
Svět lišt a profilů k dokončování podlahových krytin a interiérů se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Přední výrobci tohoto sortimentu 
se každoročně trumfují nejen inovacemi stávajících systémů, ale i novými myšlenkami a nápady. Pro značku PROFIL Team vyrábí 
profily pět předních evropských výrobců, a to jí umožňuje vybírat to nejlepší z širokého sortimentu a pravidelně zařazovat novinky do 
svého programu. Uvědomuje si, že dokonalost moderního interiéru je postavena na vypracovaných detailech, a proto hledá stále nové 
možnosti, jak obohatit nabídku novými nápady. 

Tipem z novinek loňského roku je sestava profilů pro pokládku přírodního 
linolea a vinylových podlahovin. Je to několik typů schodových profilů 
a ukončení. Opticky efektní je zejména provedení jemné hliníkové hrany 
využitelné při kompletním obložení schodu. 

Do této série jistě patří i novinka z počátku letošního roku, kterou je hliníkový 
soklový profil pro vložení proužku PVC nebo linolea (do tl. 3 mm). Vyrábí se 
ve dvou barevných provedeních – stříbrné a imitaci nerezi – a je vybaven 
nezbytnými doplňky, jako jsou rohy, spojky a ukončení.
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Zajímavou a užitečnou novinkou je plastový 
profil VOLTa pro vedení elektrických kabelů 
v kancelářích i domácnostech. Profil se skládá 
ze samolepicí základny, do jejíž komůrek vložíme 
kabely, a krycího profilu, který pouze vtiskneme 
do drážek. Horní profil je odnímatelný, takže je 
možné počet kabelů měnit. V této chvíli je pro-
fil vyráběn ve čtyřech odstínech (stříbrný a tři 
druhy dřeva) a je možné jej použít i pro vedení 
kabelů na stěnách. Podobný samolepicí profil je 
v nabídce i ze stříbrného eloxovaného hliníku.
Při realizaci interiérů jsou stále oblíbenější efektní 
zakřivené přechody a ukončení. Pro tyto účely je 
v nabídce řada profilů série ZiC ZaC. Jak už sám 
název napovídá, jedná se o ohýbatelné profily, 
které jsou vyrobené z hliníku, jsou polepeny fólií 
s imitací dřeva a jejich výjimečnost je umocněna 
tím, že se ohýbají ručně. Bez použití jakéhokoliv 
nástroje lze hravě zvládnout pravidelný oblouk 
i o poloměru menším než 50 cm.

Stále větší poptávka je po širokých přechodových 
lištách, které jsou využitelné zejména jako náhra-
da prahu v moderních interiérech. V nabídce je 
možné nalézt mimo již obvyklou šířku 50 mm 
i 60, 80 a 100 mm široké profily v provedení vr-
taném (se šroubky) i nevrtaném (pro přilepení). 
V novém ceníku 2009 naleznete mimo již zmíněné 
novinky a zajímavosti i další neobvyklé profily, 
mezi které jistě patří i schodové hrany s diodovým 
osvětlením. Jsou určeny pro kinosály, divadla, 
vinárny, kluby aj.

Jak bylo řečeno v úvodu, svět profilů a lišt se stále 
vyvíjí a zdokonaluje. Společnost Profil Team tento 
vývoj neustále sleduje, aby mohla svým zákazníkům 
přinést nové možnosti moderního, účelného a efek-
tního dokončování interiérů i exteriérů domovů, 
kanceláří i veřejných prostor. 
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