
Použití pvc okenní ploché lišty při "suché" výměně oken.

� estetické zakrytí vyplňování PUR pěny mezi okenním

ramenem a stěnou (štuky)

� přiléhavost koextruze z měkkého plastu k omítce

� eliminace průniku vlhkosti a nečistot

� rohová spojení seříznout na pokos nebo použít rohová

spojení

� koextruzní část je chemicky stálá

� vodorovná skladovací poloha profilů

Krycí okenní profil s koextruzí.

Profil okenní plochý

Krycí okenní profil s koextruzí

Lišta slouží k zakrytí spár, vzniklých mezi stropem a stěnou, během sádrokartonářských prací.

� profily krycí rohové jsou vhodné pro všechny typy a velikosti vnitřních a vnějších úhlů

� plastová lišta slouží k zakrytí mezery mezi rámem okna a vnitřní omítkou

� pvc profil krycí - jako náhrada za těsnící tmely

� je nevhodné lepit pvc lištu na PP a PE dekorační fólie

Profil krycí rohový

� Lišta s výztužnou tkaninou slouží pro zamezení podtékání vody pod omítku (např. podhled oken,

dveří...) v kontaktním zateplovacím systému ETICS.

� zakončovací pvc profil s okapničkou slouží také k ochraně hrany před mechanickým poškozením

� povrch profilu/ lišty lze snadno přetírat fasádní barvou

� okapnička se sklovláknitou tkaninou zajišťuje odkap vody ve svislém směru z různých povrchů

� dokonale rovná hrana lišty

� PVC nadokenní profil s tkaninou a přiznanou hranou pro fasádu, zajišťuje odvod vody z fasády

a zabraňuje zatékání vody na horní část ostění

� přiznaná hrana okapového profilu musí zůstat čistá, bez omítky

� přiznaná hrana profilu je opatřena snímatelnou krycí páskou

Profil rohový s okapničkou a perlinkou

LT styro - nadokenní profil PVC s perlinkou

� LT styro - nadokenní profil PVC se používá k začištění omítky na nadpraží

� okapnička je skrytá nanesenou vrstvou omítky a zajišťuje odkap vody ve svislém směru.
� LKS Plast / ALU - rohová lišta kombi je určena pro vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění

oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS.

OCHRANNÉ A ZATEPLOVACÍ PROFILY

Kód označení provedení
rozměr
(mm)

délka
(m)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

35758-4 C/03 samolepící 25 x 25 50 1 m 36,00 1,400 C

Kód označení provedení
šířka
(mm)

délka
(m)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

89045-5 OPK 30 mm samolepící 30 2,4 50 m 16,50 0,640 C

89046-5 OPK 40 mm samolepící 40 2,4 50 m 19,90 0,770 C

89047-5 OPK 50 mm samolepící 50 2,4 50 m 22,60 0,875 C

Kód označení provedení
šířka
(mm)

délka
(m)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

35758-0 A/07 - 30 mm samolepící 30 2,4 50 m 19,40 0,750 C

35753-8 A/08 - 40 mm samolepící 40 2,4 50 m 20,90 0,810 C

35752-9 A/09 - 50 mm samolepící 50 2,4 50 m 25,30 0,980 C

Kód označení provedení rozměr (mm)
délka
(m)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

89098-5 LT PVC s perlinkou 100 x 100 2,5 20 m 22,90 0,890 C

Kód označení provedení rozměr (mm)
délka
(m)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

89098-1 D/05.1 s pernlinkou 18 x 18 / P - 100 x 100 2 25 m 29,10 1,130 C

Kód označení provedení rozměr (mm)
délka
(m)

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

89085-0 LKS Al Al s perlinkou 100 x 100 2,5 50 m 9,65 0,374 C

89086-2 LKS PVC PVC s perlinkou 100 x 100 2,5 50 m 9,65 0,374 C

LKS PVC - rohová lišta kombi
s perlinkou

LKS ALU - rohová lišta kombi
s perlinkou

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 % 115


