
Proflex line to linia profili wyginanych 

do układania podłóg z płytek 

ceramicznych, parkietów, wykładzin, 

drewna, laminatu, itp., gdzie konieczne 

jest wykończenie krzywoliniowej 

krawędzi podłogi. Dzięki zastosowaniu 

Proflex Machine, profile te łatwo 

dostosowują się do wymaganych 

krzywizn.

profile 
wyginane
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proflex line
Profile wyginane

PROANGLE FLEX                                                                                                         

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.  H

ART. wykończenie 8 10 12,5 15 20 22,5

ALUMINIUM

ZBGF/ aluminium naturalne 90011 90013 90015 90017 90019 90021

pln/m

pakowane pojedynczo

PROANGLE FLEX                                                                                                                                                                                          

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 3 4,5 6 8 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30

ALUMINIUM

ZGF/ aluminium naturalne 88720 88721 88722 88723 88724 88725 88726 - 88728 88729 88730 - -

pln/m  -  -  - 

STAL NIERDZEWNA

AIF/ stal nierdzewna 
AISI 304 DIN 14301 - - 91622 91623 91624 91625 - - - - - - -

pln/m  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

MOSIĄDZ

ZNF/ mosiądz naturalny 88701 88702 88703 88704 88705 88706    88707 •    88708 •    88709 •    88710 •    88711 •    88712 •    88713 •

pln/m

opakowanie 10 szt. ZGF/ i ZNF/ od H 17 do 30 mm i AIF/ od H 6 do 12,5 mm

AIF/10 stal nierdzewna AISI 304 DIN 14301

Proflex line to linia wyginanych profili  

i cokołów do układania podłóg z płytek 

ceramicznych, parkietów, wykładzin, 

drewna, laminatu, itp., gdzie konieczne jest 

wykończenie krzywoliniowej krawędzi podłogi 

lub ściany. Dzięki zastosowaniu Proflex 

Machine i odpowiednich akcesoriów, profile 

te można łatwo modelować, dostosowując je 

do  wymaganych krzywizn.

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H (np. ZGF/ dla H=8 stanie się ZGF/8) - • Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania zapasów magazynowych - Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304
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RAF/
RNF/

DAF/
DNF/

proflex line
Profile wyginane

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H 

(np. DAF/ dla H=8 stanie się DAF/8)

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

PRODECOR FLEX                                                                                                                                      

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 8 10 12,5

ALUMINIUM

DAF/ anodowane srebrne 95950 95951 95952

pln/m

MOSIĄDZ

DNF/ mosiądz naturalny 95630 95631 95632

pln/m

pakowane pojedynczo - artykuł DNF/12,5 opakowanie 10 szt.

PROTRIM FLEX                                                                                                                                              

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 8 10

ALUMINIUM

RAF/ anodowane srebrne 92082 92084

pln/m

MOSIĄDZ

RNF/ mosiądz naturalny    92476 •    92478 •

pln/m

pakowane pojedynczo

RNF/10 mosiądz naturalnyDAF/10 aluminium anodowane srebrne
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TU/6

TPUF/

Z3/30/SF

99/T/
399/T/
399/TC/

proflex line
Profile wyginane

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H 

(np. 99/T dla L=8 stanie się 99/T/8)

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

Bazy do profilu Z3/30/SF należy zamawiać oddzielnie.

PROJOINT T  - PROFILE ŁĄCZĄCE 

opakowanie 50 szt. 50 szt. 30 szt. 20 szt.

długość cm 270

szerokość 8 14 20 26

ART. wykończenie

ALUMINIUM

99/T/

anodowane srebrne 75075 75080 63600 75082

anodowane złote - 75083 75084 75085

pln/m

anodowane tytan - 75099 - -

pln/m  -  -  - 

ALUMINIUM LAKIEROWANE

99/T/ szary antracyt RAL 7016 - 75091 - -

pln/m  -  -  - 

długość 270 cm - opakowanie 50 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt.

MOSIĄDZ

399/T/ błyszczący 75070 75087 75090 75088

pln/m

długość 270 cm - opakowanie 30 szt. 30 szt. - 10 szt.

399/TC/ chromowany 75071 75086 - 75089

pln/m -

pakowane pojedynczo

BAZA UNISYSTEM PLUS DO (Z3/30/SF) 

grubość podłóg od/do mm 6,5/10 12,6/15,5

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt. H

ART. wykończenie 6 13

TPUF/ aluminium (dołączono 15 klipsów) 67439 67459

pln/m

pakowane pojedynczo

KLIPSY ZAPASOWE 

 opakowanie 150 szt. H

ART. wykończenie 6

TU/6 68812/150

pln/opakowanie

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

długość = 270 cm - opakowanie 20 szt.

ART. wykończenie

ALUMINIUM ANODOWANE

Z3/30/SF

srebrne 63700

złote 63702

złoty piaskowy 63704

pln/m

pakowane pojedynczo

99/T/14 aluminium anodowane srebrne

Joint Flex to linia wyginanych profili do 

łączenia, zabezpieczania i dekorowania 

podłóg jednopoziomowych z płytek 

ceramicznych, marmuru, drewna i laminatu. 

Joint Flex są ponadto łatwe w montażu, 

dzięki profilowi w kształcie strzałki, który 

umożliwia doskonałe zamocowanie przy 

użyciu uszczelniaczy lub klejów. 
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RCF/

GF/

PLAF/

proflex line
Profile wyginane

Uzupełnić kod artykułu o wysokość H

(np. PLAF/ dla H=8 stanie się PLAF/8)

Uzupełnić kod artykułu wymiarem H 

(np. RCF/ dla H=9 stanie się RCF/9)

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

RCF/ to linia wyginanych profili wykończeniowych, dostępnych w wykonaniu z aluminium 

anodowanego w kolorze srebrnym, do układania podłóg z drewna lub laminatu w technologii 

podłogi pływającej.

TERMINAL FLEX 

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 7 9 11 15 22,5

ALUMINIUM

RCF/ anodowane srebrne 67710 67712 67714 67718 67722

pln/m

pakowane pojedynczo

PRONIVEL FLEX 

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 8 10

ALUMINIUM

PLAF/ anodowane srebrne 93190 93192

pln/m

pakowane pojedynczo

PROSTEP FLEX 

długość = 270 cm - opakowanie 10 szt. H

ART. wykończenie 10 15

ALUMINIUM 710 715

GF/
anodowane srebrne 67569 67350

anodowane złote    67570 •    67352 •

pln/m

pakowane pojedynczo

RCF/ aluminium anodowane srebrne

GF/710 aluminium anodowane srebrne

Pronivel Plaf/ i Prostep GF/ to profile wyginane, do podłóg o różnicy poziomów oraz do stopni  

i podestów o nieregularnym kształcie. Zestawy do wyginania tych profili nie stanowią elementu 

Proflex Machine, są sprzedawane oddzielnie.
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proflex line
Profile wyginane

90FX/8 aluminium anodowane srebrne

Uzupełnić kod artykułu o wysokość H

(np. 90FX/ dla H=4 stanie się 90FX/4)

• Detale poza produkcją są dostępne aż do wyczerpania 

zapasów magazynowych

Sprzedaż pojedynczych sztuk patrz str. 304

METAL LINE 90FX

długość = 200 cm - opakowanie 10 szt. H cm

ART. wykończenie 4 6 8

ALUMINIUM

90FX/ anodowane srebrne    78570 •    78571 •    78572 •

pln/m

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY METALOWY - opakowanie 4 szt.

90/ MI srebrne 78630 78650 78670

pln/szt.

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY METALOWY - opakowanie 4 szt.

90/ ME srebrne 78631 78651 78671

pln/szt.

ŁĄCZNIK METALOWY - opakowanie 4 szt.

90/  MG srebrne 78632 78652 78672

pln/szt.

PARA ZAŚLEPEK PRAWA - LEWA - opakowanie 4 pary

90/  MP srebrne 78633 78653 78673

pln/szt.

Metal Line może być wyginany także we wszystkich innych wykończeniach (patrz str. 231) przy zastosowaniu maszyny Proflex i zestawu 

kół do wyginania cokołów Metal Line 90.

Metal Line 90 i 90FX to wyginane cokoły z 

aluminium, które - dzięki  wysuniętej listwie 

- umożliwiają eleganckie połączenie między 

ścianą a podłogą. 
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proflex line
Profile wyginane

kit 30052

kit 30046

kit 30049

PROFLEX MACHINE 

ART. opis

proflex
ręczna maszyna do wyginania profili po zewnętrznej / wewnętrznej stronie 30022

pln/szt.

30046

zestaw kół do wyginania profili PLAF perforowanych po zewnętrznej 
stronie 30046

pln/szt.

30049

zestaw kół do wyginania profili PLAF perforowanych po wewnętrznej 
stronie 30049

pln/szt.

30052
zestaw kół do wyginania cokołów metal line flex 90/ 30052

pln/szt.

Proflex machine to urządzenie 

zaprojektowane i wykonane do modelowania 

krzywizn profili z linii proflex line. Urządzenie 

standardowo jest wyposażone  

w jeden zestaw do wyginania. W razie 

potrzeby modelowania profili PLAF  

lub 90/ z serii metali line, dostępne są dalsze 

zestawy.

PROFLEX MACHINE - ręczna maszyna do wyginania profili proflex line


