
Schodová hrana 30 x 25 mm
- pro parkety a laminát o tloušťce 7 - 15 mm
- materiál: hliník

30 mm

Přednosti Prinz® PS 400

schodového systému:

� bezstupňová úprava u různé tloušťky

obložení, nenáročné vedení skladu

� bezpečné a snadné položení šetří čas

� vysoká zatížitelnost a bezpečnost

� vhodné také pro točité schody

� bezproblémová demontáž a opětovné použití

PS 400 SCHODOVÝ SYSTÉMPS 400 SCHODOVÝ SYSTÉM
Prinz® PS 400 systém pro hrany schodů pro profesionální renovaci schodů tl. podlah 7 - 18 mm

Největší důraz při konstrukci systému pro hrany schodů Prinz® PS 400 byl kladen na bezpečnost a dobrou

manipulaci. Proto lze tento systém jednoduše a rychle položit. Tloušťky materiálu profilů a inovační upevňovací

technika dávají systému zvláště vysokou stabilitu a zatížitelnost.

A jak to funguje:

Základní profil našroubovat na schod; přiřezat parketu / laminát a nalepit na schod. Upevnit horní profil a vše je

hotové! Systém PS 400 lze používat jak pro přímé, tak i pro točité schody.

Horní profil se upevní závrtnými šrouby, které vytvářejí závit v masivním šroubovém soklu základního profilu.

Protože vnitřní a vnější plochy šroubů drží v materiálu bez vůle, vzniká optimální silové spojení. Také při vyšším

zatížení zůstávají šrouby trvale pevné.

Schodová hrana 38 x 32 mm
- pro parkety a laminát o tloušťce 12 - 18 mm
- materiál: hliník

Balení profilů PS400:

profily PS400 se považují za systém. Všechny profily dlouhé 100 cm jsou balené v

systému SB, tzn. mají přívěšek pro zavěšení na stojan. Lišty jsou dodávané včetně

šroubků a hmoždinek.

Profily dlouhé 250 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 v krabici.

materiál šířka barevné provedení délka
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Elox Al 30 mm zlatá, sahara, stříbrný 100 cm 10 blistr 399.00 16.000 A �

Elox Al 30 mm bronz 100 cm 10 blistr 420.00 16.800 A �

Elox Al 30 mm ocelový vzhled leštěný 100 cm 10 blistr 525.00 21.000 A �
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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

materiál šířka barevné provedení délka
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Elox Al 38 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 100 cm 10 blistr 499.00 20.000 A �

Elox Al 38 mm ocelový vzhled matný 100 cm 10 blistr 525.00 21.000 A �

Elox Al 38 mm ocelový vzhled leštěný 100 cm 10 blistr 650.00 26.000 A �

Elox Al 38 mm elox zlatý, sahara, stříbrný 250 cm 10 blistr 1 200.00 48.000 A �

Elox Al 38 mm ocelový vzhled matný 250 cm 10 blistr 1 260.00 50.500 A �

Elox Al 38 mm ocelový vzhled leštěný 250 cm 10 blistr 1 600.00 64.000 A �

ocelový leštěný sahara stříbrnýzlatý elox ocelový matný

Základních 5 barev:


