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PROFIL Team
Lišty pro nová řešení

V letošním roce oslaví firma PROFIL Team 10 let od svého 
založení. Jak tuto dobu hodnotí, jsme se zeptali jednatele 
společnosti Lubomíra Halamíka. „Po celou dobu své existence 
chceme přinášet našim zákazníkům a obchodním partnerům 
to nejlepší, nejnovější a nejatraktivnější ze sortimentu 
lišt a profilů ke všem druhům podlahovin. Snažíme se 
rychle a spolehlivě reagovat na všechny nové výzvy a nové 
trendy v podlahových krytinách. Díky spolupráci s našimi 
zahraničními dodavateli i díky naší vlastní produkci se nám 
daří v drtivé většině případů uspokojit stále náročnější 
požadavky české i zahraniční klientely.“

A co je pro vás tou nejnovější výzvou? 
Vinyl ve všech jeho modifikacích. A k vinylům samozřejmě 
patří lišty. Někdo by mohl jistě namítnout, že nejkrásnější 
schody jsou obložené jen vinylem, ale protože jsem lištař, 
myslím, že vůbec nejkrásnější jsou schody s konturou 
kovových profilů (obr. 1). K vinylovým podlahovinám lze 
použít běžné přechodové, nájezdové nebo ukončovací profily, 
které momentálně nabízíme již ve 30 dekorech dřeva a sedmi 
dekorech eloxovaného hliníku.

Co máte v nabídce nového, zajímavého?
Specifickou a vysoce designovou oblastí je použití profilů při 
obkládání schodů nebo vytváření soklů.
Novinkou je lišta pro vnitřní kout mezi nášlapem schodu 
a podstupnicí (obr. 2). Je vyráběna pro dvě tloušťky krytiny 
– 3 a 5 mm. Vnější hranu schodu si můžeme vybrat ze široké 
škály možností. Vysoce efektní je použití úzké hranky při 
kompletním obložení schodu (obr. 3) nebo různých druhů hran 
různých velikostí (obr. 4).
Pro tvorbu soklů můžeme využít běžné soklové profily 
z hliníku a PVC nebo se pustit do trošku složitější operace, 
která ale přinese daleko dokonalejší výsledek. V nabídce 
máme několik možností, jak vytvořit efektní sokl použitím lišt 
a proužku podlahové krytiny.
Nejúspornější variantou je použití PVC profilu jednodílného 
(obr. 5) nebo dvou dílů (obr. 6 a 7), které oceníme především 
tehdy, nemáme-li zcela rovné stěny nebo chceme-li vytvořit 
sokl o libovolné výšce podle našich vlastních představ. Stejná 
varianta je pro náročnější zákazníky samozřejmě k dispozici 
i v hliníku (obr. 8, 9 a 10).

Co byste vzkázal zákazníkům?
Při tvorbě interiéru vám přeji za PROFIL Team mnoho fantazie, 
tvůrčí kreativity a nezapomeňte: „U nás mají lišty hnízdo!“

Děkuji za odpovědi a přeji
mnoho dalších úspěšných let.

Jana Komárková
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