
Linia profili do łączenia obwodowego 

posadzki z okładziną ścienną. Profile te 

zostały zaprojektowane w taki sposób, 

aby wyeliminować kąty proste. Można  

je stosować podczas montażu  

podłóg lub do posadzek ułożonych 

wcześniej. Zapewniają wysoką higienę 

w pomieszczeniach prywatnych  

i publicznych, takich jak szpitale, 

obiekty dla przemysłu spożywczego, 

centra SPA, baseny i kuchnie 

przemysłowe.

profile 
narożne 
wewnętrzne
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cerfix® proround
profile narożne wewnętrzne

PROROUND M 

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 4,5 8 10 12

ALUMINIUM

GA/ anodowane srebrne 95730 95031 95032 95033

pln/m

GB/ polerowane błyszczące srebrne 95731 • - - -

pln/m - - -

GV/ lakierowany biały
RAL 9003 - 95071 95072 95073

pln/m -

pakowane pojedynczo - GA/4 i GB/4 opakowanie 20 szt.

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 

opakowanie 5 szt. dla wszystkich H

ART. wykończenie 4,5 8 - 10 - 12

ALUMINIUM

GTA/E anodowane srebrne - 95075

pln/szt. -

GTV/E lakierowany biały
RAL 9003 - 95083

pln/szt. -

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

opakowanie 5 szt. dla wszystkich H

ART. wykończenie 4,5 8 - 10 - 12

ALUMINIUM

GTA/I anodowane srebrne - 95077

pln/szt.

GTV/I lakierowany biały
RAL 9003 - 95085

pln/szt. -

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

GA/8-10-12

GA/4, GB/4

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H 

(np. GA/ dla H=8 stanie się GA/8)

Artykuły GV - inne kolory na zamówienie przy minimalnej ilości 

540 m każdego koloru

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

GA/4 aluminium anodowane srebrneGTA/E aluminium anodowane srebrne GTA/I aluminium anodowane srebrne

GA/10 aluminium anodowane srebrne

Proround M z aluminium jest profilem 

łączącym posadzkę z okładziną ścienną. 

Obowiązujące wymagania higieniczno-

sanitarne, wprowadzone przez normy 

europejskie, przewidują wyeliminowanie 

kątów prostych, poprzez zastosowanie 

wyoblonych profili ułatwiających sprzątanie, 

aby uniknąć gromadzenia się zabrudzeń 

stanowiących potencjalne siedlisko bakterii.
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profile narożne wewnętrzne

cerfix® proround

PROROUND M 

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 8 10 11 12,5 15

STAL NIERDZEWNA

GIN/ stal nierdzewna błyszcząca
AISI 304 DIN 1.4301 95046 95047 95045 95048 95049

pln/m

GINS/ stal nierdzewna satynowana
AISI 304 DIN 1.4301 95050 95051 95057 95052 -

pln/m -

GINX/ stal nierdzewna
AISI 316 DIN 1.4404 95054 95055 - 95056 -

pln/m - -

pakowane pojedynczo

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY-E NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE-I

opakowanie 5 szt. dla wszystkich H opakowanie 5 szt. dla wszystkich H

ART. wykończenie ART.

STAL NIERDZEWNA

GTIN/E stal nierdzewna błyszcząca
AISI 304 DIN 1.4301 95059 GTIN/I 95058

pln/szt.

GTINS/E stal nierdzewna satynowana
AISI 304 DIN 1.4301 95063 GTINS/I 95062

pln/szt.

GTINX/E stal nierdzewna
AISI 316 DIN 1.4404 95067 GTINX/I 95066

pln/szt.

NAROŻNIK TRÓJRAMIENNY-T ŁĄCZNIK-G ZAŚLEPKI

opakowanie 5 szt. dla wszystkich H opakowanie 5 szt. dla wszystkich H

ART. wykończenie ART. ART.

GTIN/T stal nierdzewna błyszcząca
AISI 304 DIN 1.4301 95060 GTIN/G 95061 GTIN/C 95040

pln/szt.

GTINS/T stal nierdzewna satynowana
AISI 304 DIN 1.4301 95064 GTINS/G 95065 GTINS/C 95041

pln/szt.

GTINX/T stal nierdzewna
AISI 316 DIN 1.4404 95068 GTINX/G 95069 GTINX/C 95042

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

GIN 12/15

GIN 8/10/11

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H  

(np. GIN/ dla H=8 stanie się GIN/8)

Cerfix® Prorond M ze stali nierdzewnej: inne wymiary na 

zamówienie, minimum 540 m.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

akcesoria ze stali nierdzewnej do GIN/GIN/10 stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 GIN/10 + ILN/10 stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301

GIN/10 + ILN/10 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301

Proround M ze stali nierdzewnej jest  

profilem łączącym, wykorzystywanym  

w pomieszczeniach, w których wymagana 

jest szczególna troska o wysoki poziom 

higieny  (na przykład w gabinetach 

lekarskich, obiektach dla przemysłu 

spożywczego, na basenach, w centrach  

SPA, kuchniach przemysłowych, szpitalach, 

itp.). W szczególności wykonanie w jakości 

AISI 316 DIN 1.4404 charakteryzuje się 

wysoką odpornością na korozję i z tego 

względu zalecane jest do zastosowań  

w obszarach narażonych na zwiększone 

działanie substancji chemicznych  

oraz w strefach nadmorskich.
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profile narożne wewnętrzne

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H  

(np. GINI/ dla H=8 stanie się GINI/8)

Na zamówienie możemy wykonać profile Cerfix Proround GINI/ 

i GIC/ w innych wymiarach, do posadzek i okładzin ściennych o 

różnej grubości. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o 

kontakt z naszym działem technicznym.

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROROUND M 

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt. H

ART. wykończenie 8 10 12,5

STAL NIERDZEWNA

GINI/ stal nierdzewna błyszcząca AISI 304
DIN 1.4301 + guma szara 95130 95132 95134

pln/m

PROROUND M 

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt.

ART. wykończenie 8

STAL NIERDZEWNA

GIC/ stal nierdzewna błyszcząca
AISI 304 DIN 1.4301 95140

pln/m

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY-E NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE-I

opakowanie 5 szt. dla wszystkich H opakowanie 5 szt. dla wszystkich H

ART. wykończenie ART.

STAL NIERDZEWNA

GTIN/E stal nierdzewna błyszcząca
AISI 304 DIN 1.4301 95059 GTIN/I 95058

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

NAROŻNIK TRÓJRAMIENNY-T ŁĄCZNIK-G ZAŚLEPKI

opakowanie 5 szt. dla wszystkich H opakowanie 5 szt. dla wszystkich H

ART. wykończenie ART. ART.

GTIN/T stal nierdzewna błyszcząca
AISI 304 DIN 1.4301 95060 GTIN/G 95061 GTIN/C 95040

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

GINI/

GIC/

GINI/10 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301

GIC/8 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301

Proround GINI/ to wyoblony profil łączący 

podłogi i okładziny ścienne, wykonany ze stali 

nierdzewnej, przeznaczony do stosowania 

w miejscach, w których wymagana jest 

szczególna dbałość o wysoki standard 

higieny. Dostępne są także narożniki  

i elementy osłaniające.

Proround GIC/ to profil łączący wykonany ze 

stali nierdzewnej, o zaokrąglonym kształcie, 

przeznaczony do stosowania w miejscach,  

w których wymagana jest szczególna 

dbałość o wysoki standard higieny.  

Jego zamknięty kształt - inne dzięki 

skierowaniu bocznej listwy mocującej  

do wnętrza, jest odpowiedni do montażu 

obustronnego.

akcesoria stal nierdzewna do GIC/
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PROROUND P 

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H H

ART. GP/ GPU/

wykończenie 8 10 10 12,5

PVC KOEKSTRUDOWANE

biały 95800 95801 95804 95803

szary błyszczący RAL 7035 95805 95806 - -

szary kamień RAL 7030 95810 95811 - -

jasnobeżowy RAL 1019 95815 95816 - -

pln/m

NAROŻNIK ZAWNĘTRZNY/WEWNĘTRZNY/TRÓJRAMIENNY/ZAŚLEPKA 

opakowanie 12 szt. dla wszystkich H

ART. GTP/E GTP/I GTP/T GTP/C

wykończenie

POLIPROPYLEN

biały 95852 95851 95850 95853

szary błyszczący RAL 7035 95862 95861 95860 95863

szary kamień RAL 7030 95872 95871 95870 95873

jasnobeżowy RAL 1019 95882 95881 95880 95883

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

GPU/

GP/

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H  

(np. GP/ dla H=8 stanie się GP/8)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

akcesoria z polipropylenu do GP/ i GPUGTP/E polipropylen RAL 7035 szary błyszczący GTP/T polipropylen RAL 7035 szary błyszczący

GP/10 PVC koekstrudowane biały

Proround P, wykonany z nietoksycznego  

i odpornego na uderzenia PVC,  jest profilem 

łączącym posadzkę z okładziną ścienną. 

Obowiązujące wymagania higieniczno-

sanitarne, wprowadzone przez normy 

europejskie, przewidują wyeliminowanie 

kątów prostych poprzez zastosowanie 

wyoblonych profili ułatwiających sprzątanie, 

aby uniknąć gromadzenia się zabrudzeń 

stanowiących potencjalne siedlisko bakterii. 

Modele posiadające pojedynczą listwę 

montażową mogą być użyte do łączenia 

podłóg i okładzin ściennych o różnych 

grubościach.
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cerfix® proint

PROINT 

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 3,5 7 9 12

ALUMINIUM

PIA/ anodowane srebrne 95431 95430 95432 95429

pln/m

pakowane pojedynczo

PROINT 

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 7 9

PVC KOEKSTRUDOWANE

PI/

śnieżnobiały 95396 95398

biały 95400 95402

biało-kremowy RAL 9001 - 95406

kość słoniowa RAL 1015 - 95418

jasnobeżowy RAL 1019 - 95410

szary kamień RAL 7030 - 95422

szary popielaty RAL 7038 - 95433

szary błyszczący RAL 7035 - 95414

opakowanie 20 szt.

pln/m

opakowanie 100 szt.

pln/m

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - aby zamówić opakowanie 100 szt. dodaj do kodu artykułu oznaczenie /100

PROINT 

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 10 12,5

STAL NIERDZEWNA

PIN/
stal nierdzewna błyszcząca  

AISI 304 - DIN 1.4301
85392 85394

pln/m

pakowane pojedynczo

PIA/

PI/

PIN/

PIA/3

PIN/

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H  

(np. PIA/ dla H=7 stanie się PIA/7)

Artykuły PI/ - inne kolory i wersje marmurkowe na zamówienie 

przy minimalnej ilości 2700 m każdego koloru

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PIA/9 aluminium anodowane srebrne PIN/10 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301

Proint  PIA/, PV/ i PIN/ to linia profili  

z aluminium, stali lub PCV, idealnych jako 

łączenie obwodowe między okładziną ścian  

a posadzką lub jako dylatacja obwodowa. 

Zastosowanie Proint  PIA/, PV/ i PIN/  

umożliwia uniknięcie użycia silikonu, co 

oprócz korzyści estetycznych, zapewnia 

także odpowiedni poziom higieny mimo 

upływu czasu. 

Wyjątkowy przekrój linii PROINT ułatwia 

połączenia kątowe między okładziną ścian 

a podłogą, zapewniając dylatację kątową 

pomiędzy obiema powierzchniami.
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BI/40

BI/40/A

PROROUND B 

 długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. LxL

ART. wykończenie 40x40

STAL NIERDZEWNA

BI/40
stal nierdzewna
AISI 304 DIN 1.4301

94992

pln/m

BI/40/A samoprzylepny
stal nierdzewna
AISI 304 DIN 1.4301

94993

pln/m

AKCESORIA Z POLIPROPYLENU CHROMOWANEGO OPAK. 4 SZT.

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN

GTL/E
polipropylen
efekt chromowania

95515

pln/szt.

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN

GTL/I
polipropylen
efekt chromowania

95517

pln/szt.

NAROŻNIK TRÓJRAMIENNY POLIPROPYLEN

GTL/T
polipropylen
efekt chromowania

95516

pln/szt.

ZAŚLEPKA PRAWA-LEWA, POLIPROPYLEN

GTL/C
polipropylen
efekt chromowania

95518

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PIA/3 aluminium anodowane srebrne

PI/9 pvc biały

BI/40 stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301

akcesoria do BI/40 z polipropylenu chromowanego

Proround B, dostępne w wykonaniach  
ze stali nierdzewnej, aluminium i PVC,  
to profile łączące podłogi i okładziny  
ścienne, przeznaczone do stosowania  
w pomieszczeniach, w których wymagany 
jest wysoki standard higieny.

Proround B to gama profili opracowanych 
specjalnie do zastosowania na 
powierzchniach wcześniej wyłożonych, 
przy użyciu odpowiednich klejów. Stanowi 
optymalny pomysł na odnowienie 
pomieszczeń i ich dostosowanie do 
wymagań higienicznych.  Wykonanie ze 
stali nierdzewnej (model BI), o wyjątkowej 
odporności na działanie czynników 
organicznych i nieorganicznych, jest zalecane 
do pomieszczeń szpitalnych, obiektów dla  
przemysłu spożywczego i chemicznego. 
Dostępne są specjalne akcesoria do 
wykonywania połączeń: narożniki 
zewnętrzne, narożniki wewnętrzne, łączniki  
i zaślepki, zapewniające jednorodność  
i spójność całego wykończenia.
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cerfix® proround

BLA/

BLAH/

PROROUND B 

 długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. LxL

ART. wykończenie 20x20 40x40

ALUMINIUM

BLA/
anodowane srebrne 95570 95580

pln/m

ALUMINIUM LAKIEROWANE ANTYBAKTERYJNE

BLAH/ lakierowany biały
RAL 9003 antybakteryjne 95572 95582

pln/m

pakowane pojedynczo

AKCESORIA Z POLIPROPYLENU OPAK. 8 szt. 4 szt.

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN

GBL/ /E

srebrne 95574 95584

pln/szt.

biały 95556 95510

pln/szt.

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN 

GBL/ /I

srebrne 95576 95586

pln/szt.

biały 95557 95512

pln/szt.

NAROŻNIK TRÓJRAMIENNY POLIPROPYLEN

GBL/ /T

srebrne - 95588

pln/szt. -

biały - 95511

pln/szt. -

ZAŚLEPKA PRAWA-LEWA, POLIPROPYLEN 

GBL/ /C

srebrne 95578 95590

pln/szt.

biały 95558 95513

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - pakowane pojedynczo - artykuł GBL/ /C pakowany po 16 szt. (20x20) i 8 szt. (40x40)

Uzupełnić kod artykułu wymiarem L  

(np. BLA/ dla L=20 stanie się BLA/20) 

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

16 szt. 8 szt.

BLA/20 aluminium anodowane srebrne

BLAH/20 lakierowany biały RAL 9003 
antybakteryjne

Proround BLAH/ to higieniczny profil 

łączący do stosowania na powierzchniach 

wcześniej ułożonych, montowany z użyciem 

odpowiednich klejów. Stanowi doskonałe 

rozwiązanie przy remontach pomieszczeń 

szpitalnych oraz miejsc związanych  

z przemysłem spożywczym i chemicznym, 

w których wymagane są właściwości 

bakteriostatyczne. W rzeczywistości BLAH/, 

oprócz spełnienia ogólnych wymagań 

wyoblenia kątów obowiązujących dla tego 

typu pomieszczeń, wykonany jest także  

w certyfikowanej technologii antybakteryjnej 

(zgodnie z surowym testem uznanym 

na szczeblu międzynarodowym JIS Z 

2801:2000), która umożliwia ograniczenie 

liczby bakterii uznanych za najgroźniejsze 

aż o 99%.
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BL/50

BL/40

BL/20

PROROUND B 

 długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. LxL

ART. wykończenie 20x20 40x40 50X50

PVC

BL/ biały 95550 95500 95551

pln/m

AKCESORIA Z POLIPROPYLENU OPAK.  8 szt. 4 szt.  4 szt.

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN BIAŁY

GBL/ /E biały 95556 95510 95552

pln/szt.

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY POLIPROPYLEN BIAŁY

GBL/ /I biały 95557 95512 95553

pln/szt.

NAROŻNIK TRÓJRAMIENNY POLIPROPYLEN BIAŁY

GBL/ /T biały - 95511 95554

pln/szt. -

ZAŚLEPKA PRAWA-LEWA, POLIPROPYLEN BIAŁY

GBL/ /C biały 95558 95513 95555

pln/szt.

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - artykuł GBL/ /C opakowanie 16 szt. (20x20) i 8 szt. (40x40 i 50x50)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

akcesoria z polipropylenu do BL/40 BL/50 PVC koekstrudowane biały


