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DUO
Anodowany profil aluminiowy schodowy, który
zapewnia liniowość światła w każdym kolorze
i gwarantuje brak widocznych punktów LED. Dodatkowo daje możliwość podświetlenia podstopnicy. DUO cechują innowacyjne aluminiowe zaślepki w systemie click. Można go przymocować
do wykończonej krawędzi schodów za pomocą
śrub montażowych lub kleju. Jest przystosowany do montażu na schodach także z wykładziną.
Profil dostępny w kolorze srebrnym lub czarnym
z oświetleniem LED w różnych wersjach kolorystycznych 12V lub 24V 3,8W/m. Może być dostarczony
z oznaczeniem rzędu i innymi symbolami.

Designed in 100% by woman

Alu anodized profile which provides linear lighting
effect on the top in every single color. No visible LED
points. Additionally gives a possibility to backlighting the riser. DUO has an innovative click alu end
caps. It can be fixed to the finished edge on the
stairs with screws or glue. Can be mounted on steps
with carpet. Profile available in silver or black color
with LED illumination in version 12V or 24V 3,8W/m
in various versions of light color. Can be provided
with Led row numbers, letters or symbols.
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STEP
Designed in 100% by woman

Anodowany profil aluminiowy schodowy, który zapewnia liniowość światła w każdym kolorze
i gwarantuje brak widocznych punktów LED.
STEP cechują innowacyjne aluminiowe zaślepki
w systemie click. Można go przymocować do wykończonej krawędzi schodów za pomocą śrub montażowych lub kleju. Jest przystosowany do montażu
na schodach także z wykładziną. Profil dostępny
w kolorze srebrnym lub czarnym z oświetleniem
LED w różnych wersjach kolorystycznych 12V lub 24V
3,8W/m. Może być dostarczony z oznaczeniem rzędu
i innymi symbolami.
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Alu anodized profile which provides linear lighting
effect on the top in every single color. No visible LED
points. STEP has an innovative click alu end caps. It
can be fixed to the finished edge on the stairs with
screws or glue. Can be mounted on steps with carpet. Profile available in silver or black color with LED
illumination in version 12V or 24V 3,8W/m in various
versions of light color. Can be provided with Led row
numbers, letters or symbols.
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ANTISLIP DUO
Anodowany profil aluminiowy schodowy, który zapewnia liniowość światła w każdym kolorze i gwarantuje brak widocznych punktów LED. Dodatkowo
daje możliwość podświetlenia podstopnicy. Może
być montowany na niewykończonej krawędzi stopnia oraz na stopniach pokrytych wykładziną. Posiada wkładkę antypoślizgową z materiału odpornego
na ścieranie, która maskuje śruby montażowe.
Profil dostępny w kolorze srebrnym lub czarnym
z oświetleniem LED w różnych wersjach kolorystycznych 12V lub 24V 3,8W/m. Może być dostarczony
z oznaczeniem rzędu i innymi symbolami. W wersji
Economy oferujemy zaślepki plastikowe, w wersji
Premium aluminiowe.

Alu anodized profile which provides linear lighting
effect on the top in every single color. No visible LED
points. Additionally gives a possibility to backlighting
the riser. It can be fixed to the finished edge on the
stairs or mounted on steps with carpet.
Profile available in silver or black color with LED illumination in version 12V or 24V 3,8W/m in various
versions of light color. Can be provided with Led
row numbers, letters or symbols. There two versions
of end cap: Economy plastic ones and Premium aluminum ones.
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ANTISLIP
Anodowany profil aluminiowy schodowy, który zapewnia liniowość światła w każdym kolorze i gwarantuje brak widocznych punktów LED. Może być
montowany na niewykończonej krawędzi stopnia
oraz na stopniach pokrytych wykładziną. Posiada
wkładkę antypoślizgową z materiału odpornego na
ścieranie, która maskuje śruby montażowe.
Profil dostępny w kolorze srebrnym lub czarnym
z oświetleniem LED w różnych wersjach kolorystycznych 12V lub 24V 3,8W/m. Może być dostarczony
z oznaczeniem rzędu i innymi symbolami. W wersji
Economy oferujemy zaślepki plastikowe, w wersji
Premium aluminiowe.

Alu anodized profile which provides linear lighting
effect on the top in every single color. No visible LED
points. It can be flixed to the finished edge on the
stairs or mounted on steps with carpet.
Profile available in silver or black color with LED
illumination in version 12V or 24V 3,8W/m in various
versions of light color. Can be provided with Led row
numbers, letters or symbols. There two versions of
end caps: Economy plastic ones and Premium aluminum ones.
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CINE
Aluminiowy anodowany schodowy profil występuje w srebrnym kolorze. Nadaje się do taśm LED
o maksymalnej szerokości 6mm. Idealny do montażu wewnętrznego na schodach np. kinowych, biurowych.
Anodized aluminum stair profile is available in silver colour. Suitable for LED strips with a maximum
width of 6mm. Ideal for indoor installation on e.g.
cinema, office stairs.
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STAIR
Anodowany profil aluminiowy schodowy, który zapewnia liniowy efekt świetlny na górze przy użyciu
taśmy LED 120 led/m. Profil posiada sztywną przesłonę mleczną IK10. Dodatkowo daje możliwość
podświetlenia podstopnicy. Nadaje się do taśm LED
maks. szerokości 14 mm. Przy zastosowaniu taśm
LED IP65 i uszczelnieniu neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65.
Profil dostępny w kolorze srebrnym z oświetleniem
LED w wersji 12V lub 24V.
Alu anodized profile which provides linear lighting
effect on the top by using 120 led/m. Additionally
gives a possibility to backlight the riser. The profile is
available with rigid, milky IK10 cover. Suitable for LED
strips with a maximum width 14 mm. By using IP65
LED strips and sealing with neutral silicone, it gains
IP65 tightness.
Profile available in silver with LED illumination in version 12V or 24V.
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PROFILE PCV

GAMA KOLORÓW:

JASNY
SZARY

CIEMNY
SZARY

CZARNY

BEŻOWY

BRĄZOWY

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

MONTAŻ / INSTRUKCJA:

• dostępne warianty w zależności od układu stopni

• montaż powinien odbyć się w temperaturze
pokojowej. W przypadku niskich temperatur
profile należy podgrzać przed zamontowaniem
używając ciepłego powietrza lub wody

• każdy wariant dostępny w 5 kolorach
• w każdym wariancie dostępne 3 rodzaje nosków schodowych
• wysokiej jakości zestaw profil do wykończenia i zabezpieczania
krawędzi schodów
• specjalna górna warga maskująca nierówności dociętej wykładziny –
wariant z noskiem schodowym
• łatwy w montaż

• oczyścić i wyrównać powierzchnie oraz boki
schodów
• montaż profili przyściennych- LQP1, LQP2
• montaż okładziny na podstopnicach
• montaż noska schodowego

• System Schodowy – opatentowany zestaw profili PCV

• montaż okładziny na nastopnicę

• wykonany ze specjalnej mieszanki PVC

• montaż elementów zewnętrznych systemu
LQZ1,LQZ2

• tworzy estetyczne wykończenie stopni
• zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi krawędzie
oraz boki stopni
• chroni przed zaciekami i zabrudzeniami podczas mycia i użytkowania
• chroni przed poślizgiem i upadkiem – ryflowana część listwy zapewnia
bezpieczne użytkowanie schodów
• łatwy w czyszczeniu – specjalny kształt ryfli
• zwiększona ilość ryfli w porównaniu do innych produktów na rynku
• nie zawiera szkodliwych związków dla ludzi i zwierząt

UWAGI:
• dociąć profil na dokładną długość używając
noża lub nożyc
• nanieść klej montażowy wg wskazówek
producenta kleju lub zastosować taśmę klejową
• elementy LQZ1, LQZ2, LQP1, LQP2 –
pokrywamy klejem na całej powierzchni

• estetyczny wygląd i szeroka gama kolorystyczna
• produkt wysoce elastyczny – „pamięć kształtu”

• dokładnie przycisnąć do stopnia i pozostawić
do wyschnięcia kleju

• nie wymaga konserwacji
• ponad 20 letnie doświadczenie w produkcji profili schodowych
• solidne opakowanie – bezpieczny transport
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• w przypadku użycia taśmy klejowej stopnie
można użytkować po 3h.
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PVC PROFILES

GAMA KOLORÓW:

LIGHT
GREY

DARK
GRAY

BLACK

BEIGE

BROWN

APPLICATION AND PROPERTIES:

INSTALLATION / INSTRUCTIONS:

• available variants depending on the degree system

• minstallation should take place at room
temperature. In low temperatures, the profiles
must be heated before installation using warm
air or water

• each variant available in 5 colors
• 3 types of stair noses available in each variant
• high quality profile set for finishing and securing stairs edges

• clean and align the surfaces and sides of the stairs

• special upper lip masking unevenness of the trimmed liner –
variant with stair nosing

• installation of wall profiles -– LQP1, LQP2
• installing the cladding on risers

• easy to assemble

• installation of the stair nosing

• Stair System – a patented set of PVC profiles

• installation of the lining on the nop

• made of a special PVC mixture

• installation of external components of the
LQZ1, LQZ2 system

• creates an aesthetic finish of the steps,
• protects edges and sides of steps from mechanical damage
• protects against stains and dirt during washing and use

COMMENTS:

• protects against slipping and falling – the grooved part of the
slat ensures safe use of the stairs

• cut the profile to the exact length using
a knife or scissors

• easy to clean – special shape of the groove
• increased number of grooves compared to other products
on the market
• does not contain harmful compounds for humans and animals

• apply assembly adhesive according to the
adhesive manufacturer’s instructions or
use adhesive tape
• LQZ1, LQZ2, LQP1, LQP2 elements – we cover
with glue on the entire surface

• aesthetic appearance and a wide range of colors
• highly flexible product – „shape memory”

• press firmly to the degree and allow the
glue to dry

• maintenance free
• over 20 years of experience in the production of stair profiles

• if adhesive tape is used, the steps can be used
after 3 hours.

• solid packaging - safe transport
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INSTRUKCJA MONTAŻU / INSTALLATION INSTRUCTIONS:
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WYMIARY PROFILI LQP1, LQP2, LQZ1, LQZ2:

PROFILE DIMENSIONS LQP1, LQP2, LQZ1, LQZ2:

LQP1

LQP1

Profil PCV poprawia estetykę i możliwość
dbania o czystość w obrębie schodów.

The PVC profile improves the aesthetics and the
possibility of taking care of the cleanliness of the stairs.

Wymiary:

Dimensions:

Długość wewnętrzna - 15 cm
Szerokość elementu - 4 cm
Długość zewnętrzna - 19 cm
Grubość tworzywa - 4 mm

Internal length - 15 cm
Element width - 4 cm
External length - 19 cm
Plastic thickness - 4 mm

LQP2

LQP2

Profil PCV poprawia estetykę i możliwość
dbania o czystość w obrębie schodów.

The PVC profile improves the aesthetics and the
possibility of taking care of the cleanliness of the stairs.

Wymiary:

Dimensions:

Długość wewnętrzna - 15 cm
Szerokość elementu - 4 cm
Długość zewnętrzna - 19 cm
Grubość tworzywa - 4 mm

Internal length - 15 cm
Element width - 4 cm
External length - 19 cm
Plastic thickness - 4 mm

LQZ1

LQZ1

Wymiary:

Dimensions:

Długość wewnętrzna - 15 cm
Szerokość elementu - 4 cm
Długość zewnętrzna - 19 cm
Grubość tworzywa - 4 mm

Internal length - 15 cm
Element width - 4 cm
External length - 19 cm
Plastic thickness - 4 mm

LQZ2

LQZ2

Profil PCV poprawia estetykę i możliwość
dbania o czystość w obrębie schodów.

The PVC profile improves the aesthetics and the
possibility of taking care of the cleanliness of the stairs.

Wymiary:

Dimensions:

Długość wewnętrzna - 15 cm
Szerokość elementu - 4 cm
Długość zewnętrzna - 19 cm
Grubość tworzywa - 4 mm

Internal length - 15 cm
Element width - 4 cm
External length - 19 cm
Plastic thickness - 4 mm
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