
Linia opracowana w celu 

skompensowania kurczenia się  

i pęcznienia materiałów wskutek 

sezonowych zmian temperatury. 

Dysponujemy szeroką gamą 

wykończeń, odpowiednich do różnych 

naprężeń, jakim poddawana jest 

okładzina.

złącza 
dylatacyjne 
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NJ/

NJ/ /SA

NE/

złącza dylatacyjne 

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. NE/ dla H=8 stanie się NE/8)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROJOINT DIL 

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 4,5 8 10 12,5 15

PVC KOEKSTRUDOWANE

NJ/ /SA
szary błyszczący RAL 7035 99755 99751 99761 99771 99781

szary kamień RAL 7030 99756 99753 99763 99773 99783

pln/m

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym - SA = bez listwy bocznej

PROJOINT DIL 

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 4,5 8 10 12,5 15

PVC KOEKSTRUDOWANE

NJ/
szary błyszczący RAL 7035 99757 99750 99760 99770 99780

szary kamień RAL 7030 99758 99752 99762 99772 99782

pln/m

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PROJOINT DIL 

długość = 270 cm H

ART. wykończenie 8 10 12,5 15

PVC KOEKSTRUDOWANE

NE/

szary+szary                              
RAL 7035 99650 99660 99670 99680

szary kamień+ szary kamień     
RAL 7030 99653 99663 99673 99683

biało-kremowy+biało-kremowy 
RAL 9001 99652 99662 - -

opakowanie 20 szt.
pln/m

opakowanie 100 szt.
pln/m 

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

cerfix® projoint

NJ/10 PVC koekstrudowane szary błyszczący RAL 7035

NE/10 PVC koekstrudowane szary + szary RAL 7035

Projoint NJ to złącze dylatacyjne, wykonane z koekstrudowanego PVC, z perforowanymi listwami 

bocznymi. Nadaje się do podłóg układanych na klej, a dzięki elastycznej części środkowej może 

przyjąć naprężenia rozciągające i ściskające. Wyprodukowane z nietoksycznego i wytrzymałego 

na uderzenia PVC, odpornego na promienie UV, może być stosowane zarówno we wnętrzach, 

jak i na zewnątrz. Wersja SA może pełnić funkcję połączenia obwodowego między podłogą  

a okładziną ścian.

Projoint NE to złącze dylatacyjne z koekstrudowanego PVC. Wklejane, dostępne w trzech 

kolorach i czterech wysokościach, nadaje się do dużych powierzchni o intensywnym ruchu 

pieszych. Układane w pobliżu szczelin dylatacyjnych w wylewce eliminuje naprężenia związane 

ze skurczem i pęcznieniem materiałów budowlanych.
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NF/

NL/

złącza dylatacyjne 

PROJOINT DIL 

długość = 270 cm H

ART. wykończenie 25 35 45

PVC KOEKSTRUDOWANE

NF/

szary+szary

RAL 7035
99800 99810 99820

szary kamień+ szary kamień     
RAL 7030 99803 99813 99823

biało-kremowy+biało-kremowy 
RAL 9001 99802 99812 -

opakowanie 20 szt.

pln/m

opakowanie 40 szt.

pln/m - -

opakowanie 50 szt.

pln/m - -

opakowanie 80 szt.

pln/m - -

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

PROJOINT DIL 

 długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 8 10 12,5 15 20

PVC KOEKSTRUDOWANE

NL/

szary+szary
RAL 7035 99700 99710 99720 - -

szary kamień+ szary kamień     
RAL 7030 99704 99714 99724 99734 99744

biały+biały 99702 99712 99722 - -

czarny+czarny
RAL 9005 99703 99713 99723 - -

pln/m

artykuły dostępne w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

cerfix® projoint

NF/45 PVC koekstrudowane szary + szary RAL 7035

NL/10 PVC koekstrudowane szary + szary RAL 7035

Projoint NF to złącze dylatacyjne z koekstrudowanego PVC, układane na zaprawę. Dostępne  

w trzech kolorach i trzech wysokościach, nadaje się do podziału dużych powierzchni  

o intensywnym ruchu pieszych. Eliminuje naprężenia związane ze skurczem i pęcznieniem 

użytych materiałów.

Projoint NL to złącze dylatacyjne wykonane z koekstrudowanego PVC, z perforowanymi 

listwami bocznymi. Nadaje się do posadzek lub marmurów układanych na klej, o grubości 

między 8 a 20 mm. Dzięki elastycznej części środkowej może przyjąć naprężenia rozciągające  

i ściskające. Doskonale nadaje się do zastosowania w miejscach o intensywnym ruchu pieszych  

oraz lekkich pojazdów (samochody osobowe i wózki paletowe). Wyprodukowane  

z nietoksycznego i wytrzymałego na uderzenia PVC, odpornego na promienie UV, może być 

stosowane zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.
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NEW

NEW

NPAN/

NAN/

złącza dylatacyjne 

PROJOINT DIL 

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 10 12,5 15

ALUMINIUM

NAN/

aluminium naturalny
+ guma szary RAL 7035 99974 99975 99976

aluminium naturalne + guma 
szary kamień RAL 7030 99977 99978 99979

pln/m

pakowane pojedynczo - dostępne na zamówienie NAN/ + guma czarna, minimalne zamówienie 100 szt.

WSTAWKI ZAPASOWE NAN/

 długość= 270 cm - opakowanie 20 szt.

ART. wykończenie

GM/I
szary RAL 7035 99993

szary kamień RAL 7030 99989

pln/m

PROJOINT DIL 

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 10 12,5 15

ALUMINIUM

NPAN/ aluminium naturalne + guma 
szary kamień RAL 7030 99984 99985 99986

pln/m

pakowane pojedynczo - dostępne na zamówienie NPAN/ + guma czarna, minimalne zamówienie 100 szt.

WSTAWKI ZAPASOWE NPAN/

 długość= 270 cm - opakowanie 20 szt.

ART. wykończenie

GMP/I szary kamień RAL 7030 99988

pln/m
Completare codice articolo con la misura H

(es. NAN/ per H=10 diventa NAN/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

NAN/10 aluminium naturalne + guma szary kamień

NPAN/10 aluminium naturalne + guma szary kamień

Projoint NAN to nowe złącze dylatacyjne z aluminium, z wymienną wkładką z elastycznej 

żywicy winylowej. Charakteryzuje się przekrojem zredukowanym do 15 mm, dzięki czemu jest 

mniej widoczne. Struktura złącza umożliwia zabezpieczenie krawędzi płytki oraz gwarantuje 

wytrzymałość przy intensywnym ruchu, zarówno pieszym, jak i kołowym.

Projoint NPAN to nowe złącze dylatacyjne z aluminium, z wymienną wkładką z elastycznej 

żywicy winylowej. Charakteryzuje się przekrojem zredukowanym do 21 mm, dzięki czemu jest 

mniej widoczne. Struktura złącza umożliwia zabezpieczenie krawędzi płytki oraz gwarantuje 

wytrzymałość przy intensywnym ruchu, zarówno pieszym, jak i kołowym.

cerfix® projoint
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NIN/

NTI/

NTA/
NTO/

złącza dylatacyjne 

PROJOINT DIL 

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt. H

ART. wykończenie 10 12,5 15 20

STAL NIERDZEWNA

NIN/

stal nierdzewna AISI 304 DIN 
1.4301 + guma szary RAL 7035 99915 99916 99917 99918

stal nierdzewna AISI 304 DIN 
1.4301 + szary kamień RAL 7030 99925 99926 99927 99928

pln/m

pakowane pojedynczo - dostępne na zamówienie NIN/ + guma czarna, minimalne zamówienie 100 szt.

WSTAWKI ZAPASOWE NIN/

 długość= 270 cm - opakowanie 20 szt.

ART. wykończenie

GM/10
szary RAL 7035 99998

szary kamień RAL 7030 99999

pln/m

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H 

(np. NIN/ dla H=10 stanie się NIN/10)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

NIN/10 stal nierdzewna + guma szary kamień

Projoint NIN to nowe złącze dylatacyjne z aluminium, z wymienną wkładką z elastycznej 

żywicy winylowej. Charakteryzuje się przekrojem zredukowanym do 15 mm, dzięki czemu jest 

mniej widoczne. Struktura złącza umożliwia zabezpieczenie krawędzi płytki oraz gwarantuje 

wytrzymałość przy intensywnym ruchu, zarówno pieszym, jak i kołowym (wózki widłowe, 

paletowe wózki ręczne oraz samochody osobowe).

cerfix® projoint

PROJOINT DIL 

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.  H

ART. wykończenie 3 4,5 8 10 12,5 15 20

ALUMINIUM

NTA/

aluminium naturalny + EPDM szary 
do obróbki gładkościowej RAL 7046 99421 99425 99441 99445 99449 99453 99457

aluminium naturalny + EPDM czarny 
do obróbki gładkościowej RAL 9005 99422 99426 99442 99444 99450 99454 99458

pln/m
aluminium naturalny + EPDM 
bahama gładkościowy RAL 10070 99427 99428 - - - - -

aluminium naturalny + EPDM 
brązowy gładkościowy RAL 10071 99429 99430 - - - - -

pln/m - - - - -

PROJOINT DIL 

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt.

ART. wykończenie 3 4,5 8 10 12,5 15 20

STAL NIERDZEWNA

NTI/

stal nierdzewna AISI 304 DIN 
1.4301 + EPDM szary RAL 7046 99471 99475 99481 99485 99489 99493 99497

stal nierdzewna AISI 304 DIN 
1.4301 + EPDM czarny RAL 9005 99472 99474 99482 99486 99490 - -

pln/m
aciaio inox AISI 304 DIN 1.4301                                    
+ EPDM bahama RAL 10070 99431 99432 - - - - -

aciaio inox AISI 304 DIN 1.4301                                    
+ EPDM brązowy RAL 10071 99433 99434 - - - - -

pln/m - - - - -

PROJOINT DIL 

 długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 3 4,5 8 10 12,5 15 20

MOSIĄDZ

NTO/ mosiądz naturalny + EPDM szary do 
obróbki gładkościowej RAL 7046 - - 99401 99405 99409 99413 99417

pln/m - -

artykuł NTO/15 i NTO/20 opakowanie 5 szt.

NTA/10 aluminium naturalny + EPDM szary do obróbki 

gładkościowej RAL 7046

Projoint NTA/NTI/NTO to złącza dylatacyjne układane na klej, z częścią wewnętrzną wykonaną 

z wulkanizowanego EPDM.  Metalowa konstrukcja wykazuje dużą odporność na intensywny 

ruch pieszych i pojazdów (wózki podnośnikowe, ręczne wózki paletowe i samochody 

osobowe).
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NZA/

NZS/L/

NZS/A/40

NZS/

złącza dylatacyjne 

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. NZA/ dla H=8 stanie się NZA/8)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROJOINT DIL 

długość = 270 cm - opakowanie 5 szt. H

ART. wykończenie 10 12,5 15 20

ALUMINIUM

NZS/ anodowane srebrne 99880 99881 99882 99883

pln/m

PROJOINT DIL 

 długość = 270 cm - opakowanie 5 szt. H

ART. wykończenie 8

ALUMINIUM

NZS/A/40 anodowane srebrne 99885

pln/m

PROJOINT DIL 

 długość = 270 cm - opakowanie 5 szt. H

ART. wykończenie 10 12,5 15 20

ALUMINIUM

NZS/L/ anodowane srebrne 99890 99891 99892 99893

pln/m

PROJOINT DIL 

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 3 5 8 10 12,5

ALUMINIUM

NZA/ aluminium naturalny - - 99910 99912 99914

pln/m - -

NZA/ anodowane srebrne 99300 99320 - - -

pln/m - - -

pakowane pojedynczo

cerfix® projoint

NZS/A/40 aluminium anodowane srebrneNZS/10 aluminium anodowane srebrne

NZA/10 aluminium naturalny

Projoint NZS to techniczne złącze 

dylatacyjne, z aluminium, charakteryzujące 

się możliwością pochłaniania dużych 

naprężeń. Dzięki dwóm częściom złączonym 

teleskopowo może absorbować ruchy 

o wartości +/- 5 mm. Dodatkowo, zginane 

listwy boczne umożliwiają ruchy w trzech 

płaszczyznach. Struktura złącza umożliwia 

zabezpieczenie krawędzi płytki 

oraz gwarantuje wytrzymałość przy ruchu 

pieszych i pojazdów. NZS występuje także 

jako nakładka (montowana na ułożonych 

wcześniej płytkach) -  NZS/A, lub złączka 

boczna do hal przemysłowych - NZS/L.

Projoint NZA to złącze dylatacyjne 

z aluminium naturalnego lub anodowanego 

srebrnego, składające się z dwóch profili 

połączonych ze sobą i przesuwnych. 

Nadaje się do podłóg z płyt ceramicznych, 

podlegających intensywnemu użytkowaniu, 

zapewnia wysoką odporność na obciążenia 

przy wzmożonym ruchu, zarówno pieszym, 

jak i kołowym.
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STA/
STI/
STO/

złącza dylatacyjne 

cerfix® projoint

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H

(np. STA/ dla H=8 stanie się STA/8)

Na zamówienie możemy wykonać także inne rozmiary i kolory 

artykułów STA/, STI/ i STO - prosimy o kontakt z naszym biurem 

handlowym

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROJOINT DIL 

 długość = 250 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 30 40 50

ALUMINIUM

STA/ aluminium naturalny + EPDM szary 
do obróbki gładkościowej RAL 7046 99581 99585 99589

pln/m

STAL NIERDZEWNA

STI/ stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM 
szary do obróbki gładkościowej RAL 7046 99621 99625 99629

pln/m

MOSIĄDZ

STO/ mosiądz naturalny + EPDM szary do 
obróbki gładkościowej RAL 7046    99541 •    99545 •    99549 •
pln/m

Projoint STA/STI/STO to złącza dylatacyjne z elementem wewnętrznym wykonanym 

z wulkanizowanego EPDM, stosowane do podziału podłóg ułożonych na zaprawę.  Metalowa 

konstrukcja wykazuje dużą odporność na intensywny ruch pieszych i pojazdów (wózki 

podnośnikowe, ręczne wózki paletowe i samochody osobowe). Szczególnie nadaje się do 

centrów handlowych i miejsc, w których odbywa się częsty transport ładunków.

STI/40 stal nierdzewna AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM szary do 
obróbki gładkościowej RAL 7046
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NEW

NEW

złącza dylatacyjne 

Czas dostawy do uzgodnienia.

cerfix® projoint

PBE/20 
guma gładka

PBE/20 
guma ryflowana

guma gładka

guma gładka

guma ryflowana

guma ryflowana

guma ryflowana

PBE/30 
guma gładka

PBE/30 
guma ryflowana

PBE/40 
guma gładka

PBE/40 
guma ryflowana

PBE/30 aluminium naturalne + guma czarna ryflowana

PROJOINT DIL 

 długość = 300 cm - opakowanie 5 szt. H

ART. wykończenie 14 24 42 50 82

ALUMINIUM

PBE/20/

luminium naturalne + guma szara 
gładka 99321 99322 99323 99324 99325

aluminium naturalne + guma 
czarna gładka 99326 99327 99328 99329 99330

pln/m
aluminium naturalne + guma 
szara ryflowana 99331 99332 99333 99334 99335

aluminium naturalne + guma 
czarna ryflowana 99336 99337 99338 99339 99340

pln/m

PROJOINT DIL 

 długość = 300 cm - opakowanie 5 szt. H

ART. wykończenie 14 24 42 50 82

ALUMINIUM

PBE/30/

luminium naturalne + guma szara 
gładka 99341 99342 99343 99344 99345

aluminium naturalne + guma 
czarna gładka 99346 99347 99348 99349 99350

pln/m
aluminium naturalne + guma 
szara ryflowana 99351 99352 99353 99354 99355

aluminium naturalne + guma 
czarna ryflowana 99356 99357 99358 99359 99360

pln/m

PROJOINT DIL 

 długość = 300 cm - opakowanie 5 szt. H

ART. wykończenie 14 24 42 50 82

ALUMINIUM

PBE/40/

luminium naturalne + guma szara 
gładka 99361 99362 99363 99364 99365

aluminium naturalne + guma 
czarna gładka 99366 99367 99368 99369 99370

pln/m
aluminium naturalne + guma 
szara ryflowana 99371 99372 99373 99374 99375

aluminium naturalne + guma 
czarna ryflowana 99376 99377 99378 99379 99380

pln/m

guma gładka

brak możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania

brak możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania

brak możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania

Zalecamy zastosowanie wkładki w kolorze czarnym.

Projoint DIL PBE to nośne złącza konstrukcyjne, składające się z dwóch przeciwległych profili 

w kształcie litery L, wykonanych z naturalnego aluminium oraz z wymiennego elementu 

dylatacyjnego z plastyfikowanego PCV, dostępnego w kolorze czarnym lub szarym. Oba 

elementy L-kształtne mają perforowane podstawy, co umożliwia ich  mechaniczne mocowanie 

do podłoża za pomocą śrub.
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PBH/65

PBH/75

PAS/105

PAS/125

złącza dylatacyjne 

cerfix® projoint

PBH/65/ aluminium naturalne + wkładka z czarnego EPDM

PROJOINT DIL 

długość = 300 cm - opakowanie 2 szt. H

ART. wykończenie 18 35 50 80

ALUMINIUM L=50 L=40 L=40 L=40

PBH/65/

aluminium naturalne + guma 
szara 99500 99501 99502 99503

aluminium naturalne + guma 
czarna 99504 99505 99506 99507

pln/m

PROJOINT DIL 

długość = 300 cm - opakowanie 2 szt. H

ART. wykończenie 18 35 50 80

ALUMINIUM L=60 L=50 L=50 L=50

PBH/75/

aluminium naturalne + guma 
szara 99508 99509 99510 99511

aluminium naturalne + guma 
czarna 99512 99513 99514 99515

pln/m

PROJOINT DIL 

długość = 300 cm - opakowanie 2 szt. H

ART. wykończenie 18 35 50 80

ALUMINIUM L=95 L=85 L=85 L=85

PAS/105/

aluminium naturalne + guma 
szara 99516 99517 99518 99519

aluminium naturalne + guma 
czarna 99520 99521 99522 99523

pln/m

PROJOINT DIL 

długość = 300 cm - opakowanie 2 szt. H

ART. wykończenie 18 35 50 80

ALUMINIUM L=111 L=100 L=100 L=100

PAS/125/

aluminium naturalne + guma 
szara 99524 99525 99526 99527

aluminium naturalne + guma 
czarna 99528 99529 99530 99531

pln/m

Czas dostawy do uzgodnienia.

Projoint DIL PBH i PAS to nośne złącza konstrukcyjne, składające się z dwóch przeciwległych 

profili w kształcie litery L, wykonanych z naturalnego aluminium oraz z wymiennego elementu 

dylatacyjnego z EPDM, dostępnego w kolorze czarnym lub szarym. Oba elementy L-kształtne 

mają perforowane podstawy, co umożliwia ich mechaniczne mocowanie do podłoża za 

pomocą śrub i są tak zaprojektowane, aby wytrzymać ruchy konstrukcyjne dużych obiektów.

Projoint DIL PHDE to przesuwne złącza konstrukcyjne wykonane w całości z aluminium. 

Składają się z dwóch przeciwległych profili z naturalnego aluminium, mają perforowane 

podstawy, co umożliwia ich mechaniczne mocowanie do podłoża za pomocą śrub i są tak 

zaprojektowane, aby wytrzymać ruchy konstrukcyjne dużych obiektów.

brak możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania

brak możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania

brak możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania

brak możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania

Zalecamy zastosowanie wkładki w kolorze czarnym.
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PFFE/40

PFFE/30

PFFE/20

PHDE/110

PHDE/80

złącza dylatacyjne 

cerfix® projoint

PROJOINT DIL 

długość = 300 cm - opakowanie 5 szt. H

ART. wykończenie

ALUMINIUM

PFFE/20/

aluminium naturalne + guma 
szara gładka 99596

aluminium naturalne + guma 
czarna gładka 99597

pln/m
aluminium naturalne + guma 
szara ryflowana 99598

aluminium naturalne + guma 
czarna ryflowana 99599

pln/m

PROJOINT DIL 

długość = 300 cm - opakowanie 5 szt. H

ART. wykończenie

ALUMINIUM

PFFE/30/

aluminium naturalne + guma 
szara gładka 99600

aluminium naturalne + guma 
czarna gładka 99601

pln/m
aluminium naturalne + guma 
szara ryflowana 99602

aluminium naturalne + guma 
czarna ryflowana 99603

pln/m

PROJOINT DIL 

długość = 300 cm - opakowanie 5 szt. H

ART. wykończenie

ALUMINIUM

PFFE/40/

aluminium naturalne + guma 
szara gładka 99604

aluminium naturalne + guma 
czarna gładka 99605

pln/m
aluminium naturalne + guma 
szara ryflowana 99606

aluminium naturalne + guma 
czarna ryflowana 99607

pln/m

PROJOINT DIL 

długość = 300 cm - opakowanie 2 szt. H

ART. wykończenie 18 35 50 80

ALUMINIUM L=60 L=50 L=50 L=50

PHDE/80/ aluminium naturalny 99590 99591 99592 99593

pln/m

PROJOINT DIL 

długość = 300 cm - opakowanie 2 szt. H

ART. wykończenie 50 80

ALUMINIUM

PHDE/110/ aluminium naturalny 99594 99595

pln/m

Czas dostawy do uzgodnienia.

guma gładka guma ryflowana

guma gładka guma ryflowana

guma gładka guma ryflowana

brak możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania

brak możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania

brak możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania

brak możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania

brak możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk - profile sprzedawane razem z akcesoriami do mocowania

Zalecamy zastosowanie wkładki w kolorze czarnym.
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GJF/40

GJS/10

GJA/70

GWA/70

GJA/50

GJF/50

złącza dylatacyjne 

Uzupełnić kod artykułu wymiarem L (np. GJF/ dla L=40 stanie się GJF/40)

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PROCOVER FIX

długość = 300 cm - opakowanie 10 szt. L

ART. wykończenie 50 70

ALUMINIUM

GJA/ anodowane srebrne 74550 74610

pln/m

GWA/ anodowane srebrne - 74552

pln/m -

PROCOVER FLEX

długość = 400 cm - opakowanie 5 szt. L

ART. wykończenie 40 50

ALUMINIUM

GJF/

aluminium naturalny + wstawka 
EPDM czarny RAL 9005 74490 74492

pln/m

WSTAWKI ZAPASOWE

długość = 400 cm L

ART. wykończenie 40 50

ALUMINIUM

GM/
EPDM czarny RAL 9005 74491 74493

pln/m

cerfix® procover

KLIPS SPRĘŻYNOWY

od 15 do 35 mm - opakowanie 50 szt.

STAL NIERDZEWNA

GJS/10 stal sprężynowa 74730

pln/szt.

GJA/70 aluminium anodowane srebrneGJF/40 aluminium naturalny + EPDM czarny RAL 9005

Procover GJF/40 i GJF/50 to profile 

maskujące szczeliny konstrukcyjne, 

wykonane z aluminium, wytrzymałe na 

poprzeczne ruchy rozciągające i ściskające  

w budynkach o dużych rozmiarach.  

Są odporne na ruch pieszych i pojazdów na 

gumowych kołach (samochody osobowe). 

GJA, GWA to płaskie profile maskujące 

z aluminium, kompensujące ruchy 

konstrukcyjne, rozprężne lub ściskające, 

dwóch różnych struktur nośnych. Dostępne 

są także jako kątowniki.
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GR/80/SF

G/60/

GB/660/F
GB/880/F

G/80/100/

G/40/

złącza dylatacyjne 

cerfix® procover

PROCOVER 

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. L L

szerokość 60 80 80

ART. GB/660/ GB/880/ GR/80/

wykończenie F F SF

ALUMINIUM

anodowane srebrne 71840 71850 71855

anodowane złote    71842 •    71852 • -

pln/m

pakowane pojedynczo

Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem A-AD=samoprzylepny, SF=bez nawierceń, F=nawiercany (np. G/40/ samoprzylepny stanie się G/40/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

PROCOVER  

opakowanie 20 szt. 20 szt. 6 szt. w 
blistrze 20 szt. 10 szt.

długość cm 300 300 100 300 300

ART. G/40/ G/60/ G/460/ G/80/ G/100/

wykończenie A SF A AD SF A SF A

ALUMINIUM

anodowane srebrne 74528 74558 74588 21982 74618 74648 74678 74708

pln/m -

pln/szt. - - - - - - -

art. G/40, G/60, G/80, G/100 pakowane pojedynczo

GR/80/SF aluminium anodowane srebrneGB/660/F aluminium anodowane srebrne

G/80/A aluminium anodowane srebrne

Procover G z aluminium anodowanego 

to profile maskujące, pozwalające na 

utrzymanie  ciągłości podłogi w obiektach 

wielkopowierzchniowych.  Są one 

dostarczane wraz z klejem lub montowane 

na kołki i wkręty. W takim przypadku profil 

posiada otwory boczne i jest mocowany tylko 

do jednej struktury, umożliwiając swobodne 

przesuwanie po drugiej.
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Uzupełnić kod artykułu oznaczeniem A-AD=samoprzylepny,  

SF=bez nawierceń (np. 050/ samoprzylepny stanie się 050/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

PROCOVER 

opakowanie 10 szt. 6 szt. w 
blistrze 10 szt. 6 szt. w 

blistrze 5 szt. 3 szt. w 
blistrze 5 szt.

długość cm 300 100 300 100 300 100 300

szerokość mm 50 50 60 60 80 80 100

grubość 12/10

ART. 750/ 4750/ 760/ 4760/ 780/ 4780/ 7100/

wykończenie SF A AD SF A AD SF A AD SF A

STAL NIERDZEWNA

stal nierdzewna błyszcząca
AISI 430 -  DIN 1.4016 74818 74828 22090 74838 74848 40531 74858 74868 40553 74878 74888

pln/m - - -

pln/szt. - - - - - -  -  - 

art. 750/, 760/, 780/, 7100/ pakowane pojedynczo

PROCOVER 

opakowanie 10 szt. 6 szt. w 
blistrze 5 szt. 6 szt. w 

blistrze 5 szt. 3 szt. w 
blistrze 5 szt..

długość cm 300 100 300 100 300 100 300

szerokość mm 50 50 60 60 80 80 100

grubość 13/10

ART. 050/ 4050/ 060/ 4060/ 080/ 4080/ 0100/

wykończenie SF A AD SF A AD SF A AD SF A

MOSIĄDZ

błyszczący 74738 74748 22050 74758 74768 40504 74778 • 74788 40512 74798 74808

pln/m - - -

pln/szt. - - - - - - - -

art. 050/, 060/, 080/, 0100/ pakowane pojedynczo

złącza dylatacyjne 

cerfix® procover

0100/A mosiądz błyszczący760/SF stal nierdzewna błyszcząca AISI430-DIN 1.4016

Procover G ze stali nierdzewnej  

i błyszczącego mosiądzu to profile 

maskujące, pozwalające na utrzymanie  

ciągłości podłogi w obiektach 

wielkopowierzchniowych. Są one 

dostarczane wraz z klejem lub montowane 

na kołki i wkręty. W takim przypadku profil 

posiada otwory boczne i jest mocowany tylko 

do jednej struktury, umożliwiając swobodne 

przesuwanie po drugiej. W tych wersjach 

sprawdzają się także w przypadku ruchu 

kołowego.


