


Profile z gamy przeznaczonej do 

podłóg o różnych poziomach, posiadają 

nachylony przekrój, dzięki czemu 

umożliwiają łączenie podłóg o różnych 

wysokościach. Produkty wykonane ze 

stali nierdzewnej, mosiądzu  

lub aluminium, dobierane są w zależności 

od przeznaczenia pomieszczenia.

profile do 
podłóg  
o różnych 
poziomach



NZS/S2
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NZS/B/

NZS/S1

profile do podłóg o różnych poziomach

PRONIVEL N 

długość = 270 cm  - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 10 12,5 15 20

ALUMINIUM

NZS/B/ anodowane srebrne 99905 99906 99907 99908

pln/m

 L 

38 50

NZS/S1
łącznik
anodowane srebrne

99900 -

NZS/S2
łącznik
anodowane srebrne

- 99901

pln/m

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H

(np. NZS/B/ dla H=10 stanie się NZS/B/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

cerfix® pronivel

NZS/B/12 + NZS/S2 aluminium anodowane srebrne

Pronivel NZS/ to linia profili łączących podłogi 

o różnych poziomach, składających się  

z profilu nośnego i dwóch listew 

montażowych o różnej wielkości. Dzięki 

odpowiedniej kombinacji,  umożliwiają one 

wyeliminowanie uskoku pomiędzy podłogami 

o różnych poziomach. Giętkie połączenie 

umożliwia liczne kombinacje i położenie 

nowej podłogi także po użyciu NZS/.
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profile do podłóg o różnych poziomach

PA/14 - PN/14PA/11 PA/12,5 - PN/12,5PA/10 PN/10PA/8 - PN/8PA/4,5

PNI/10 - PNIS/10PNI/8 - PNIS/8 PNI/15 - PNIS/15 PNI/20 - PNIS/20PNI/12,5 - PNIS/12,5PNI/11 - PNIS/11

PRONIVEL P 

 długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 4,5 8 10 11 12,5 14 15 20

ALUMINIUM

PA/ anodowane srebrne 93175 93181 93182 93185 93183 93184 - -

pln/m - -

STAL NIERDZEWNA

PNI/
stal nierdzewna błyszcząca
AISI 304 DIN 1.4301

- 93092 93094 93090 93096 - 93098 93100

pln/m  - -

PNIS/
stal nierdzewna satynowana
AISI 304 DIN 1.4301

- 93093 93095 93091 93097 - 93099 93101

pln/m  - -

MOSIĄDZ

PN/ mosiądz naturalny - 93121 93122 - 93123 93124 - -

pln/m  - - - -

PR/ błyszczący - 93151 • 93152 • - 93153 • 93154 • - -

pln/m  - - - -

pakowane pojedynczo - art. PR/ dostępna długość 90cm - dodatkowe cięcie 1,64 pln/szt.

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H  

(np. PA/ dla H=8 stanie się PA/8)

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

cerfix® pronivel

PNI/10 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301

Pronivel P to linia profili stosowanych 

podczas układania płytek ceramicznych 

lub marmuru, opracowanych specjalnie do 

łączenia posadzek o różnych grubościach. 

Wersje ze stali nierdzewnej i mosiądzu mogą 

być poddawane nawet silnym naprężeniom.
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45/
345/

PBA/

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem SF=bez nawierceń, 

A=samoprzylepny (np. 45/ samoprzylepny stanie się 45/A)

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H  

(np. PBA/ dla H=10 stanie się PBA/10)

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PRONIVEL PB

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 5 10 12,5 15

ALUMINIUM

PBA/ anodowane srebrne 93204 93206 93208 93210

pln/m

pakowane pojedynczo

PRONIVEL L 

długość = 270 cm  - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 10

SF A

ALUMINIUM

45/ anodowane srebrne 73550 73552

pln/m

długość = 270 cm  - opakowanie 10 szt. H

MOSIĄDZ 10

345/ błyszczący 73553 73554 •

pln/m

pakowane pojedynczo

cerfix® pronivel
profile do podłóg o różnych poziomach

PBA/10 aluminium anodowane srebrne

45/SF aluminium anodowane srebrne

Pronivel PB jest profilem łączącym dwie 

posadzki poddawane naprężeniom. 

Umiarkowane nachylenie profilu ułatwia 

przemieszczanie wózków lub krzeseł na 

kółkach.

Pronivel L to profil służący do łączenia podłóg 

o różnych poziomach. Może być stosowany 

na ułożone wcześniej posadzki. Montowany 

na klej.



H

L
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profile do podłóg o różnych poziomach

SWP/

MIN/MA/ MN/

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H  

(np. SWP/ dla H=10 stanie się SWP/10)

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PRONIVEL M 

 długość = 270 cm -  opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 8 10 12,5

ALUMINIUM

MA/ anodowane srebrne 93010 93012 93014

pln/m

STAL NIERDZEWNA

MIN/ stal nierdzewna błyszcząca
AISI 304 DIN 1.4301 93023 93024 -

pln/m -

MOSIĄDZ

MN/ mosiądz naturalny    92890 •    92892 •    92894 •
pln/m

pakowane pojedynczo

PRONIVEL WOOD 

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 10 12,5 15

DĄB + ALUMINIUM

SWP/ dąb + aluminium 90550 90554 90558

pln/m

pakowane pojedynczo

cerfix® pronivel

MIN/10 stal nierdzewna błyszcząca AISI 304 DIN 1.4301

SWP/15 dąb + aluminium

Pronivel M to linia profili opracowanych do 

łączenia, podczas montażu, posadzek  

o różnych poziomach. Wyjątkowy przekrój 

jest niezwykle pomocny przy łączeniu podłóg 

z wykładziny lub LVT.

Pronivel Wood to linia profili 

wykończeniowych z naturalnego drewna 

dębowego, umożliwiających wyeliminowanie 

uskoku między podłogami o różnych 

poziomach. Nadają się także do układania 

parkietu na istniejącej wcześniej posadzce, 

z możliwością polakierowania części 

drewnianej na wybrany kolor.
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55/
355/

61/
358/

PROLEVEL HIGH

opakowanie 20 szt. 10 szt. w blistrze  

długość cm 270 90

ART. 55/ 455/

wykończenie  F  A  CV  AD 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 73907 73937 42312 42330

anodowane złote    73917 • 73947    42318 • 42336

pln/m - -

pln/szt. - -

opakowanie 20 szt. 5 szt. w blistrze  

ART. 355/ 4355/

wykończenie  F  A  CV  AD 

MOSIĄDZ

błyszczący 73507 • 73517 • - 22464 •
pln/m - -

pln/szt. - - -

art. 55/ i 355/ pakowane pojedynczo

PROLEVEL HIGH

opakowanie 20 szt. 10 szt. w blistrze  

długość cm 270 90

ART. 61/ 461/

wykończenie  A  AD 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 73437 21200

anodowane złote 73447 • 21201 •
pln/m -

pln/szt. -

opakowanie 10 szt. 5 szt. w blistrze  

ART. 358/ 4358/

wykończenie  A  AD 

MOSIĄDZ

błyszczący    73467 •    22470 •
pln/m -

pln/szt. -

art. 61/ i 358/ pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany, A=samoprzylepny, CV=z wkrętami (np. 61/ samoprzylepny stanie się 61/A)

 opakowanie w blistrze artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - • Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania zapasów magazynowych -  Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

prolevel
profile do podłóg o różnych poziomach

355/A mosiądz błyszcząca

61/A aluminium anodowane srebrne

Prolevel 55/ i 355/ to linia profili z aluminium i mosiądzu, umożliwiających wyeliminowanie 

uskoku między podłogami o różnicy poziomów wynoszącej 8 mm. Dostępne w opakowaniach 

typu blister, z taśmą klejącą, są łatwe do użycia także przy samodzielnym montażu.

Prolevel 61/ i 358/ to linia profili stosowanych 

po ułożeniu podłogi, mogących 

skompensować różnice poziomu między 6,5 

a 13 mm.



138

57/

profile do podłóg o różnych poziomach

PROLEVEL HIGH 

 długość = 270 cm  - opakowanie 20 szt.

ART. 51/ 52/

wykończenie F A F A

ALUMINIUM

anodowane srebrne 74022 74026 74050 74056

anodowane złote 74023 •    74027 • 74051 •    74057 •
pln/m

pakowane pojedynczo

PROLEVEL HIGH

opakowanie 20 szt. 10 szt. w blistrze  

długość cm 270 90

ART. 57/ 457/

wykończenie  F  A  CV  AD 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 73967 73997 42352 42370

anodowane złote - 74007    42358 • 42376

pln/m - -

pln/szt. - -

art. 57/ pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany, A=samoprzylepny, CV=z wkrętami (np. 57/ nawiercany stanie się 57/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

prolevel

51/A aluminium anodowane złote

57/A aluminium anodowane srebrne

Prolevel 51/ i 52/ to linia profili z aluminium, 

umożliwiających wyeliminowanie uskoku 

między podłogami o różnicy poziomów 

wynoszącej 8 lub 14 mm. Instalowane po 

ułożeniu podłogi, mogą być mocowane na 

wkręty lub klej.

Prolevel 57/ i 357/ to linia profili z aluminium  

i mosiądzu, umożliwiających wyeliminowanie 

uskoku między podłogami o różnicy 

poziomów wynoszącej 12 mm. Dostępne  

w opakowaniach typu blister, z taśmą klejącą, 

są łatwe do użycia także przy samodzielnym 

montażu.
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712/
312/

711/
311/

profile do podłóg o różnych poziomach

PROLEVEL HIGH

opakowanie 10 szt. 5 szt. w blistrze  

długość cm 270 90

ART. 712/ 4712/

wykończenie  A  AD 

STAL NIERDZEWNA

stal nierdzewna błyszcząca
AISI 430 - DIN 1.4016 73637 40898

pln/m  - 

pln/szt. -

ART. 312/ 4312/

wykończenie A AD

MOSIĄDZ

błyszczący 73617 40868

pln/m  - 

pln/szt. -

art. 712/ i 312/ pakowane pojedynczo

PROLEVEL HIGH

opakowanie 20 szt. 10 szt. w blistrze  

długość cm 270 83 93 103 166

ART. 711/ 4711/

wykończenie  A  AD  AD AD  AD 

STAL NIERDZEWNA

stal nierdzewna błyszcząca
AISI 430 - DIN 1.4016 73627 40431 40432 - 40434

pln/m - - - -

pln/szt. - -

stal nierdzewna satynowana
AISI 430 - DIN 1.4016 73628 - - - -

pln/m - - - -

ART. 311/ 4311/

wykończenie A  AD  AD AD  AD 

MOSIĄDZ

błyszczący 73607 22655 22656 22657 22658

pln/m  -  -  - -

pln/szt. -

art. 711/ i 311/ pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem A - AD=samoprzylepny (np. 711/ samoprzylepny stanie się 711/A) -  opakowanie w blistrze artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym 

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

prolevel

312/A mosiądz błyszcząca

711/A stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 - DIN 1.4016

Prolevel 712/ i 312/ to linia profili 

samoprzylepnych ze stali nierdzewnej  

lub błyszczącego mosiądzu, stosowanych po 

ułożeniu podłogi, mogących skompensować 

różnice poziomów od 12 do 16 mm. Dostępne 

w opakowaniach typu blister, z taśmą klejącą, 

są łatwe do użycia także przy samodzielnym 

montażu.

Prolevel 711/ i 311/ to linia profili 

samoprzylepnych ze stali nierdzewnej  

lub błyszczącego mosiądzu, stosowanych po 

ułożeniu podłogi, mogących skompensować 

różnice poziomu między 7 a 12 mm. 

Dostępne w opakowaniach typu blister,  

z taśmą klejącą, są łatwe do użycia także 

przy samodzielnym montażu.
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732/SF/
032/SF/

734/A
034/A

profile do podłóg o różnych poziomach

Uzupełnij kod artykułu o wysokość H (np. 732/SF/ dla H=10 stanie się 732/SF/10)

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROLEVEL HIGH 

długość = 270 cm - opakowanie 15 szt. H

ART. wykończenie 10 12,5 15

STAL NIERDZEWNA

732/SF/ stal nierdzewna błyszcząca
AISI 430 DIN 1.4016 74217 74227 74237

pln/m

MOSIĄDZ

032/SF/ błyszczący 74147 • - -

pln/m - -

pakowane pojedynczo

PROLEVEL HIGH 

 długość = 270 cm - opakowanie 15 szt. H

ART. wykończenie 10

STAL NIERDZEWNA

734/A stal nierdzewna błyszcząca
AISI 430 DIN 1.4016 73737

pln/m

MOSIĄDZ

034/A błyszczący 73667

pln/m

pakowane pojedynczo

prolevel

032/SF/10 mosiądz błyszcząca

734/A stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 DIN 1.4016

Prolevel 732/ i 032/ to linia profili 

zamykających do podłóg, stosowanych do 

zabezpieczenia krawędzi obwodowych. 

Dostępne w wykonaniach ze stali 

nierdzewnej i mosiądzu, mogą być 

wykorzystywane także jako profil schodowy.

Prolevel 034/ i 734/ to linia profili o małych 

wymiarach, z mosiądzu i stali nierdzewnej, 

stosowanych po ułożeniu podłogi, do 

łączenia posadzek o różnicy poziomów  

10 mm.
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305/

7/

6/

profile do podłóg o różnych poziomach

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany, A=samoprzylepny, 

CV=z wkrętami (np. 6/ nawiercany stanie się 6/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

prolevel

PROLEVEL MEDIUM

opakowanie 30 szt. 10 szt. w blistrze  

długość cm 270 93 166

ART. 6/ 46/

wykończenie  F  A  CV  AD  CV  AD 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 72727 72757 20932 20952 20940 20960

anodowane złote 72737 72767 20933 20953 - -

anodowane brąz    72747 • 72777 - - - -

pln/m - - - -

pln/szt. - -

art. 6/ pakowane pojedynczo

PROLEVEL MEDIUM

opakowanie 30 szt.

długość cm 270

ART. 7/

wykończenie  F 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 79007

anodowane złote 79017 •

pln/m

pln/szt. -

art. 7/ pakowane pojedynczo

PROLEVEL MEDIUM

opakowanie 10 szt. 10 szt. w blistrze  

długość cm 270 93 103 166

ART. 305/ 4305/

wykończenie  F  A  CV  AD  CV  AD  CV  AD 

MOSIĄDZ

błyszczący 72787 72797 21009 21015 21010 21016 21011 • 21017 •

pln/m - - - - - -

pln/szt. - -

art. 305/ pakowane pojedynczo

6/A aluminium anodowane srebrne

Prolevel 6/ 7/ i 305/ to linia profili łączących 

z aluminium i mosiądzu, przeznaczonych 

do ułożonych wcześniej podłóg o małych 

grubościach. Dostępne w opakowaniach 

typu blister, z taśmą klejącą lub wkrętami, 

są łatwe do użycia także przy samodzielnym 

montażu.
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700/
300/

10/
710/
310/

702/

701/

profile do podłóg o różnych poziomach

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem F=nawiercany, A-

AD=samoprzylepny, CV=z wkrętami (np. 700/ nawiercany 

stanie się 700/F)

 opakowanie w blistrze artykuły dostępne w opakowaniu 

zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

prolevel

PROLEVEL MEDIUM

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

długość cm 270 270 93 270

ART. 700/ 701/ 4701/ 702/

wykończenie A F A AD A

STAL NIERDZEWNA

stal nierdzewna błyszcząca
AISI 430 DIN 1.4016

72877 - 72957 21135 73057

pln/m - -

pln/szt. - - - -

art. 700/ 701/ 702/ pakowane pojedynczo

PROLEVEL MEDIUM

opakowanie 20 szt. 10 szt. w blistrze  

długość cm 270 93

ART. 300/ 4300/

wykończenie A AD

MOSIĄDZ

błyszczący 72857 21035

pln/m -

pln/szt. -

art. 300/ pakowane pojedynczo

PROLEVEL MEDIUM

opakowanie 20 szt.
10 szt. w 

blistrze
20 szt.

10 szt. w 

blistrze

długość cm 270 93 270 93

ART. 10/ 710/ 4710/ 310/ 4310/

wykończenie  A  A  AD  A  AD 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 72527 - - - -

STAL NIERDZEWNA

stal nierdzewna błyszcząca
AISI 430 DIN 1.4016

- 72567 20886 - -

MOSIĄDZ

błyszczący - - - 72557 20872

pln/m

pln/szt. - - -

art. 10/ 710/ 310/ pakowane pojedynczo

700/A stal nierdzewna błyszcząca AISI 430 DIN 1.4016

Prolevel 700/ 300/ i 10/ to linia profili  

łączących  do ułożonych wcześniej podłóg  

o małych grubościach. Produkowane w wielu 

szerokościach, dostępne w opakowaniach 

typu blister, z taśmą klejącą lub wkrętami, 

są łatwe do użycia także przy samodzielnym 

montażu.
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85/

54/

profile do podłóg o różnych poziomach

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem SF=bez nawierceń,  

A-AD=samoprzylepny (np. 54/ nawiercany stanie się 54/SF)

 opakowanie w blistrze artykuły dostępne w opakowaniu 

zbiorczym

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROLEVEL THIN 

 długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.

ART. wykończenie SF A

ALUMINIUM

54/
anodowane srebrne 72587 72617

anodowane złote - 72627

pln/m

pakowane pojedynczo

PROLOCK

opakowanie 20 szt. 10 szt. w blistrze  

długość cm 270 93

ART. 85/ 485/

wykończenie SF A  AD 

ALUMINIUM

anodowane srebrne 73137 73167 21302

anodowane złote 73147 73177 21303

anodowane brąz    73187 • -

pln/m -

pln/szt. - -

art. 85/ pakowane pojedynczo

prolevel - prolock

85/A aluminium anodowane srebrne54/A aluminium anodowane złote

Prolevel Thin to profil łączący do podłóg 

z PVC. Montowany po ułożeniu podłogi, 

pełni funkcję  zabezpieczającą krawędzie 

i umożliwia łączenie podłogi z innymi 

powierzchniami.

Prolock to linia profili ulegających 

odkształceniom plastycznym, opracowanych 

jako wykończenia wykładzin różnego typu  

i/lub różnych grubości.


