
PS 400 Přechodový profil 43 mm
- materiál: hliník
- pro laminát a parkety o tloušťce od 7 - 17,5 mm
- pro stejně vysoké přechody a k vyrovnání výškových rozdílů do 8 mm

PS 400 Přechodový vyrovnávací profil 50 mm
- materiál: hliník
- pro laminát a parkety o tloušťce od 7 - 17,5 mm

0 - 17,5 mm- pro vyrovnání výškových rozdílů

Ukončovací profil 28 mm
- materiál: hliník
- pro laminát a parkety o tloušťce od 7 - 17,5 mm
- ideální pro zakončení u stěn a ukončení u balkonových dveří

PS 400 / lamino - parket - korek

Rychlá a perfektní montáž PS 400  krok za krokem

Základový profil na podklad přišroubujeme nebo
přilepíme; doporučujeme přišroubovat.
Přišroubování:
Základový profil si na podkladu srovnáme, přičemž
máme na zřeteli dilatační spáru 6 mm. Přes otvory pro
šrouby v základovém profilu vyvrtáme 5 mm vrtákem
díry pro hmoždinky. Hmoždinky můžeme zastrčit do
připravených děr přímo přes otvory základového
profilu.
Přilepení:
Použijeme dvousložkové lepidlo nebo lepidlo s
obzvláště silnou lepivou silou. Lepidlo před
připevněním vrchního profilu necháme zcela
zatvrdnout.

Přiložíme vrchní profil
Rameno vrchního profilu vsadíme do vodící drážky
základového profilu. Vrchní profil se automaticky
přizpůsobí výšce a sklonu podlahové krytiny.

Vybereme závrtné šrouby:
Správnou délku šroubu si zjistíme zcela jednoduše
- a to tak, že šroub prostrčíme otvorem pro šroub ve
vrchním profilu. Šroub má správnou délku, pokud
vyčnívá 4 - 8 mm nad profil.
Závrtné šrouby DIN 7505/P s bitem  Philips PH-1:
výška podlahové vrstvy 7-12 mm = závrtné šrouby 13 mm
výška podlahové vrstvy 12-15 mm = závrtné šrouby 16 mm
výška podlahové vrstvy 15-17,5 mm = závrtné šrouby 19 mm

Upevníme vrchní profil:
Pro připevnění vrchního profilu použijeme aku-
šroubovák s nádstavcem - bitem PH-1. Lehkým tlakem
a nastavením středního otáčivého momentu na aku-
šroubováku vpravíme závrtné šrouby (jejich závity) do
šroubovacího podstavce základového profilu.

Demontáž:
Šrouby můžeme bezproblémově vytočit a opět
zašroubovat.
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Balení profilů PS 400: profily PS400 se považují za systém. Všechny profily dlouhé 90 a 100 cm jsou
balené v systému SB, tzn. mají přívěšek pro zavěšení na stojan. Lišty jsou dodávány včetně šroubků
a hmoždinek.
Profily dlouhé 270 cm jsou samostatně zabalené ve smršťovací fólii, balení obsahuje šroubky
a hmoždinky, nálepku s označením zboží EAN kódem a jsou zabalené vždy po 10 kusech v tubusu
nebo krabici.
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

PS 400 Ukončovací profil 28 mm

materiál šířka barevné provedení délka cm
Mj/k
art

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Elox Al 28 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 100 cm 10 blistr 292.00 11.700 A �

Elox Al 28 mm ocelový vzhled matný 100 cm 10 blistr 306.00 12.200 A �

Elox Al 28 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 270 cm 10 blistr 760.00 30.400 A �

Elox Al 28 mm ocelový vzhled matný 270 cm 10 blistr 800.00 32.000 A �

PS 400 Přechodový profil 43 mm

materiál šířka barevné provedení délka cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Elox Al 43 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 90 cm 10 blistr 255.00 10.200 A �

Elox Al 43 mm ocelový vzhled matný 90 cm 10 blistr 273.00 10.900 A �

Elox Al 43 mm ocelový vzhled leštěný 90 cm 10 blistr 341.00 13.600 A �

Elox Al 43 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 270 cm 10 blistr 715.00 28.600 A �

Elox Al 43 mm ocelový vzhled matný 270 cm 10 blistr 755.00 30.200 A �

Elox Al 43 mm ocelový vzhled leštěný 270 cm 10 blistr 985.00 39.400 A �

PS 400 Přechodový profil 50 mm

materiál šířka barevné provedení délka cm
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Elox Al 50 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 90 cm 10 blistr 282.00 11.300 A �

Elox Al 50 mm ocelový vzhled matný 90 cm 10 blistr 303.00 12.100 A �

Elox Al 50 mm ocelový vzhled leštěný 90 cm 10 blistr 339.00 13.600 A �

Elox Al 50 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 270 cm 10 blistr 830.00 33.200 A �

Elox Al 50 mm ocelový vzhled matný 270 cm 10 blistr 840.00 33.600 A �

Elox Al 50 mm ocelový vzhled leštěný 270 cm 10 blistr 1 030.00 41.200 A �


