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FIX/T/33

FIX/L/55

FIX/J/44

profile do podłóg z drewna i laminatu

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

 opakowanie typu blister, artykuły dostępne w  

opakowaniu zbiorczym

alfix 616

ALFIX 616

opakowanie 10 szt. 10 szt. w blistrze  

długość cm 270 90 100

ART. FIX/J/44

grubość podłóg od 6 do 16 mm

wykończenie

ALUMINIUM

anodowane srebrne 37010 37012 37014

anodowane złote piaskowe 37210 37212    37214 •
pln/m  -  - 

pln/szt.  - 

anodowane tytan 37410    37412 • 37414

anodowane brąz elox 37310 37312 37314

pln/m - -

pln/szt.  - 

pakowane pojedynczo

ALFIX 616

opakowanie 10 szt. 10 szt. w blistrze  

długość cm 270 90 100

ART. FIX/L/55

grubość podłóg od 6 do 16 mm

wykończenie

ALUMINIUM

anodowane srebrne 37040 37042 37044

anodowane złote piaskowe 37240 37242 37244

pln/m  -  - 

pln/szt.  - 

anodowane tytan 37440 37442 37444

anodowane brąz elox 37340    37342 •    37344 •
pln/m - -

pln/szt.  - 

pakowane pojedynczo

ALFIX 616

opakowanie 10 szt. 10 szt. w blistrze  

długość cm 270 90 100

ART. FIX/T/33

grubość podłóg od 6 do 16 mm

wykończenie

ALUMINIUM

anodowane srebrne 37070 37072 • 37074

anodowane złote piaskowe 37270 37272 37274 •
pln/m  -  - 

pln/szt.  - 

anodowane tytan 37470 37472 • 37474

anodowane brąz elox    37370 • 37372 • 37374

pln/m - -

pln/szt.  - 

pakowane pojedynczo

FIX/L/55 aluminium anodowane srebrne

Alfix 616 to profesjonalny system układania 

podłóg z drewna i laminatu o grubości od 

6 do 16 mm. System ten charakteryzuje się 

występowaniem profili wierzchnich (Top)  

z aluminium anodowanego, 

przymocowanych za pomocą wkrętów 

do bazy z naturalnego aluminium. Wkręty, 

dołączone do opakowania, mają ten sam 

kolor anodowania i po przykręceniu stapiają 

się z powierzchnią profilu.
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FIX/J/30

FIX/L/32

FIX/T/19

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

ALFIX 46

opakowanie 10 szt.

długość cm 270

ART. FIX/J/30

grubość podłóg od 4 do 6 mm

wykończenie

ALUMINIUM

anodowane srebrne 35500

pln/m

pakowane pojedynczo

ALFIX 46

opakowanie 10 szt.

długość cm 270

ART. FIX/L/32

grubość podłóg od 4 do 6 mm

wykończenie

ALUMINIUM

anodowane srebrne 35510

pln/m

pakowane pojedynczo

ALFIX 46

opakowanie 10 szt.

długość cm 270

ART. FIX/T/19

grubość podłóg od 4 do 6 mm

wykończenie

ALUMINIUM

anodowane srebrne 35520

pln/m

pakowane pojedynczo

profile do podłóg z LVT

alfix 46

FIX/J/30 aluminium anodowane srebrne FIX/L/32 aluminium anodowane srebrne FIX/T/19 aluminium anodowane srebrne

Alfix 46 to profesjonalny system układania 

podłóg z LVT o grubości od 4 do 6 mm.  

System ten charakteryzuje się 

występowaniem profili wierzchnich (top)  

z aluminium anodowanego, 

przymocowanych za pomocą wkrętów 

do bazy z aluminium naturalnego. Wkręty, 

dołączone do opakowania, mają ten sam 

kolor anodowania i po przykręceniu wtapiają 

się w powierzchnię profilu.
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NZA/3

NZA/5A PBA/5/A

NZA/5

profile do podłóg z LVT

cerfix® projoint - pronivel

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROJOINT

 długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 3 5 5A

ALUMINIUM

NZA/

anodowane srebrne 99300 99320 99310

anodowane złote piaskowe - - 99312

pln/m

anodowane tytan - - 99314

anodowane brąz elox - - 99316

pln/m - -

pakowane pojedynczo

PRONIVEL

 długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 5

ALUMINIUM

PBA/5/A anodowane srebrne 93205

pln/m

pakowane pojedynczo

PROJOINT DIL

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 3

STAL NIERDZEWNA 

NTI/

stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301                                    
+ EPDM szary RAL 7046

99471

stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301                                    
+ EPDM czarny RAL 9005

99472

stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301                                    
+ EPDM bahama RAL 10070

99431

stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301                                    
+ EPDM brązowy RAL 10071

99433

pln/m

PROJOINT DIL

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 3

ALUMINIUM

NTA/

aluminium naturalne + EPDM szary 
do szlifowania RAL 7046

99421

aluminium naturalne + EPDM czarny 
gładkościowy RAL 9005

99422

aluminium naturalne + EPDM 
bahama gładkościowy RAL 10070

99427

aluminium naturalne + EPDM 
brązowy gładkościowy RAL 10071

99429

pln/m

PBA/5A aluminium anodowane srebrneNZA/5A aluminium anodowane srebrne

NTI/3 stal nierdzewna + EPDM szaryNTA/3 aluminium naturalne + EPDM szary

NZA/ to złącze dylatacyjne z aluminium, 

składające się z dwóch profili połączonych ze 

sobą i przesuwnych. Nadaje się do podłóg  

o małej grubości z LVT i płytek ceramicznych, 

zapewnia wysoką odporność na obciążenia 

przy wzmożonym ruchu, zarówno pieszym, 

jak i kołowym. Profil o wysokości 3 nadaje się 

do układania na szczelinach dylatacyjnych w 

podłogach z przyklejanych tafli LVT. Z kolei 

profil o wysokości 5 mm, dzięki wyjątkowemu 

rozwiązaniu polegającemu na umieszczeniu 

kleju na wewnętrznej listwie, jest mocowany 

bezpośrednio na tafli i pełni funkcję złącza 

dylatacyjnego, doskonałego do podłóg 

pływających z LVT o ciągłej i idealnie płaskiej 

powierzchni.

NTA/ i NTI/ to złącza dylatacyjne 

dostosowane także do podłóg wykonanych  

z przyklejanych tafli LVT, układane 

odpowiednio na szczelinach dylatacyjnych 

podłoża.
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H/5/F

RC/5/F

PBAS/5/F

99/TR/26

cerfix® projoint - pronivel
profile do podłóg z LVT

PROJOINT T

 długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 5

ALUMINIUM

H/5/F
nawiercany anodowane srebrne 75000

pln/m

pakowane pojedynczo

PROVIVEL PB

 długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 5

ALUMINIUM

PBAS/5/F
nawiercany anodowane srebrne 95203

pln/m

pakowane pojedynczo

PROLEVEL MEDIUM

 długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 5

ALUMINIUM

RC/5/F
nawiercany anodowane srebrne 67475

pln/m

pakowane pojedynczo

PROJOINT T

 długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. LxH

ART. wykończenie 26 X 4,5

ALUMINIUM

99/TR/26 anodowane srebrne 75081

pln/m

pakowane pojedynczo

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

H/5/F aluminium anodowane srebrne PBAS/5/S aluminium anodowane srebrne

H/5/F, PBAS/5/F, RC/5/F i 99/TR/26 to profile 

łączące z aluminium anodowanego, do 

podłóg pływających z LVT, odpowiednie do 

posadzek jednopoziomowych i o różnych 

poziomach oraz stosowane jako profile 

osłaniające.
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SMA/4 75/F

G/705/F111/

ZGF/

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

profile do podłóg z LVT

prostep - protect

PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 4,5

ALUMINIUM

SMA/ aluminium naturalne 93967

pln/m

SMA/ anodowane srebrne 93975

pln/m

pakowane pojedynczo

PROTECT

długość = 340 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 3,5

ALUMINIUM

75/F  
nawiercany                             anodowane srebrne 75388

pln/m

PROTECT

długość =270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 2,5 4,5 5

ALUMINIUM

111/  /F
anodowane srebrne 75782 75784 75785

pln/m

PROSTEP

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 5

ALUMINIUM

G/705/F anodowane srebrne 67580

pln/m

pakowane pojedynczo

PROANGLE FLEX 

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 4,5

ALUMINIUM

ZGF/ aluminium naturalne 88721

pln/m

75/F aluminium anodowane srebrneSMA/4 aluminium anodowane srebrne

G/705/F aluminium anodowane srebrne111/2,5/F aluminium anodowane srebrne

SMA/, 75/F, 111/ /F i G/705/F to profile  

z anodowanego aluminium, doskonałe do 

schodów z klejonego LVT. ZGF/ to profil 

z aluminium, idealny do wykańczania 

krzywoliniowego przebiegu schodów  

lub podłóg z klejonego LVT. 
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AI/

RA/

ZQAN/

RI/

ZA/

AI/

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

profile do podłóg z LVT

cerfix® protrim - proangle

PROTRIM

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 3 4,5

ALUMINIUM

RA/

anodowane srebrne 92055 92056

anodowane złote 92025 92026

anodowane tytan 92085 92086

pln/m

pakowane pojedynczo

PROTRIM

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 4,5

STAL NIERDZEWNA

RI/ stal nierdzewna
AISI 304 DIN 1.4301 92413

pln/m

pakowane pojedynczo

PROANGLE 

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 2,5 3 4,5

ALUMINIUM

ZA/ anodowane srebrne 90337 90338 90340

 pln/m 

STAL NIERDZEWNA

AI/ stal nierdzewna
AISI 304 DIN 1.4301 - 91636 91638

 pln/m -

pakowane pojedynczo - wersja z mosiądzu chromowanego art. ZK/3 i ZK/4,5 patrz str. 111

PROANGLE Q 

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 4,5

ALUMINIUM

ZQAN/
anodowane srebrne 88772

anodowane tytan 88902

pln/m

MOSIĄDZ

ZQKN/ chromowany 88870

pln/m

pakowane pojedynczo

RI/4  stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301

ZQKN/4 mosiądz chromowanyZA/4 aluminium anodowane srebrne

ZA/, AI/, ZQAN/, ZQKN/ i ZK/ to profile do

pokryć z LVT, zalecane jako profile łączące,

zamykające i obwodowe.

RA/ i RI/ to profile do pokryć z LVT, zalecane 

jako wykończenie podłóg lub schodów.
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GA/

JGA/

PIA/

profile do podłóg z LVT

cerfix® proround

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 
zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROROUND M 

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 3 4,5

ALUMINIUM

GA/ anodowane srebrne 95729 95730

pln/m

pakowane pojedynczo

PROROUND M

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 4,5

ALUMINIUM

JGA/ anodowane srebrne 95732

pln/m

JGB/ polerowane błyszczące srebrne     95733 •

pln/m

pakowane pojedynczo

PROINT

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 3,5

ALUMINIUM

PIA/ anodowane srebrne 95431

pln/m

pakowane pojedynczo

GA/4 aluminium anodowane srebrne JGA/4 aluminium anodowane srebrne

PIA/3 aluminium anodowane srebrne

GA/, JGA/ i PIA to profile łączące do schodów 

z przyklejanych tafli LVT. Łatwe w montażu, 

ułatwiają utrzymanie higieny połączenia 

między stopnicą a przednóżkiem. 


