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KOMERČNÍ PREZENTACE

PROFIL Team s.r.o.: Lišty? Profily? Prosím, račte vstoupit...

Co ještě přinést našim zákazníkům? Čím uspokojit jejich běžné i speciální potřeby? 
Tyto dvě otázky stále krouží v hlavách našeho obchodního týmu a věřím, že se nám 
většinou i daří nacházet na ně odpovědi. Alespoň se o to neustále pokoušíme.

Pravidelně přicházíme s novými produkty i řešeními a nejinak tomu je i v letošním roce. Doladění 
sortimentu tentokrát trvalo trošku déle (nový ceník vyšel na počátku června), ale příčinou byla 
právě snaha o přinesení novinek na jednom místě, abychom nemuseli pár týdnů po distribuci 
nového ceníku přicházet s doplňujícími letáčky a informacemi.

CO JE TEDY NOVÉHO? 
Na přelomu roku jsme vám v e-mailech a na internetu představili nové profily pro koberce. 
Některé vznikly inovací stávajících provedení: zdvojený kobercový profil (obr. 1) a ukončovací 
profil (obr. 2) byly kromě jiné drobné změny vybaveny zpětnými zoubky proti vyklouznutí koberce. 
Jiné jsou zcela nové: estetický a funkční profil pro spojení koberců (obr. 3) nebo jeho nový širší 
příbuzný pro pevné přišroubování spoje koberců k podkladu. (obr.4). V novém provedení rovněž 
přinášíme schodové hrany pro lino, vinyl a koberce. Například schodový profil pro koberec nebo 
vinyl do 5 mm. (obr. 5).

Zcela nová je skupina schodových profilů se zaoblenou hranou. Profil o rozměru 35 x 35 mm 
(obr.6) nebo 41 x 27 mm (obr.7) jsou novinkově i v samolepicím provedení. Kolekci doplňuje 
schodový profil 41 x 27 mm s protiskluznou páskou. (obr. 8)

Nové přechodové profily, které jsou svým tvarem přizpůsobeny pro překlenutí nivelace až 10 mm, 
(obr. 9) případně 18 mm. (obr. 10) První profil je vyráběn mimo eloxovaných povrchů 
i ve fóliovaném provedení (imitace dřeva).

V novém ceníku najdete i nové typy soklových profilů a do naší nabídky připravujeme exkluzivní 
profil ULTIMA, který věrně imituje soklové profily z pravého dřeva. Je však mnohem odolnější 
a praktičtější. Mezi jeho skvělé vlastnosti patří i ohebnost do mírných až středních oblouků.
Další informace naleznete v ceníku, na našem webu a nezapomeňte – „U nás mají lišty hnízdo!!!“
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