
Zabezpieczenie wykończenia  

i bezpieczeństwo. Protect i Prostep 

to dwie linie profili do zabezpieczania 

krawędzi schodowych, przeznaczonych 

do schodów w przestrzeniach 

publicznych i prywatnych.

profile 
schodowe
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SMA/
SM/

profile schodowe

cerfix® prostep

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. SGA/ dla H=11 stanie się SGA/11) - Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROSTEP

 długość= 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 4,5 8 10 11 12,5

ALUMINIUM

SMA/

aluminium naturalny 93967 93969 93970 93979 93971

pln/m

anodowane srebrne 93975 93976 93977 93980 93978

pln/m

MOSIĄDZ

SM/ mosiądz naturalny - - 93972 - 93973

pln/m  -  - -

pakowane pojedynczo

PROSTEP 

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 7 9 11 13 15

ALUMINIUM

SGA/ anodowane srebrne 94965 94966 94967 94968 -

pln/m -

STAL NIERDZEWNA

SGI/
stal nierdzewna błyszcząca 
AISI 304 DIN 1.4301

- 94922 94924 - -

pln/m - - -

MOSIĄDZ

SGN/ mosiądz naturalny 94970 94971 94972 - -

pln/m - -

SGL/ mosiądz błyszczący 94975 94976 94977 - -

pln/m - -

SGK/ mosiądz chromowany 94980 94981 94982 - -

pln/m - -

pakowane pojedynczo - art. SGK/9 i SGK/11 opakowanie 5 szt.

SGI/11 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301

SMA/4,5 aluminium naturalny

Prostep SGA,SGN,SGL i SGK są profilami do wykonywania i zabezpieczania stopni z płytek 

ceramicznych, marmuru lub kamienia. Ich zaokrąglony przekrój nadaje krawędziom stopni 

elegancji i wytworności. Modele z chromowanego mosiądzu i aluminium anodowanego nie są 

zalecane w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie. Wykonanie ze stali nierdzewnej 

jest szczególnie zalecane do zabezpieczania krawędzi stopni, także w miejscach o dużym 

natężeniu ruchu pieszych.

Prostep SMA i SM to profile z aluminium i mosiądzu, stosowane do wykonywania i zabezpieczania 

stopni z płytek ceramicznych, marmuru lub kamienia. Ponadto, dzięki ryflowanej powierzchni, 

spełniają wymagania normy DIN 51131 dotyczącej stopni antypoślizgowych.
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IPI/

SNG/
SN/

IPA/

profile schodowe

cerfix® prostep

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. IPA/ dla H=11 stanie się IPA/11) - Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROSTEP 

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 8 10 12,5 15

ALUMINIUM

SNG/

aluminium naturalny 90040 90042 90044 90046

pln/m

anodowane srebrne 90041 90043 90045 90047

pln/m

SN/ mosiądz naturalny 93991 93992 93993 -

pln/m  - 

pakowane pojedynczo - SN/ opakowanie 10 szt.

PROTRIM

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 4,5 8 11 15

ALUMINIUM

IPA/ anodowane srebrne 95006 95178 95181 95185

pln/m

IPB/ polerowane błyszczące srebrne 95008 - - -

pln/m - - -

pakowane pojedynczo

PROTRIM

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 7 8 11 12,5

STAL NIERDZEWNA

IPI/ stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301 95169 95170 95173 95174

pln/m

pakowane pojedynczo

SNG/10 aluminium anodowane srebrne

Protrim IPA/ i IPI/ to minimalistyczne profile przeznaczone do narożników zewnętrznych, które 

wymagają szlifowania pod kątem 45 stopni. Profile te umożliwiają doskonały efekt ułożenia 

płytek zarówno na ścianach, jak i na schodach oraz podłogach z ceramiki lub drewna.

IPA/11 aluminium anodowane srebrne

Prostep SNG i SN są profilami z aluminium i mosiądzu, stosowanymi do wykonywania  

i zabezpieczania stopni z płytek ceramicznych, marmuru lub kamienia.



175

SAR/8 SAR/15

SIR/8 SIR/15

SAR/10 SAR/12

SIR/10 SIR/12

profile schodowe

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

cerfix® prostep

PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.

ART. wykończenie

ALUMINIUM

SAR/8/15 anodowane srebrne 93956

pln/m

SAR/10/12 anodowane srebrne 93958

pln/m

pakowane pojedynczo

PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.

ART. wykończenie

STAL NIERDZEWNA

SIR/8/15
stal nierdzewna błyszcząca
AISI 304 DIN 1.4301

93952

pln/m

SIR/10/12
stal nierdzewna błyszcząca
AISI 304 DIN 1.4301

93954

pln/m

pakowane pojedynczo

STAL NIERDZEWNA

SIRS/8/15
stal nierdzewna satynowana
AISI 304 DIN 1.4301

93953

pln/m

SIRS/10/12
stal nierdzewna satynowana
AISI 304 DIN 1.4301

93955

pln/m

pakowane pojedynczo

SIR/10/12 stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301SAR/10/12 aluminium anodowane srebrne

Prostep SAR i SIR to profile zabezpieczające 

krawędzie schodów, wykonane z aluminium 

i stali nierdzewnej. Mogą być także używane 

jako profile zabezpieczające krawężniki. 

Dzięki uniwersalnym kształtom dwa 

modele mogą być wykorzystywane do płyt 

ceramicznych o 4 różnych grubościach.
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SIX/

SIS/10/SF

SIS/

SI/

profile schodowe

PROSTEP 

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 8 10 12,5

STAL NIERDZEWNA

SIX/ stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301 
+ taśma przeciwpoślizgowa czarna 25 mm 93981 93982 93983

pln/m

pakowane pojedynczo

PROSTEP 

 długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 10 11 12,5

STAL NIERDZEWNA

SIS/ stal nierdzewna satynowana 
AISI 304 DIN 1.4301 93987 93989 93988

pln/m
SIS/10/

SF
stal nierdzewna satynowana 
AISI 304 DIN 1.4301 93997 - -

pln/m  -  - 

pakowane pojedynczo

PROSTEP 

 długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 8 10 12,5

STAL NIERDZEWNA

SI/ stal nierdzewna błyszcząca 
AISI 304 DIN 1.4301 93962 93963 93964

pln/m

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. SI/ dla H=8 stanie się SI/8) - Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

cerfix® prostep

SIS/10 stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301

SI/10 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 - DIN 1.4301

Prostep SIX jest profilem ze stali nierdzewnej, służącym do wykonywania i zabezpieczania stopni 

z płytek ceramicznych, marmuru lub kamienia. Dzięki zastosowaniu taśm antypoślizgowych 

Safety-Step, profil jest zgodny z normą DIN 51131, dotyczącą stopni antypoślizgowych.  

Jest szczególnie polecany do zabezpieczania intensywnie użytkowanych stopni schodowych.

SIX/10 stal nierdzewna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301
+ taśma przeciwpoślizgowa czarna 25 mm

Prostep SIS jest profilem ze stali nierdzewnej, stosowanym do wykonywania i zabezpieczania 

stopni z płytek ceramicznych, marmuru lub kamienia. Dzięki satynowaniu powierzchni zapewnia 

doskonałą odporność na podstawowe czynniki chemiczne i atmosferyczne oraz zgodność 

z normą DIN 51131, dotyczącą stopni antypoślizgowych. Jest szczególnie zalecany do 

zabezpieczania intensywnie użytkowanych stopni schodowych.

Prostep SI jest profilem ze stali nierdzewnej, stosowanym do wykonywania i zabezpieczania 

stopni z płytek ceramicznych, marmuru lub kamienia. Charakteryzuje się doskonałą odpornością 

na główne czynniki chemiczne i atmosferyczne, a ponadto jest szczególnie zalecany do 

zabezpieczania intensywnie użytkowanych stopni schodowych.
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SP/

profile schodowe

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. SWA/ dla H=10 stanie się SWA/10) - • Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania zapasów magazynowych - Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROSTEP 

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 8 10 12,5

SP/

aluminium + pvc czarny 95200 95210 95220

aluminium + pvc jasnoszary 95201 95211 95221

aluminium + pvc kasztanowy 95202 95212 95222

pln/m

PROSTEP WOOD 

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt. H

ART. wykończenie 10 12,5 15 22

SWA/

dąb 90480 90484 90488 90492 •
pln/m

mahoń 90496 • 90500 • - -

pln/m  -  - 

SWB/ dąb 90512 90516 - -

pln/m  -  - 

SWC/ dąb 90530 90534 - -

pln/m  -  - 

artykuły SWA, SWB, SWC, cięcie na długość 90-135 + 10,92 pln/szt. minimum 12 szt.

cerfix® prostep

SP/10 + PVC czarny

SWA/10 dąb

Prostep SP to profil z PVC  z bazą mocującą  

z aluminium, stosowany do wykonywania  

i zabezpieczania stopni z płytek 

ceramicznych, płytek wypalanych (cotto)  

lub kamienia. Żłobkowana wstawka z PVC 

jest zgodna z normą DIN 51131, dotyczącą 

stopni antypoślizgowych.

Prostep Wood to linia profili wykonanych  

z litego drewna, na bazie mocującej  

z aluminium, stosowanych do wykonywania  

i zabezpieczania stopni z płytek 

ceramicznych, drewna lub płytek  

wypalanych (cotto). Są dostępne  

w różnych wysokościach. W celu uzyskania 

efektownego wykończenia oraz najlepszej 

trwałości, zalecamy malowanie ich 

natychmiast po ułożeniu. Szczególnie dobrze 

sprawdzają się jako wykończenie stopni  

w przestrzeniach wewnętrznych o wysokich 

walorach estetycznych.
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SB/

SA/

profile schodowe

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H 

(np. SA/ dla H=8 stanie się SA/8)

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROTECT

długość =270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 2,5 4,5 5 6

ALUMINIUM

111/  /F
anodowane srebrne 75782 75784 75785 75786

pln/m

PROTECT

 długość =340 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie  3,5 

ALUMINIUM

75/F
anodowane srebrne 75388

pln/m

PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 8 10 12,5 15

SA/

aluminium + pvc jasnoszary 94001 94061 94121 -

aluminium + pvc orzechowy 94021 • 94081 94141 -

aluminium + pvc ciemnoszary 94041 94101 94161 -

pln/m -

PVC CZĘŚCI ZAPASOWE - opakowanie 10 szt.

SA/G

pvc jasnoszary 94902

pvc orzechowy 94907

pvc ciemnoszary 94913

pln/m

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 8 10 12,5 15

SB/

aluminium + pvc jasnoszary    94401 •    94461 •    94521 •    94581 •
aluminium + pvc orzechowy    94421 •    94481 •    94541 •    94601 •
aluminium + pvc ciemnoszary 94441 94501 94561 94621

pln/m

PVC CZĘŚCI ZAPASOWE - opakowanie 10 szt.

SB/G

pvc jasnoszary 94952

pvc orzechowy 94958

pvc ciemnoszary 94963

pln/m

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym SA/G i SB/G

cerfix® prostep

75/F aluminium anodowane srebrne111/4/F aluminium anodowane srebrne

SB/10 aluminium + PVC ciemnoszarySA/10 aluminium + PVC orzechowy

Prostep 111 i 75 to profile z aluminium 

anodowanego, zalecane do wykonywania 

i zabezpieczania stopni pokrywanych 

okładzinami o małych grubościach. 

Wskazane są także do pokryć LVT.

Prostep SA i SB to profile z PVC z bazą 

mocującą z aluminium, stosowane do 

wykonywania i zabezpieczania stopni  

z płytek ceramicznych, płytek wypalanych 

(cotto) lub kamienia. Żłobkowana wstawka 

z PVC jest zgodna z normą DIN 51131, 

dotyczącą stopni antypoślizgowych 

i, w przypadku zużycia, może zostać 

wymieniona.
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53/

373/

87/
370/

74/IF

58/

74/

73/

profile schodowe

PROTECT 

opakowanie 30 szt. 10 szt. w blistrze  

długość cm 270 90 100 -

ART. 53/ 73/ 473/ -

wykończenie F SF  F  SF  A  CV  AD  CV -

ALUMINIUM

anodowane srebrne 75200 75203 75208 75209 75238 21422 21434 00337 -

anodowane złote 75201 75204 75218 75219 • 75248 21423 21435 00338 -

anodowane brąz - - 75228 • - 75258 21424 • - - -

pln/m  -  -  - -

pln/szt. - -  -  -  - -

opakowanie 20 szt..  30 szt.  10 szt. w blistrze  20 szt.

ART. 58/ 74/ 474/ 74/I

wykończenie A -  F  SF  A  CV  AD  CV  F 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 75900 - 75268 75269 75298 21512 21524 00390 -

anodowane złote 75910 • - 75278 - 75308 21513 21525 00392 -

anodowane brąz - - 75288 • - 75318 21514 • 21526 • - -

pln/m -  -  -  - -

pln/szt. - -  -  -  - -

anodowane tytan - - - - 75299 - - - -

pln/m - -  -  -   -  -  - -

lakierowany szary antracyt RAL 7016 - -  -  - 75300 •  -  -  - -

pln/m - -  -  -  -  -  - -

długość cm 270

STAL NIERDZEWNA

stal nierdzewna satynowana AISI 304 DIN 1.4301 - -  -  -  -  -  -  - 75275

pln/m - -  -  -  -  -  -  - 

art. 53/, 73/, 58/ i 74/ pakowane pojedynczo

PROTECT

opakowanie 30 szt. 10 szt. w blistrze  

długość cm 340 113

ART. 87/ 487/

wykończenie  F  SF  A  CV  AD 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 75108 75109 75138 22615 22641

pln/m - -

pln/szt. - - -

opakowanie 10 szt. 5 szt.

długość cm 270 270

ART. 370/ 373/

wykończenie  F  SF  A  F  A

MOSIĄDZ

błyszczący    75168 • 75169 75178 75188 75198

pln/m

art. 87/ i 370/ pakowane pojedynczo

protect

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany,  
A-AD=samoprzylepny, SF=bez nawierceń, CV=z wkrętami  
(np. 73/ nawiercany stanie się 73/F)

 opakowanie w blistrze artykuły dostępne w opakowaniu 
zbiorczym

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 
zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

74/SF aluminium anodowane srebrne

Protect 53 73 74 i 58 to profile zalecane 

do zabezpieczania krawędzi ułożonych 

wcześniej stopni z drewna oraz płytek 

ceramicznych lub marmuru. Protec 87 370  

i 373 są zgodne z normą DIN 51131, 

dotyczącą stopni antypoślizgowych. 

Wszystkie są dostępne w wykonaniach 

perforowanych lub samoprzylepnych.
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profile schodowe

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany, A-

AD=samoprzylepny, SF=bez nawierceń, CV=z wkrętami (np. 87/ 

nawiercany stanie się 87/F)

 opakowanie w blistrze artykuły dostępne w opakowaniu 

zbiorczym

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 
zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROTECT

opakowanie 20 10 szt. w blistrze  

długość cm 340 113 166

ART. 70/ 470/

wykończenie  F  SF  A  CV  CV 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 75328 75329 75358 21560 21564

anodowane złote 75338 - 75368    21561 •    21565 •

pln/m  -  - 

pln/szt.  -  -  - 

art. 70/ pakowane pojedynczo

PROTECT

opakowanie 20 szt. 8 szt.  8 szt. 

długość cm 340 270 270

ART. 71/ 130/  131/ 

wykończenie  F  SF  F  SF  F  SF 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 64067 64066 75804 75805 75800 • 75801 •

pln/m

protect

71/SF aluminium anodowane srebrne

Protect 70 71 130 i 131 to profile z aluminium 

anodowanego, zalecane do zabezpieczania 

krawędzi ułożonych wcześniej stopni  

z drewna oraz płytek ceramicznych  

lub marmuru. Zgodne z normą DIN 51131, 

dotyczącą stopni antypoślizgowych, 

występują w wersji perforowanej  

lub samoprzylepnej i szczególnie dobrze 

sprawdzają się w przestrzeniach publicznych, 

wymagających spełnienia wymagań 

normatywnych.
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110/

124/

76/

profile schodowe

Cena metra profilu 76/, 124/ i 110/ nie obejmuje wkładki 

antypoślizgowej, którą należy zamówić oddzielnie.

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany, 

AD=samoprzylepny, CV=z wkrętami (np. 110/ nawiercany stanie 

się 110/F)

 opakowanie w blistrze artykuły dostępne w opakowaniu 

zbiorczym

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

protect

PROTECT

opakowanie 24 szt. 5 szt. w blistrze  

długość cm 340 113

ART. 76/ 476/

wykończenie  F  CV  AD 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 75448 21680 21696

anodowane złote 75458    21681 •    21697 •
anodowane brąz 75468 • - -

pln/m  -  - 

pln/szt.  - 

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA - ROLKA 

długość = 1820 cm - szerokość mm
opakowanie 4 rolki - 19

czarny 23002

pln/m

PROTECT

długość = 270 cm - opakowanie 24 szt.

ART. 124/

wykończenie  F 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 75794

pln/m

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA - ROLKA 

długość = 1820 cm - szerokość mm
opakowanie 4 rolki - 25

czarny 23004

pln/m

PROTECT

długość = 270 cm - opakowanie 24 szt.

ART. 110/

wykończenie  F 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 75780

pln/m

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA - ROLKA  

długość = 1820 cm - szerokość mm
opakowanie 4 rolki - 19

czarny 23002

pln/m

110/F aluminium anodowane srebrne

+ taśma przeciwpoślizgowa czarna

124/F aluminium anodowane srebrne

+ taśma przeciwpoślizgowa czarna

76/F aluminium anodowane srebrne + taśma przeciwpoślizgowa czarna

Protect 76 124, 110, 119, 117 i 80 to profile  

z aluminium anodowanego z wstawką 

z taśmy antypoślizgowej Safety-Step 

(wymienialna), do zabezpieczania krawędzi 

stopni z założoną okładziną z płytek 

ceramicznych, marmuru, drewna  

lub wykładziny. Zgodne z normą DIN 51131, 

dotyczącą stopni antypoślizgowych, 

występują w wersji perforowanej  

i szczególnie dobrze sprawdzają się  

w przestrzeniach publicznych, wymagających 

spełnienia wymagań normatywnych.
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80/

117/
115

119/
115

profile schodowe

Cena metra profilu 119/, 115, 117/ i 80/ nie obejmuje wkładki 
antypoślizgowej, którą należy zamówić oddzielnie.

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany (np. 119/  

nawiercany stanie się 119/F)

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania zapasów 

magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROTECT

opakowanie 12 szt. 24 szt.

długość cm 270 270

ART. 119/ 115

wykończenie  F -

ALUMINIUM

anodowane srebrne 75792 •    75788 •
pln/m

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA - ROLKA 

długość = 1820 cm - szerokość mm
opakowanie 4 rolki - 25

czarny 23004

pln/m

PROTECT

opakowanie 12 szt. 24 szt.

długość cm 270 270

ART. 117/ 115

wykończenie  F -

ALUMINIUM

anodowane srebrne 75790 •    75788 •
pln/m

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA - ROLKA 

długość = 1820 cm - szerokość mm
opakowanie 4 rolki - 25

czarny 23004

pln/m

PROTECT 

długość = 340 cm - opakowanie 10 szt.

ART. 80/

wykończenie  F 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 64077

pln/m

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA - ROLKA 

długość = 1820 cm - szerokość mm
opakowanie 2 rolki - 50

czarny 23006

pln/m

protect

80/F  aluminium anodowane srebrne119/F + 115/ aluminium anodowane srebrne
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72/

profile schodowe

PROTECT 

opakowanie 20 24

długość cm 340 270

ART. 77/ 79/ 125/

wykończenie  F  F  F 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 75648 75728 75796

anodowane brąz    75668 • - -

pln/m

GUMA RYFLOWANA

długość =  3400 cm - opakowanie 2 rolki

ART. GM/R

czarny 75705

pln/m

Cena metra profilu 72/, 77, 79/ i 125/ nie obejmuje gumy  

ryflowanej, którą należy zamówić oddzielnie.

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany (np. 72/ 

nawiercany stanie się 72/F)

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROTECT 

długość = 340 cm - opakowanie 20 szt.

ART. 72/

wykończenie  F 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 75508

anodowane złote 75518

anodowane brąz 75528 •
pln/m

GUMA RYFLOWANA

długość =  3400 cm - opakowanie 2 rolki

ART. GM/72

czarny 75565

kasztanowy    75569 •
pln/m

protect

125/F  aluminium anodowane srebrne + GM/R czarny77/F  aluminium anodowane srebrne + GM/R czarny

72/F aluminium anodowane srebrne + GM/72 czarny

Protect 72, 77, 79, 125, 78, 126 i 128  to profile  

z aluminium anodowanego z wstawką 

gumową (wymienialną), polecane  

do zabezpieczania krawędzi stopni z założoną 

okładziną z płytek ceramicznych, marmuru, 

drewna lub wykładziny. Zgodne z normą DIN 

51131, dotyczącą stopni antypoślizgowych, 

występują w wersji perforowanej i szczególnie 

dobrze sprawdzają się w przestrzeniach 

publicznych, wymagających spełnienia 

wymagań normatywnych.
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128/

78/

126/

profile schodowe

PROTECT 

długość = 340 cm - opakowanie 20 szt.

ART. 78/

wykończenie  F 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 75578

pln/m

GUMA RYFLOWANA

długość = 1700 cm - opakowanie 2 rolki

ART. GM/78

czarny 75635

kasztanowy    75639 •

pln/m

PROTECT

długość = 270 cm - opakowanie 6 szt.

ART. 126/ 128/

wykończenie  F  F 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 75798 75802

pln/m

GUMA RYFLOWANA

długość = 1700 cm - opakowanie 1 rolka

ART. GMR/44 GMS/44
satynowana

czarny 75706 75720

pln/m

Cena metra profilu 78/, 126/ i 128/ nie obejmuje gumy  

ryflowanej, którą należy zamówić oddzielnie.

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany (np. 78/ 

nawiercany stanie się 78/F)

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

protect

128/F  aluminium anodowane srebrne126/F  aluminium anodowane srebrne
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155

profile schodowe

PROTECT

długość = 300 cm - opakowanie 15 szt.

ART. 150 151 152 153 154

wykończenie

PVC

czarny 19100 19110 19120    19130 • 19140

szary 19101 19111 19121 - 19141

kasztanowy 19102 19112 -    19132 • -

pln/m

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PROTECT

długość = 300 cm - opakowanie 15 szt.

ART. 155

wykończenie

PVC

czarny 19150

szary 19151

kasztanowy 19152

pln/m

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym
• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Wszystkie wyroby zabezpieczone PVC należy składować w 

pozycji poziomej.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

protect

155 PVC czarny154 PVC kasztanowy153 PVC czarny

150 PVC czarny

Protect 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 i 158 

to profile z PVC, zalecane do zabezpieczania 

krawędzi stopni podczas układania lub po 

ułożeniu okładziny z płytek ceramicznych, 

marmuru, drewna, PVC, linoleum, wykładziny 

lub LVT.
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158

156

profile schodowe

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Wszystkie wyroby zabezpieczone PVC należy składować w 

pozycji poziomej.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROTECT

opakowanie 10 10

długość cm 300 300

ART. 156 158

wykończenie

PVC

czarny 19160    19180 •

szary 19161 -

kasztanowy 19162    19182 •

pln/m

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

protect

158 PVC czarny156 PVC szary
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profile schodowe

 opakowanie w blistrze artykuły dostępne w opakowaniu 

zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

KLEJ DO KRAWĘDZI 

140 ml - opakowanie 24 szt. wydajność: 1 tubka na 35 metrów

ART.

H3502 23181

pln/szt.

SAFETY-STEP - TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA

colore szerokość (mm) długość (cm) kod pln/szt. opakowanie

czarny 19 61 23000 50

czarny 25 61 23001 50

czarny 19 61 23100
10 szt. w blistrze   

czarny 25 61 23101
10 szt. w blistrze   

przeźroczysty 19 61 23016 50

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - w jednym blistrze są 4 taśmy 

safety-step

taśma antypoślizgowa Safety-Step 

Taśmy antypoślizgowe Safety-Step w 

paskach: to linia okładzin antypoślizgowych, 

samoprzylepnych, składających się 

z cząsteczek ściernych połączonych 

syntetyczną żywicą, 

na bazie o stałych wymiarach. Zalecane 

są do wszystkich powierzchni o dużym 

natężeniu ruchu, zarówno pieszego, jak  

i kołowego, takich jak schody, hole biur  

i budynków mieszkalnych, rampy, chodniki, 

windy, stopnie dostępu do maszyn, wyjścia 

awaryjne, itp.

taśma antypoślizgowa - rolka Safety-Steptaśma antypoślizgowa Safety-Step opakowanie w blistrzetaśma antypoślizgowa Safety-Step
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profile schodowe

SAFETY-STEP - TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA - ROLKA 

colore szerokość (mm) długość (cm) kod pln/szt. opakowanie

czarny 19 1820 23002 4

czarny 25 1820 23004 4

czarny 50 1820 23006 2

czarny 19 360 23103
10 szt. w blistrze   

czarny 25 360 23105
10 szt. w blistrze   

przeźroczysty 19 1820 23018 4

przeźroczysty 25 1820 23020 4

przeźroczysty 50 1820 23022 2

kasztanowy 25 1820    23064 • 4

kasztanowy 50 1820    23066 • 2

żółty 25 1820    23028 • 4

żółty 50 1820    23030 • 2

biały 25 1820    23036 • 4

biały 50 1820    23038 • 2

szary 25 1820 23044 4

szary 50 1820 23046 2
 opakowanie w blistrze artykuły dostępne w opakowaniu 

zbiorczym

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

safety-step

taśma antypoślizgowa Safety-Step 

taśma antypoślizgowa - rolka Safety-Step

Taśmy antypoślizgowe Safety-Step w 

rolkach: to linia okładzin antypoślizgowych, 

samoprzylepnych, składających się 

z cząsteczek ściernych połączonych 

syntetyczną żywicą, na podstawie o stałych 

wymiarach. Zalecane są do wszystkich 

powierzchni o dużym natężeniu ruchu, 

zarówno pieszego, jak  

i kołowego, takich jak schody, hole biur  

i budynków mieszkalnych, rampy, chodniki, 

windy, stopnie dostępu do maszyn, wyjścia 

awaryjne, itp. Rolki białe i szare (średnia 

/ drobna granulacja) posiadają gumową 

powierzchnię i idealnie nadają się do 

pomieszczeń, po których chodzi się także 

boso, takich jak prysznice, szatnie, sauny, 

łodzie, obiekty sportowe, itp.
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155/16
166/16

163/

150/

151/11

profile schodowe

art. 163/ i 166/ cięcie na wymiar + 4,70 pln/szt.

Uzupełnić kod artykułu wymiarem średnicy 

(np. 150/ dla średnicy = 11, stanie się 150/11)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

prostair

PROSTAIR 

długość = 380 cm - średnica 11 - opakowanie 20 szt. 

ART. wykończenie

ALUMINIUM

151/11 polerowane błyszczące srebrne 78430

pln/m

PROSTAIR 

opakowanie 20 szt.

długość cm 80 90 100 120 380

ART. wykończenie

ALUMINIUM średnica

150/ polerowane błyszczące złote

11 78311 78312 78313 78314 78319

pln/szt.  - 

pln/m  -  -  -  - 

13 78321 - 78323 - 78329

pln/szt.  -  -  - 

pln/m  -  -  -  - 

16 - - - - 78339

pln/m  -  -  -  - 

opakowanie 10 szt. w blistrze  

4150/11/S bril. błyszczący oro 
11 21810 21811 21812 - -

pln/blister  -  - 

artykuły 150/11, 150/13 i 150/16 o długości 380 cm bez gałki, z możliwością rozdzielenia opakowania zbiorczego, pozostałe artykuły w 

opakowaniach zbiorczych - artykuł 150/13 o długości 380 cm opakowanie 40 szt. - artykuł 150/16 o długości 380 cm opakowanie 25 szt.

PROSTAIR 

opakowanie 10 szt. 10 szt. 10 szt.

długość = 380 cm

wykończenie

MOSIĄDZ średnica 11 13 16

163/ błyszczący 78801 78802 78803

pln/m

PROFILE RÓŻNE

długość = 300 cm - opakowanie 20 szt.

ART. wykończenie 16x16

ALUMINIUM

155/16 polerowane błyszczące złote 78379

pln/m 

długość = 320 cm - opakowanie 10 szt.

MOSIĄDZ

166/16 błyszczący 78820

pln/m 

155/16 aluminium polerowane błyszczące złote + 177/16

Prostair to kompletny system profili  

i odpowiednich akcesoriów montażowych 

do mocowania chodników na schodach. 

Akcesoria montażowe umożliwiają szybkie 

zdjęcie chodników do czyszczenia  

lub wymiany.
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168/16

178/16

161/11 + 169/

177/16

171/ + 170/

175/11 + 174/

profile schodowe

Uzupełnić kod artykułu wymiarem średnicy 

(np. 174/ dla średnicy = 11, stanie się 174/11)

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

prostair

AKCESORIA - ZAWIASY

opakowanie 20 szt. średnica

ART. wykończenie 11 13 16

MOSIĄDZ

175/11 chromowany 78445 - -

pln/szt.  -  - 

opakowanie 20 szt.

174/
błyszczący 78410 - 78412

pln/szt. -

opakowanie 10 par 2 szt. prawy/lewy

177/16 błyszczący -  - 78415

pln/para -  - 

opakowanie 20 szt. wymiary 

16x16

178/16 błyszczący 78420

pln/szt.

AKCESORIA - PIERŚCIENIE

opakowanie 20 szt. średnica

ART. wykończenie 11 13 16

MOSIĄDZ

171/11 chromowany 78440 - -

pln/szt.  -  - 

opakowanie 20 szt.

170/ błyszczący 78400 78401 78402

pln/szt.

opakowanie 10 blistrów po 4 szt.  

4170/  /S błyszczący 21852 21854 • -

pln/blister  - 

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

AKCESORIA - GAŁKI

opakowanie 20 szt. średnica

ART. wykończenie 11 13 16

MOSIĄDZ

161/11 chromowany 78435 - -

pln/szt.  -  - 

opakowanie 20 szt.

169/ mosiądz (do profili z aluminium i 
mosiądzu) 78395 78396 78397

pln/szt.

opakowanie 20 szt.  

16x16

168/16 błyszczący 78418

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

155/16 aluminium polerowane błyszczące złote + 168/16 + 178/16163/13 mosiądz błyszcząca + 170/13




