Farba
Dĺžka 

Cena
250 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2411 0108 710 250 4,273 €
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Eurokeramik tvar „L“ ohýbateľný výška 10 mm

Eurokeramik tvar „L“ ohýbateľný výška 12,5 mm

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH

Materiál
Hliník

Balenie
10 ks profilov/ zväzok balený do fólie

Materiál
Hliník

Balenie
10 ks profilov/ zväzok balený do fólie

PERFECT

PERFECT

10,0

21,0

12,5

21

Farba
Dĺžka 

Cena
250 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2411 0110 710 250 4,445 €

Farba
Dĺžka 

Cena
250 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2411 0112 710 250 4,620 €
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HLINÍKOVÉ PROFILY

Eurokeramik tvar Quadric

Eurokeramik tvar Quadric výška 8 mm

Hliníkový ukončovací profil Eurokeramik tvar Quadric je určený na ukončenie a ochranu vonkajších hrán 
obkladov a dlažieb. Pohľadová plocha profilu vytvára pravouhlý vonkajší roh čím plní nielen ochrannú funkciu 
pred mechanickým poškodením hrany obkladového materiálu ale aj  vysoko estetickú funkciu ako doplnok 
interiérového dizajnu. Použitie profilu  Quadric uľahčuje pokládku a zaistí dosiahnutie čistého ukončenia 
obkladov stien, soklov, schodísk alebo vane. Profily Eurokeramik tvar Quadric sa dodávajú v troch výškach 8 mm, 
10 mm a 12,5 mm tak, aby boli použiteľné s bežne vyrábanými keramickými obkladmi a dlažbami. Široká škála 
povrchových úprav zvyšuje pridanú hodnotu estetickej funkcie profilov. Profily sú balené vo fólii individuálne alebo vo zväzku 
v závislosti od povrchovej úpravy.

Materiál
Hliník

Balenie
Hliník prírodný / Elox matný
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Elox lesklý
1 ks profilu balený do fólie

STANDARD

PERFECT

30,0

1,
1

3,
5

9,
1 8,
0

9,0

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2462 0108 611 270 3,522 €

Eloxovaný hliník

07 šampanský matný 2462 0708 611 270 7,631 €

11 strieborný matný 2462 1108 611 270 7,427 €

16 šampanský lesklý 2462 1608 611 270 *

18 strieborný lesklý 2462 1808 611 270  *
Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH
* dostupnosť a cena na vyžiadanie
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Eurokeramik tvar Quadric výška 12,5 mm

Eurokeramik tvar Quadric výška 10 mm

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH
* dostupnosť a cena na vyžiadanie

Materiál
Hliník

Balenie
Hliník prírodný / Elox matný / Lakovaný
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Elox lesklý
1 ks profilu balený do fólie

STANDARD

PERFECT

Materiál
Hliník

Balenie
Hliník prírodný / Elox matný
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Elox lesklý
1 ks profilu balený do fólie

STANDARD

PERFECT

34,5

1,
113
,6

12
,5

13,5

3,
5

32,0

1,
1

3,
5

11
,1

10
,0

11,0

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2462 0112 611 270 4,440 €

Eloxovaný hliník

07 šampanský matný 2462 0712 611 270 9,703 €

11 strieborný matný 2462 1112 611 270 9,424 €

16 šampanský lesklý 2462 1612 611 270  *

18 strieborný lesklý 2462 1812 611 270  *

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2462 0110 611 270 3,931 €

Eloxovaný hliník

07 šampanský matný 2462 0710 611 270 8,555 €

11 strieborný matný 2462 1110 611 270 8,318 €

15 čierny matný 2462 1510 611 270 8,822 €

16 šampanský lesklý 2462 1610 611 270 * 

18 strieborný lesklý 2462 1810 611 270  *

Lakovaný hliník

35 biely RAL9003 2462 3510 611 270 13,075 €

36 ivory RAL1013 2462 3610 611 270 13,075 €

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH
* dostupnosť a cena na vyžiadanie
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HLINÍKOVÉ PROFILY

Eurokeramik tvar oblý otvorený

Eurokeramik tvar oblý otvorený výška 8 mm

Hliníkový ukončovací profil Eurokeramik tvar oblý otvorený je symetricky zaoblený profil určený na ukončenie a ochranu 
vonkajších hrán obkladov a dlažieb. Pohľadová plocha profilu vytvára oblý vonkajší roh čím plní nielen ochrannú funkciu 
pred mechanickým poškodením hrany obkladového materiálu ale aj  vysoko estetickú funkciu ako doplnok interiérového 
dizajnu. Použitie profilu uľahčuje prácu pri pokládke a zaručuje dosiahnutie čistého ukončenia obkladov stien, soklov, 
schodísk alebo vane.  Profily Eurokeramik tvar oblý otvorený sa dodávajú v troch výškach 8 mm, 10 mm a 12,5 mm tak, aby 
boli použiteľné s bežne vyrábanými keramickými obkladmi a dlažbami. Široká škála povrchových úprav zvyšuje pridanú 
hodnotu estetickej funkcie profilov. Profily sú balené vo fólii individuálne alebo vo zväzku v závislosti od povrchovej úpravy.

Materiál
Hliník

Balenie
Hliník prírodný / Elox matný / Lakovaný
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Elox lesklý
1 ks profilu balený do fólie

STANDARD

PERFECT

30,5

1,
1

3,
0

9,
1 8,
0

8,5

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2404 0108 611 270 3,274 €

Eloxovaný hliník

07 šampanský matný 2404 0708 611 270 7,070 €

11 strieborný matný 2404 1108 611 270 6,886 €

15 čierny matný 2404 1508 611 270 7,291 €

16 šampanský lesklý 2404 1608 611 270 *

18 strieborný lesklý 2404 1808 611 270 *

Lakovaný hliník

35 biely RAL9003 2404 3508 611 270 10,541 €

36 ivory RAL1013 2404 3608 611 270  10,541 €

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH
* dostupnosť a cena na vyžiadanie
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Eurokeramik tvar oblý otvorený výška 12,5 mm

Eurokeramik tvar oblý otvorený výška 10 mm

Materiál
Hliník

Balenie
Hliník prírodný / Elox matný / Lakovaný
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Elox lesklý
1 ks profilu balený do fólie

STANDARD

PERFECT

Materiál
Hliník

Balenie
Hliník prírodný / Elox matný / Lakovaný
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Elox lesklý
1 ks profilu balený do fólie

STANDARD

PERFECT

35,0

1,
1

3,
0

13
,6

12
,5

13,0

32,5

1,
1

3,
0

11
,1

10
,0

10,5

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2404 0110 611 270 3,626 €

Eloxovaný hliník

07 šampanský matný 2404 0710 611 270 7,866 €

11 strieborný matný 2404 1110 611 270 7,653 €

15 čierny matný 2404 1510 611 270 8,111 €

16 šampanský lesklý 2404 1610 611 270 *

18 strieborný lesklý 2404 1810 611 270 *

Lakovaný hliník

35 biely RAL9003 2404 3510 611 270 11,899 €

36 ivory RAL1013 2404 3610 611 270 11,899 €

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2404 0112 611 270 4,068 €

Eloxovaný hliník

07 šampanský matný 2404 0712 611 270 8,864 €

11 strieborný matný 2404 1112 611 270 8,615 €

15 čierny matný 2404 1512 611 270 9,141 €

16 šampanský lesklý 2404 1612 611 270 *

18 strieborný lesklý 2404 1812 611 270 *

Lakovaný hliník

35 biely RAL9003 2404 3512 611 270 13,602 €

36 ivory RAL1013 2404 3612 611 270 13,602 €

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH
* dostupnosť a cena na vyžiadanie

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH
* dostupnosť a cena na vyžiadanie
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HLINÍKOVÉ PROFILY

Eurokeramik tvar oblý uzavretý

Eurokeramik tvar oblý uzavretý výška 8 mm

Hliníkový ukončovací profil Eurokeramik tvar oblý uzavretý je symetricky zaoblený profil určený na ukončenie a ochranu 
vonkajších hrán obkladov a dlažieb. Pohľadová plocha profilu vytvára oblý vonkajší roh čím plní nielen ochrannú funkciu 
pred mechanickým poškodením hrany obkladového materiálu ale aj  vysoko estetickú funkciu ako doplnok interiérového 
dizajnu. Použitie profilu uľahčuje prácu pri pokládke a zaručuje dosiahnutie čistého ukončenia obkladov stien, soklov, 
schodísk alebo vane.  Profily Eurokeramik tvar oblý uzavretý sa dodávajú v troch výškach 8 mm, 10 mm a 12,5 mm tak, aby 
boli použiteľné s bežne vyrábanými keramickými obkladmi a dlažbami. Široká škála povrchových úprav zvyšuje pridanú 
hodnotu estetickej funkcie profilov. Profily sú balené vo fólii individuálne alebo vo zväzku v závislosti od povrchovej úpravy.

Materiál
Hliník

Balenie
Hliník prírodný / Elox matný
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Elox lesklý
1 ks profilu balený do fólie

STANDARD

PERFECT
29,0

1,
0

3,
5

3,5

9,
0 8,
0

8,0

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH
* dostupnosť a cena na vyžiadanie

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2401 0108 611 270 3,509 €

Eloxovaný hliník

07 šampanský matný 2401 0708 611 270 7,601 €

11 strieborný matný 2401 1108 611 270 7,398 €

16 šampanský lesklý 2401 1608 611 270 *

18 strieborný lesklý 2401 1808 611 270 * 
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Eurokeramik tvar oblý uzavretý výška 12,5 mm

Eurokeramik tvar oblý uzavretý výška 10 mm

Materiál
Hliník

Balenie
Hliník prírodný / Elox matný
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Elox lesklý
1 ks profilu balený do fólie

STANDARD

PERFECT

Materiál
Hliník

Balenie
Hliník prírodný / Elox matný
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Elox lesklý
1 ks profilu balený do fólie

STANDARD

PERFECT

33,5

1,
0

3,
5

3,5

13
,5

12
,5

12,5

31,0

1,
0

3,
5

3,5

11
,0

10
,0

10,0

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH
* dostupnosť a cena na vyžiadanie

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH
* dostupnosť a cena na vyžiadanie

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2401 0110 611 270 3,997 €

Eloxovaný hliník

07 šampanský matný 2401 0710 611 270 8,703 €

11 strieborný matný 2401 1110 611 270 8,460 €

16 šampanský lesklý 2401 1610 611 270 *

18 strieborný lesklý 2401 1810 611 270  *

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2401 0112 611 270 4,609 €

Eloxovaný hliník

07 šampanský matný 2401 0712 611 270 10,087 €

11 strieborný matný 2401 1112 611 270 9,794 €

16 šampanský lesklý 2401 1612 611 270 *

18 strieborný lesklý 2401 1812 611 270  *
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HLINÍKOVÉ PROFILY

Eurokeramik schodové profily

Hliníkové schodové profily sú technicky a konštrukčne navrhnuté tak, aby sa ich použitím eliminovalo poškodenie keramickej dlažby 
na hranách schodov. Elegantné drážkovanie na nášľapnej strane profilu zároveň plní bezpečnostnú a protišmykovú funkciu profilu. 
Schodové profily sú dostupné v prevedení s ostrým alebo oblým ukončením zvislého nosa profilu. Profily bez povrchových úprav,
v prevedení prírodného hliníka, umožňuje ich použitie aj na prekrytých vonkajších schodiskách obytných domov či verejných budov.

Eurokeramik schodový profil oblý výška 11 mm

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH

Materiál
Hliník

Balenie
10 ks profilov/ zväzok balený do fólie

PERFECT

18

Farba
Dĺžka 

Cena
250 cm 300 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný
2424 0111 610 250 - 7,493 €

- 2424 0111 610 300 8,991 €
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Eurokeramik schodový profil ostrý výška 11 mm

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH

Materiál
Hliník

Balenie
10 ks profilov/ zväzok balený do fólie

PERFECT

18

Farba
Dĺžka 

Cena
250 cm 300 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný
2421 0111 610 250 - 7,318 €

- 2421 0111 610 300 8,781 €
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HLINÍKOVÉ PROFILY

Eurokeramik tvar „T“

Eurokeramik tvar „T“ 14x8 mm

Hliníkový profil Eurokeramik tvar „T“ je navrhnutý na prekrytie dilatačných špár dvoch susedných existujúcich podláh
v rovnakej výške. Profil taktiež umožňuje prekryť nerovnosti pri rezaní alebo malé zmeny výšky medzi dvoma podlahami. 
Základňu profilu s ukončením v tvare šípky je možné jednoducho zabudovať do špáry ukotvením do špárovacej hmoty alebo 
iného materiálu. Konštrukcia profilu umožňuje jeho jednoduché ohýbanie do rôznych oblúkových alebo kruhových tvarov.

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH

Farba
Dĺžka 

Cena
250 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy

01 hliník prírodný 2550 0108 611 250 2,985 €

Eloxovaný hliník

07 šampanský matný 2550 0708 611 250 5,045 €

11 strieborný matný 2550 1108 611 250 4,863 €

Materiál
Hliník

Balenie
10  ks profilov/ zväzok balený do fólie

STANDARD

PERFECT

14,0

8,
0
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Eurokeramik tvar „T“ 26x8 mm

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH

Farba
Dĺžka 

Cena
250 cm

Eloxovaný hliník

07 šampanský matný 2551 0708 611 250 7,683 €

11 strieborný matný 2551 1108 611 250 7,620 €

Materiál
Hliník

Balenie
10 ks profilov/ zväzok balený do fólie

STANDARD

26,0

8,
0
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HLINÍKOVÉ PROFILY

Eurokeramik dekoračné listely

Eurokeramik dekoračná listela šírka 15 mm

Dekoratívny hliníkový profil pre keramické obklady umožňuje v kombinácii s obkladovým materiálom vytvoriť moderný 
dizajn interiéru. Dekoračné listely je možné  vďaka ich tvaru a hrúbke 8 mm použiť s väčšinou z ponúkaných materiálov. 
Listely sú spravidla inštalované horizontálne, pričom ich montáž je pomerne jednoduchá súčasne so špárovacou hmotou.

Materiál
Hliník

Balenie
individuálne

STANDARD

15,0

8,0

Farba
Dĺžka 

Cena
250 cm

Eloxovaný hliník

11 strieborný matný 2530 1115 611 250 15,445 €

18 strieborný lesklý 2530 1815 611 250 20,678 €

33 strieborný lesklý brúsený 2530 3315 611 250 22,783 €

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH
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Eurokeramik dekoračná listela šírka 20 mm

Materiál
Hliník

Balenie
individuálne

STANDARD

20,0

8,0

Farba
Dĺžka 

Cena
250 cm

Eloxovaný hliník

11 strieborný matný 2531 1120 611 250 17,490 €

18 strieborný lesklý 2531 1820 611 250 25,595 €

Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH
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HLINÍKOVÉ PROFILY

Dilatačný profil kombinovaný

Eurokeramik dilatácia kombinovaná 
výška 10 mm

Dilatačný profil pre keramické dlažby s dilatačnou vložkou na báze PVC. Konštrukcia umožňuje horizontálny pohyb 
pre definované dilatačné polia podlahy. Profil nie je určený pre riešenie objektovej dilatácie stavebnej konštrukcie.

Materiál
Hliník/PVC

Balenie
individuálne

PERFECT

48,0

10,0

10,0

11,0

Farba
Dĺžka 

Cena
250 cm

Prírodný hliník bez povrchovej úpravy + PVC

70 hliník prírodný / čierna 2482 7010 610 250 19,153 €

72 hliník prírodný / béžová 2482 7210 610 250 19,153 €

73 hliník prírodný / šedá 2482 7310 610 250 19,153 €
Uvedené ceny sú za1 kus bez DPH
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NEREZOVÉ PROFILY
Profily vyrobené z nerezovej ocele rôznych tvarov a výšok určené 
pre ukončenie keramických obkladov a dlažieb.





NEREZOVÉ PROFILY

O nerezi
Nerezová oceľ je rodina technických materiálov inak nazývaná aj  nerez, 
koróziivzdorná oceľ, antikor alebo inox. Vďaka svojim vlastnostiam 
je často využívaná v rôznych priemyselných odvetviach,  najmä chemickom, 
potravinárskom a jadrovom priemysle, ale i vo sférach bežného života. 
Je to vysoko legovaný typ ocele a to prevažne chrómom, niklom, mangánom 
a v menšom zastúpení tiež ďalšími prísadovými prvkami, čím sa dosahuje 
zvýšená odolnosť  voči rôznym typom korózii. Aby sa dosiahla požadovaná 
kvalita nerezovej ocele, potrebuje oceľ obsahovať minimálne 12 % chrómu, 
aj keď niektoré literatúry uvádzajú množstvo od 11,5% a pri kombinácii 
s vhodnými prísadovými prvkami je možné dosiahnuť koróziivzdornosť už 
od 10,5% chrómu. Chróm zabezpečí vytvorenie oxidického pasivačného 
filmu na povrchu ocele a tým sa dosiahne jej odolnosť voči korózii. 
Rýchlosť vzniku tohto oxidického filmu závisí od množstva chrómu v danej 
oceli. Avšak treba si uvedomiť, že pri vystavení týchto ocelí roztokom, 
ktoré túto vrstvu rozpúšťajú, oceľ sa znovu stane náchylná na koróziu.

Z hľadiska historického vývoja poznali problematiku korózie už 
v starovekom Egypte, Grécku či Ríme. Prvé zachované zmienky o korózii 
kovaných železných častí vodných stavieb sa objavili až v 15. storočí. 
Korózia liatinových vodovodov bola pozorovaná až o zhruba dve storočia 
neskôr. Pre ochranu liatiny sa používalo pokovovanie cínom alebo meďou. 
V 18. storočí sa problematikou korózie zaoberali Stahl, Lavoisier a ďalší. 
V roku 1821 Hall popisuje podstatu korózie ako oxidáciu železa pri pôsobení 
vody a kyslíka. Neskôr bola popísaná korózia ako elektrochemický dej.

V 19. storočí si ako prvý všimol francúzsky metalurg Pierre Berthier 
odolnosť zliatiny železa a chrómu v kyslom prostredí. Jednotlivé druhy 
ocele, obohatené týmito prvkami, však nechávali ešte veľa požiadaviek 
otvorených. Výroba nerezových ocelí s chrómom a niklom sa naplno rozbehla 
až v priebehu prvých dvadsiatich rokov minulého storočia. Nezanedbateľná 
je tiež práca Philipa Monnartza z roku 1911, ktorá uvádza vlastnosti zliatin 
železa s chrómom a ich využitie. V tejto práci naznačil dve najnižšie medze 
obsahu chrómu a to 12,5 % pre odolnosť  proti kyseline dusičnej na normálne 
teploty a 14 % pri jej vare. Harry Brearley zo sheffieldských laboratórií objavil 
v roku 1912 martenzitickú nerezovú oceľ s obsahom uhlíku 0,24 % a chrómu 
12,8 %. Ďalším medzníkom bol patent dvojice Benno Strauss a Eduard 
Maurer pre firmu Krupp na austenitickú oceľ a o dva roky neskôr vyrobili oceľ 
s 20 % chrómu, 7 % niklu a 0,25 % uhlíku, ktorá bola podobná dnes 
vyrábanej oceli pre bežné použitie. Prvá duplexná oceľ  bola vyrobená okolo 
roku 1930 pre papierenský priemysel vo Švédsku. Až v štyridsiatich rokoch 
20. storočia boli pochopené metalurgické procesy a v ďalších desaťročiach  
sa všetko štandardizovalo. Od 70. rokov dochádza k výrobe vysoko kvalitných 
ocelí a super- koróziivzdorných ocelí, napr. superferitických s vynikajúcou 
koróznou odolnosťou alebo superduplexné ocele, ktoré sa okrem veľmi 
dobrej koróznej odolnosti vyznačovali zároveň aj dobrou zvárateľnosťou.

Podľa chemického zloženia a štruktúry rozdeľujeme štyri základné typy 
nerezových ocelí.

Feritické ocele obsahujú 10,5-30% chrómu a obsah uhlíku je spravidla 
menej ako 0,1%. Čím viac chrómu obsahuje tento typ ocele, tým viac klesá 
jej pevnosť. Nie sú kaliteľné a ich pevnosť je vyššia než u nelegovanej 
uhlíkovej oceli. Neodporúča sa použitie nad 320 °C. Pri teplotnom pôsobení 
od cca. 350 do 500 °C dochádza k zníženiu húževnatosti a ťažnosti materiálu. 
Sú zvariteľné, avšak v oblasti zvaru môže materiál krehnúť. Sú tvárne, 
ohýbateľné a mimo druhov stabilizovaných titanom sú i dobre leštiteľné. 
Feritické ocele sa používajú v potravinárskom priemysle v slabých koróznych 
prostrediach (suché potraviny, zelenina, ovocie, nápoje) s požiadavkou 
na zvarovanie. Používajú sa na výrobu veľkokuchynského nábytku 
a pre výrobu vybavení gastro prevádzok. Ďalšie použitie nachádzajú 
v automobilovom priemysle, pri výrobe kuchynských potrieb 
a sanitárnych zariadení, vo vzduchotechnike , architektúre, 
v interiéroch a stavebníctve. Uplatnenie nájdu aj v určitých odvetviach 
chemického priemyslu. Hlavnou výhodou feritických ocelí je nižšia
cena oproti viac populárnym austenitickým nehrdzavejúcim oceliam, 
so zachovaním vlastností im veľmi blízkym.

Martenzitické ocele obsahujú 11,5-18% chrómu (najčastejšie 12%) a až 
do 1,2% uhlíku. Ich pevnosť je možné výrazne zvýšiť kalením. Korózna 
odolnosť všetkých typov martenzitických ocelí je najvyššia u kvalitného, 
najlepšie lešteného povrchu. Zvýšenie koróznej odolnosti sa dosahuje 
pridaním molybdénu a húževnatosti pridaním niklu. Významnou 
skupinou týchto ocelí sú tzv. mäkké martenzitické nehrdzavejúce ocele 
(13 – 16 hm.% Cr, 4 – 6 hm.% Ni a až 1 hm.% Mo pri nízkom obsahu C 
do 0,1 hm.%), ktoré sa vyznačujú lepšími mechanickými vlastnosťami, lepšou 
húževnatosťou a lepšou zvariteľnosťou. Tieto ocele sa využívajú najmä 
v energetickom priemysle. Martenzitické ocele, hlavne kvôli dosiahnutiu 
vysokej tvrdosti, sa používajú na výrobu nožov, chirurgických nástrojov, 
súčastí čerpadiel, v chemickom, potravinárskom a energetickom 
priemysle pre oteruvzdorné súčasti pracujúce v agresívnom prostredí. 
Používajú sa hlavne tam, kde je požadovaná extrémna pevnosť. 
Oproti feritickým a austentickým oceliam majú horšie antikorózne vlastnosti.

Austenitické ocele majú dominantné postavenie v skupine koróziivzdorných 
ocelí. Austenitické nehrdzavejúce ocele obsahujú zvyčajne spolu viac ako 
24% chrómu, niklu a mangánu, pričom obsah Cr > 16%. Vplyv chrómu 
sa prejavuje v dobrej koróznej odolnosti ocele, kým nikel a mangán 
sú austenitotvorné prvky. Molybdén sa pridáva na zvýšenie pevnosti 
a koróznej odolnosti. Na stabilizáciu ocele sa používajú prísadové prvky 
ako titán a niób, v menšej miere vanád a zirkón, resp. tantal.  Austenitické 
sa nazývajú podľa austenitickej štruktúry, ktorú dosahujú za normálnej 
teploty. Niektoré austenitické ocele majú veľmi dobrú húževnatosť aj 
pri nižších kryogénnych teplotách. Majú vysokú húževnatosť  
a ťažnosť, vďaka ktorej sú vhodné na tvárnenie za studena. 
Sú nemagnetické, ale zvyškový obsah delta feritu môže spôsobovať slabý 
feromagnetizmus. Ten však tiež spôsobuje zníženie  húževnatosti. 
Napríklad pri využití austenitických nehrdzavejúcich oceli pre 
primárne okruhy jadrových elektrární nesmie množstvo delta feritu 
prekročit 2,5%. Najdôležitejšia vlastnosť tejto skupiny materiálov 
je vysoká korózna odolnosť, ktorá sa s narastajúcim množstvom 
legúr zvyšuje. Z pohľadu koróziivzdornosti odolávajú celkovej korózii 
vďaka obsahu chrómu, niklu, molybdénu prípadne medi a kremíku. 
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Podľa zloženia rozdeľujeme austenitické koróziivzdorné ocele na:

• chróm-niklové ocele s obsahom 12-25% chrómu, 8-38% niklu, 
0,01–0,15% uhlíka, prípadne ďalej legované dusíkom a molybdénom, 
meďou, kremíkom poprípade stabilizované titánom a nióbom 
pre zvýšenie mechanických vlastností a koróznej odolnosti. Jedná 
sa o najčastejšie používané typy ocelí s vynikajúcou ťažnosťou a 
deformačným správaním aj pri znížených teplotách. Okrem toho sa 
vyznačujú dobrou koróznou odolnosťou a dobrou zvariteľnosťou;

• chróm-mangán-niklové s obsahom 12-22% chrómu, 5-12% mangánu, 
0,02–0,15% uhlíka, 3–8% niklu, tiež môžu byť legované dusíkom, 
molybdénom a meďou, v niektorých prípadoch stabilizované 
titánom a nióbom s vyššími mechanickými charakteristikami 
a odolnosťou proti korózii za špecifických podmienok;

• chróm-mangánové – austenitické koróziivzdorné ocele s veľmi nízkym 
obsahom niklu, zvyčajne menej ako 0,2%. V porovnaní s Cr-Ni-Mn oceľami 
majú lepšiu koróznu odolnosť, danú vyšším obsahom molybdénu, ktorý 
tiež často obsahujú. V kombinácii s nižším obsahom uhlíka (okolo 0,06%) 
sa dosahuje dobrá odolnosť proti medzikryštálovej, ale aj jamkovej 
korózii. Sú vhodnými materiálmi pre skladovanie rádioaktívneho 
odpadu, využívajú  sa tiež vo fúznych zariadeniach. Využitie majú v 
potravinárskom priemysle ale aj vo výrobe súčastí karosérií a vagónov. 

Najviac rozšírenou a používanou austenitickou nehrdzavejúcou oceľou 
na trhu je chróm-niklová austenitická oceľ AISI 304 (1.4301) hovorovo 
sa tiež nazýva „potravinárska“. Má nízky obsah uhlíku a preto je dobre 
zvárateľná. Má veľmi dobrú ťažnosť za studena. Dobre sa ohýba a ohraňuje. 
Oceľ je veľmi dobre leštiteľná a odoláva teplotám do 400°C. Kvôli spevňovaniu 
počas obrábania je potrebné použiť ostro nabrúsené nástroje z vysoko  
legovanej rýchloreznej ocele, tvrdokovu alebo karbidových zliatin. Oceľ 
je odolná proti vode, vodnej pare, vlhkosti vzduchu, jedlým kyselinám 
a slabým organickým i anorganickým kyselinám. Odoláva poveternostným 
vplyvom mimo prímorských oblastí alebo mimo prostredí, kde je vyššia 
koncentrácia agresívnych chemických látok. Má široké spektrum použitia. 
Používa sa v potravinárskom priemysle (mliekárenstvo, pivovarníctvo, 
vinárstvo), chemickom priemysle aj vo farmaceutickom a kozmetickom 
priemysle. Významný je aj podiel v architektúre a dizajne, v oblasti 
konštrukcie motorových vozidiel, pre predmety a zariadenia pre domácnosť, 
pre zdravotnícke zariadenia a nástroje vrátane chirurgických nástrojov, 
pre výrobu umeleckých predmetov a šperkov, pre výrobu veľkokuchynských 
i bytových kuchynských spotrebičov a vybavenia vrátane výčapných zariadení.

Pre požiadavky na vysoko odolný materiál proti koncentrovaným 
organickým aj anorganickým kyselinám a korózii sa odporúča použitie 
austenitickej koróziivzdornej (tzv. kyselinovzdornej) chróm-nikel-
molybdénovej ocele s obsahom uhlíka do 0,03 %, s označením AISI 
316L (1.4404). Tento druh ocele je veľmi dobre zvárateľný, bez potreby 
dodatočnej tepelnej úpravy po zváraní, s vysokou odolnosťou proti 
medzikryštalickej korózii, je leštiteľná až do zrkadlového lesku a má 
mimoriadne dobrú tvárnosť pri ohýbaní, zakružovaní, ťahaní a lisovaní. 

Má zvýšenú odolnosť proti všetkým typom korózie. Oceľ AISI 316L 
sa často používa v chemickom priemysle (konštrukčné diely, 
prístroje a aparáty s vysokým chemickým namáhaním), 
pre výrobu zariadení prichádzajúcich do styku s morskou vodou, 
bazénových doplnkov a technológií.

Austeniticko-feritické (duplexné) ocele, už z názvu vyplýva, že sa jedná 
o kombináciu dvoch typov štruktúr ocelí a to feritickej a austentickej, 
kde sú kombinované výhody obidvoch typov a preto sa využívajú len 
v špeciálnych prípadoch. Typické zloženie 80 % austeniticko-feritických 
ocelí je 22–23 hm. % chrómu, 4,5–6,5 hm. % niklu a 3–3,5 hm. % molybdénu. 
Tieto ocele nie je vhodné používať pri prevádzkovej teplote nad 700°C, 
pretože môže dôjsť ku krehnutiu materiálu. Použitie duplexných ocelí 
sa rozširuje a začínajú nahrádzať austenitické ocele, pretože majú popri 
podobných koróznych vlastnostiach vyššiu medzu sklzu a nižšiu cenu 
ako austenitické chróm-niklové ocele. Uplatňujú sa predovšetkým 
pre rôzne aplikácie v chemickom a petrochemickom priemysle. 

Výroba profilov metódou valcovania za studena
Jednou z najefektívnejších metód výroby hutníckych polovýrobkov 
a hotových výrobkov z ocele je technológia tvárnenia, pri ktorej je 
možné proces jednoducho automatizovať a dosahovať tak vysokú 
úroveň produktivity. Preto sa uplatňuje v sériovej aj hromadnej 
výrobe. Hlavnou výhodou tvárnenia je maximálne využitie 
materiálu s minimálnym odpadom. K samotnej výrobe polotovarov 
sa najčastejšie využívajú technológie kovania, pretláčania a valcovania.
Práve valcovanie je v dnešnej dobe z hľadiska objemu celkovej výroby 
hutných polotovarov najrozšírenejšou metódou (valcovaním sa spracuje 
až 96% vyrobenej ocele). Môže prebiehať ako za studena, kedy sa vyrábajú 
väčšinou tenké plechy, tak za tepla, čo ponúka možnosť valcovať rôzne 
tvary a veľkosti tyčí, koľajníc, profilov, drôtov, trubiek, a pod. V priebehu 
rokov bola výroba valcovaním vyvíjaná do mnohých smerov. Aj napriek 
veľmi rozvinutej a technicky zvládnutej technológii výroby sú tu neustále 
snahy o zvyšovanie kvality výsledných výrobkov, energetické úspory, 
zvýšenie životnosti pracovných valcov či valcovanie kvalitnejších materiálov 
ako sú chróm-niklové ocele. Veľkými výhodami valcovania sú najmä 
vysoká produktivita, dobré mechanické vlastnosti vývalkov, presnosť 
výroby a hlavne nižšia cena hotových výrobkov v porovnaní s inými 
technológiami. Valcovanie je kontinuálny proces tvárnenia, pri ktorom 
sa materiál tvárni medzi dvojicou otáčajúcich sa pracovných valcov

Medzera medzi pracovnými valcami je menšia ako vstupná výška materiálu. 
Podľa smeru, ktorým valcovaný materiál prechádza pracovnými valcami, 
podľa uloženia osí valcov vzhľadom k valcovanému materiálu a podľa
priebehu deformácie rozdeľujeme valcovanie na pozdĺžne, priečne a kosé. 
Valcovanie sa realizuje na valcovacích stoliciach, ktoré umožňujú uloženie, 
pohon, zmenu vzdialeností, výmenu prípadne reguláciu otáčok pracovných 
valcov.

Čistenie a ošetrovanie
Na bežné očistenie stačí spravidla použiť roztok saponátu. Niektorí 
výrobcovia čistiacich prostriedkov ponúkajú špeciálne produkty, 
pri ktorých je čistiaci účinok doplnený ošetrujúcim komponentom. 
Pre odolné nečistoty sa ponúka čistiace mlieko bežné v domácnostiach, 
ktoré odstráni aj stopy vápenatých usadenín a mierne sfarbenie. Po očistení 
sa povrch opláchne čistou vodou. Silné olejové alebo mastné znečistenia 
sa dajú odstrániť alkoholickými čistiacimi prostriedkami a rozpúšťadlami, 
napr. liehom alebo acetónom. Dôležité je pritom dbať na to, aby 
sa čiastočne rozpustené nečistoty nerozotreli na veľkú plochu povrchu. 
Na odstraňovanie stôp po farbách existujú špeciálne alkalické čistiace 
prostriedky a čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel. V žiadnom prípade 
by nemali byť používané produkty obsahujúce chlór, predovšetkým kyselinu 
chlorovodíkovú, bieliace prostriedky a prostriedky na čistenie striebra.
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NEREZOVÉ PROFILY

Eurokeramik tvar „L“ výška 6 mm

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Eurokeramik tvar „L“

Nerezový ukončovací profil Eurokeramik tvar „L“ nájde uplatnenie všade tam, kde sú hrany keramických 
obkladov a dlažieb vystavované silnému mechanickému zaťaženiu alebo je kladený dôraz na bezchybné 
ukončenie hrán. Nerezové profily tvaru „L“ je možné použiť nielen pri pokládke keramických obkladov a dlažieb 
ale sú dobre využiteľné aj pri iných druhoch podláh ako sú mramor, drevo, priemyselné podlahy alebo podlahy 
z prírodného kameňa. Profily Eurokeramik tvar „L“ sa dodávajú v rôznych výškach od 6 mm do 15 mm tak, aby 
boli použiteľné s bežne vyrábanými keramickými obkladmi a dlažbami. Profily sú dodávané s ochrannou fóliou 
pohľadovej plochy; následne sú balené vo fólii individuálne alebo vo zväzku v závislosti od povrchovej úpravy.

Materiál
Nerez 1.4301
hrúbka 0,8 mm

Balenie
Nerez leštená
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 

PERFECT

6

24

Farba
Dĺžka 

Cena
250 cm

Nerez

02 nerez leštená 2454 0206 631 250 14,270 €
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Eurokeramik tvar „L“ výška 8 mm

Uvedené ceny sú  za 1 kus bez DPH

Materiál
Nerez 1.4301
hrúbka 0,8 mm

Balenie
Nerez leštená
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Nerez brúsená
1 ks profilu balený do fólie

PERFECT

8

24

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Nerez

02 nerez leštená 2454 0208 630 270 14,421 €

03 nerez brúsená 2455 0308 631 270 21,119 €
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NEREZOVÉ PROFILY

Eurokeramik tvar „L“ výška 12,5 mm

Eurokeramik tvar „L“ výška 10 mm

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Materiál
Nerez 1.4301
hrúbka 0,8 mm

Balenie
Nerez leštená
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Nerez brúsená
1 ks profilu balený do fólie

PERFECT

Materiál
Nerez 1.4301
hrúbka 0,8 mm

Balenie
Nerez leštená
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Nerez brúsená
1 ks profilu balený do fólie

PERFECT

12,5

24

10

24

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Nerez

02 nerez leštená 2454 0212 630 270 15,317 €

03 nerez brúsená 2455 0312 631 270 22,345 €

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Nerez

02 nerez leštená 2454 0210 630 270 14,812 €

03 nerez brúsená 2455 0310 631 270 21,722 €
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Eurokeramik tvar „L“ výška 15 mm

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Materiál
Nerez 1.4301
hrúbka 0,8 mm

Balenie
Nerez leštená
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 

PERFECT
15

24

Farba
Dĺžka 

Cena
250 cm

Nerez

02 nerez leštená 2456 0215 630 250 18,830 €
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NEREZOVÉ PROFILY

Eurokeramik tvar Quadric výška 8 mm

Uvedené ceny sú 1 kus bez DPH

Eurokeramik tvar Quadric

Nerezový ukončovací profil Eurokeramik tvar Quadric je určený na ukončenie a ochranu vonkajších hrán keramických 
obkladov a dlažieb, ktoré sú vystavované silnému mechanickému zaťaženiu. Pohľadová plocha profilu vytvára 
pravouhlý vonkajší roh čím plní nielen ochrannú funkciu pred mechanickým poškodením hrany obkladového materiálu 
ale aj  vysoko estetickú funkciu ako doplnok interiérového dizajnu. Použitie profilu Quadric uľahčuje pokládku 
a zaistí dosiahnutie čistého ukončenia obkladov stien, soklov, schodísk alebo vane.  Profily sú dodávané s ochrannou 
fóliou pohľadovej plochy; následne sú balené vo fólii individuálne alebo vo zväzku v závislosti od povrchovej úpravy.

Materiál
Nerez 1.4301
hrúbka 0,8 mm

Balenie
Nerez leštená
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Nerez brúsená
1 ks profilu balený do fólie

PERFECT

8

8

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Nerez

02 nerez leštená 2458 0208 630 270 18,932 €

03 nerez brúsená 2458 0308 631 270 21,635 €
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Eurokeramik tvar Quadric výška 10 mm

Eurokeramik tvar Quadric výška 12,5 mm

Uvedené ceny sú 1 kus bez DPH

Uvedené ceny sú 1 kus bez DPH

Materiál
Nerez 1.4301
hrúbka 0,8 mm

Balenie
Nerez leštená
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Nerez brúsená
1 ks profilu balený do fólie

PERFECT

Materiál
Nerez 1.4301
hrúbka 0,8 mm

Balenie
Nerez leštená
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Nerez brúsená
1 ks profilu balený do fólie

PERFECT
12,5

12,5

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Nerez

02 nerez leštená 2458 0210 630 270 20,409 €

03 nerez brúsená 2458 0310 631 270 23,269 €

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Nerez

02 nerez leštená 2458 0212 630 270 22,270 €

03 nerez brúsená 2458 0312 631 270 25,304 €
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NEREZOVÉ PROFILY

Eurokeramik tvar oblý otvorený výška 8 mm

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Eurokeramik tvar oblý otvorený

Nerezový ukončovací profil Eurokeramik tvar oblý otvorený je symetricky zaoblený profil určený na ukončenie 
a ochranu vonkajších hrán obkladov a dlažieb, ktoré sú vystavované silnému mechanickému zaťaženiu. Pohľadová 
plocha profilu vytvára oblý vonkajší roh čím plní nielen ochrannú funkciu pred mechanickým 
poškodením hrany obkladového materiálu ale aj  vysoko estetickú funkciu ako doplnok interiérového 
dizajnu. Použitie profilu uľahčuje prácu pri pokládke a zaručuje dosiahnutie čistého ukončenia 
obkladov stien, soklov, schodísk alebo vane.  Profily sú dodávané s ochrannou fóliou pohľadovej 
plochy; následne sú balené vo fólii individuálne alebo vo zväzku v závislosti od povrchovej úpravy.

Materiál
Nerez 1.4301
hrúbka 0,8 mm

Balenie
Nerez leštená
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Nerez brúsená
1 ks profilu balený do fólie

PERFECT

8

30

8

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Nerez

02 nerez leštená 2450 0208 630 270 16,430 €

03 nerez brúsená 2451 0308 631 270  23,212 €
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Eurokeramik tvar oblý otvorený výška 10 mm

Eurokeramik tvar oblý otvorený výška 12,5 mm

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Materiál
Nerez 1.4301
hrúbka 0,8 mm

Balenie
Nerez leštená
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Nerez brúsená
1 ks profilu balený do fólie

PERFECT

Materiál
Nerez 1.4301
hrúbka 0,8 mm

Balenie
Nerez leštená
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 
Nerez brúsená
1 ks profilu balený do fólie

PERFECT

10

10

30

12,5

12,5
30

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Nerez

02 nerez leštená 2450 0210 630 270 17,364 €

03 nerez brúsená 2451 0310 631 270  24,281 €

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

Nerez

02 nerez leštená 2450 0212 630 270 18,692 €

03 nerez brúsená 2451 0312 631 270 25,858 €
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NEREZOVÉ PROFILY

Eurokeramik vonkajší roh pre oblý otvorený profil
výška 8 mm

Eurokeramik vonkajší roh pre oblý otvorený profil

Nerezový ukončovací prvok určený pre použitie s nerezovými profilmi Eurokeramik tvar oblý otvorený. 

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Materiál
Nerez 1.4301

Balenie
individuálne 

PERFECT

Farba Objednávkový kód Cena

Nerez

02 nerez leštená 2506 0208 930 008 8,929 €
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Eurokeramik vonkajší roh pre oblý otvorený profil
výška 10 mm

Eurokeramik vonkajší roh pre oblý otvorený profil
výška 12,5 mm

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Materiál
Nerez 1.4301

Balenie
individuálne 

PERFECT

Materiál
Nerez 1.4301

Balenie
individuálne 

PERFECT

Farba Objednávkový kód Cena

Nerez

02 nerez leštená 2506 0210 930 010 9,354 €

Farba Objednávkový kód Cena

Nerez

02 nerez leštená 2506 0212 930 012 9,779 €

41



PVC PROFILY
Ukončovacie a rohové profily pre keramické obkladové materiály 
rôznych hrúbok.





PVC PROFILY

Eurokeramik tvar „L“ výška 8 mm

Eurokeramik tvar „L“

PVC ukončovací profil Eurokeramik tvar „L“ nájde uplatnenie všade tam, kde je kladený dôraz na bezchybné ukončenie hrán. 
Jednoduché ale efektné riešenie ukončenia materiálov pri pokládke keramických obkladov a dlažieb. Profily Eurokeramik tvar „L“ sa 
dodávajú v troch rôznych výškach od 8 mm do 12,5 mm tak, aby boli použiteľné s bežne vyrábanými keramickými obkladmi a dlažbami. 

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Materiál
PVC

Balenie
10 ks profilov/ zväzok balený do fólie 

BASIC

8,0

24,0

Farba
Dĺžka 

Cena
250 cm

PVC

92 icewhitespring 2408 9208 600 250 3,250 €
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Eurokeramik tvar „L“ výška 10 mm

Eurokeramik tvar „L“ výška 12,5 mm

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Materiál
PVC

Balenie
10 ks profilov/ zväzok balený do fólie 

BASIC

Materiál
PVC

Balenie
10 ks profilov/ zväzok balený do fólie 

BASIC

10,0

24,0

12,5

24,0

Farba
Dĺžka 

Cena
250 cm

PVC

92 icewhitespring 2408 9210 600 250 3,630 €

Farba
Dĺžka 

Cena
250 cm

PVC

92 icewhitespring 2408 9212 600 250 4,105 €
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PVC PROFILY

Eurokeramik oblý uzavretý výška 6 mm

Eurokeramik oblý uzavretý

PVC oblý ukončovací profil určený pre ochranu a ukončenie vonkajších rohov keramických obkladov a dlažieb rôznych 
hrúbok. V ponuke široká farebná škála produktov, ktorá sa zhoduje s kompletnou farebnou škálou špárovacích hmôt 
a sanitárnych silikónov bežne dostupných na trhu. Profily sú balené a dodávané vo zväzku po 5 kusov, zabalené do fólie.

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Materiál
PVC

Balenie
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 

BASIC

30

6

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

PVC

81 bahamaspring 2400 8106 600 270 2,295 €

82 stonespring 2400 8206 600 270 2,295 €

83 ivoryspring 2400 8306 600 270 2,295 €

84 blackspring 2400 8406 600 270 2,368 €

85 bluespring 2400 8506 600 270 2,368 €

86 mintspring 2400 8606 600 270 2,368 €

87 yellowspring 2400 8706 600 270 2,368 €

88 redspring 2400 8806 600 270 2,368 €

89 rosaspring 2400 8906 600 270 2,368 €

90 caramelspring 2400 9006 600 270 2,368 €

91 peachspring 2400 9106 600 270 2,368 €

92 icewhitespring 2400 9206 600 270 2,295 €
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Eurokeramik oblý uzavretý výška 8 mm

Eurokeramik oblý uzavretý výška 10 mm

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Materiál
PVC

Balenie
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie BASIC

Materiál
PVC

Balenie
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 

BASIC

30

8

30

10

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

PVC

81 bahamaspring 2400 8108 600 270 2,427 €

82 stonespring 2400 8208 600 270 2,427 €

83 ivoryspring 2400 8308 600 270 2,427 €

84 blackspring 2400 8408 600 270 2,751 €

85 bluespring 2400 8508 600 270 2,751 €

86 mintspring 2400 8608 600 270 2,751 €

87 yellowspring 2400 8708 600 270 2,751 €

88 redspring 2400 8808 600 270 2,751 €

89 rosaspring 2400 8908 600 270 2,751 €

90 caramelspring 2400 9008 600 270 2,751 €

91 peachspring 2400 9108 600 270 2,751 €

92 icewhitespring 2400 9208 600 270 2,427 €

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

PVC

81 bahamaspring 2400 8110 600 270 2,557 €

82 stonespring 2400 8210 600 270 2,557 €

83 ivoryspring 2400 8310 600 270 2,557 €

84 blackspring 2400 8410 600 270 3,308 €

85 bluespring 2400 8510 600 270 3,308 €

86 mintspring 2400 8610 600 270 3,308 €

87 yellowspring 2400 8710 600 270 3,308 €

88 redspring 2400 8810 600 270 3,308 €

89 rosaspring 2400 8910 600 270 3,308 €

90 caramelspring 2400 9010 600 270 3,308 €

91 peachspring 2400 9110 600 270 3,308 €

92 icewhitespring 2400 9210 600 270 2,557 €
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PVC PROFILY

Eurokeramik vnútorný roh výška 8 mm

Eurokeramik vnútorný roh

PVC oblý ukončovací profil určený pre ukončenie vnútorných kútov keramických obkladov a dlažieb rôznych hrúbok. 
V ponuke široká farebná škála produktov, ktorá sa zhoduje s kompletnou farebnou škálou špárovacích hmôt 
a sanitárnych silikónov bežne dostupných na trhu. Profily sú balené a dodávané vo zväzku po 5 kusov, zabalené do fólie.

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Materiál
PVC

Balenie
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 

BASIC

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

PVC

81 bahamaspring 2405 8108 600 270 2,948 €

82 stonespring 2405 8208 600 270 2,948 €

83 ivoryspring 2405 8308 600 270 2,948 €

84 blackspring 2405 8408 600 270 2,948 €

85 bluespring 2405 8508 600 270 2,948 €

86 mintspring 2405 8608 600 270 2,948 €

87 yellowspring 2405 8708 600 270 2,948 €

88 redspring 2405 8808 600 270 2,948 €

89 rosaspring 2405 8908 600 270 2,948 €

90 caramelspring 2405 9008 600 270 2,948 €

91 peachspring 2405 9108 600 270 2,948 €

92 icewhitespring 2405 9208 600 270 2,948 €
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Eurokeramik vnútorný roh výška 10 mm

Uvedené ceny sú za 1 kus bez DPH

Materiál
PVC

Balenie
5 ks profilov/ zväzok balený do fólie 

BASIC

Farba
Dĺžka 

Cena
270 cm

PVC

81 bahamaspring 2405 8110 600 270 3,340 €

82 stonespring 2405 8210 600 270 3,340 €

83 ivoryspring 2405 8310 600 270 3,340 €

84 blackspring 2405 8410 600 270 3,340 €

85 bluespring 2405 8510 600 270 3,340 €

86 mintspring 2405 8610 600 270 3,340 €

87 yellowspring 2405 8710 600 270 3,340 €

88 redspring 2405 8810 600 270 3,340 €

89 rosaspring 2405 8910 600 270 3,340 €

90 caramelspring 2405 9010 600 270 3,340 €

91 peachspring 2405 9110 600 270 3,340 €

92 icewhitespring 2405 9210 600 270 3,340 €
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POZNÁMKY
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