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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Szeretném felkelteni az érdeklődésüket a SALAG cég alábbi ajánlatával.
A SALAG cég PVC és alumínium profilokat gyárt. Az általunk ajánlott termékek sokfélesége 
lehetővé teszi úgy a professzionális, mint DIY (do it yourself) amatőr felhasználók igényeinek 
kielégítését. Kiemelten szeretném felhívni figyelmüket a legújabb, innovációs termékeinkre, 
az NG és EC padlószegélyekre. A termékeket mi terveztük, ezen felül számos országban 
levédettük. A profilokat a 2005. évi brüsszeli innovációs kiállításon Eureka éremmel, a 2007. 
évi párizsi nemzetközi innovációs kiállításon pedig bronzéremmel lettek kitüntetve, továbbá 
számos más elisemerést kaptak.

A termékek kivételes tulajdonságai, valamint sosem látott színvilág gazdagságát 
elismerték úgy a szakemberek, mint barkácsoló amatőrök. Nagy vevőkörrel rendelkezünk 
Lengyelországban, valamint külföldön.

A Salag céget 1997. évben alapítottam, miután visszatértem az Egyesült Államokból. 
Elejétől fogva kiemelt fontosságúnak tekintettem a cég fejlesztését befektetés és innováció 
segítségével.  A legújabb technológiát használjuk, modern gépparkkal, illetve tapasztalt 
és lelkes alkalmazotti gárdával rendelkezünk. Más cégektől eltérően, ellenőrizni tudjuk 
a profilgyártás egész folyamatát, a megtervezésétől, formák és eszközök elkészítésén 
keresztül, egészen a végtermékig, miáltal lehetőség nyílik a legmagasabb minőség elérésére. 
Ajánlatunkban más termékek gazdag kínálatát is megtalálják, úgymint csempe élvédők, 
diletációs profilok, alumínium, illetve PVC padló és lépcsőprofilok, gipszkarton élvédők, 
parketta alátétlemezek, elektromos kábelcsatornák és sok más kiegészítő termék.

Reméljük, hogy termékeink elnyerik érdeklődésüket és tetszésüket.

Igazán szívesen küldjük Önöknek a termékeink mintadarabjait.

Nyitottak vagyunk a tárgyalásra, szívesen válaszolunk minden kérdésre.  

 

 Tisztelettel

 
 Adam Galas
 tulajdonos

Tisztelettel



Padlószegélyek

NG 70 Padlószegélyek .....................................6-11

NG 56 Padlószegélyek  .................................. 12-19

SG 56 Padlószegélyek ........................................14

Univerzális sarokelem NG, SG ............................15

Rozetta 24 ...........................................................17

EC Padlószegélyek ....................................... 20-23

SG 48 Padlószegélyek .................................. 21-23

A szönyegpadló szegélylécei 16/161 ................. 26

Univerzális padlóalátét T1403/T1405 ................. 27

Öntapadó padlószegély 17 ................................ 27



Padlószegélyek

   Az NG padlószegély főbb előnyei

A záróprofil levételével lehetőség nyílik további vezetékek elhe-
lyezésére.

A padlószegély könnyedén fel- és leszerelhető. A sarokelemei 
ideálisan illeszkednek a padlóprofilhoz.

   Az NG70 alkalmazásának előnyei

A szoba összképe az NG70 padlószegély felszerelése előtt. 
Az íróasztal alatti kábelköteg összevisszasága megnehezíti 
az eszközök használatát, valamint a helyiség tisztántartását.

A szoba az NG70 padlószegélyléc és az installációs adapte-
rek felszerelését követően.

   Magasabb minőségü termék
Az NG70 padlószegély jobb funkcionális kihasználható-
sága és szebb esztétikai megjelentése együtt jár a termék 
magasabb gyártásminőségével. A speciális anyagok ke-
veréke különösen tartós, egyúttal elasztikus konstrukció 
gyártását tették lehetővé, minek eredményeként rendkívül 
jól és hézagmentesen illeszthető a fal és padló egyenlőtlen-
ségeihez. A padlószegély gyártásához a legjobb, ellenőrzött 
megoldásokat használunk fel. A levédett dekorációs tech-
nológiájának köszönhetően, a külseje nagyon hasonlatos 
megjelenésében a természetes faanyaghoz. Más gyártók 
kínálatában nem található ennyire aprólékosan kidolgozott 
minta. Még ma rendelje meg a mintát, és hasonlítsa össze 
saját profiljaival.

   Komfortos használat
Az NG70 padlószegély alapfeladata a fal és a padló talál-
kozási helyének védelme, továbbá minden elektromos, te-
levízió, és számítógép-vezeték elrejtése. A profil tágas belső 
része biztosítja a kábelek kényelmes elválasztásának lehe-
tőségét.  Falfestés és tapétázás alatt nincs szükség a padló-
szegély eltávolítására.

   Nagyobb felület
Az NG70 padlószegélyeket magas profil (70mm) jellem-
zi, aminek köszönhetően hangsúlyos dekorációs szerepe 
van. A piacon jelenlévő parketta legtöbbjéhez illeszkedő 
természetes színezetű magasabb profilnak köszönhetően 
harmonikus egységet képez nagyobb felületen is. Az NG70 
ideális a stílusosan kiképzett belsőtérhez, a klasszikus ma-
gas formákhoz, de alkalmas a kisebb és modern helyiségek-
hez, irodákhoz is – mindenhol, ahol fontos szempont a fal és 
a padló kivitelezés magas minősége.

A Szabadalmi Hivatal bejelentett újítás regisztrációs száma:  
PL: P370968, W114468, P385591, P381506, P386184, międzynarodowe: 
PCT PL2008/000056, PCT/PL2008/000003, US: W02005/052277, 
RU: 2005124861/03



8 kiemelkedő tulajdonság,
                               amely megkülönböztet benünket a versenytársainktól    

Kinyitod, bezárod és… kész
A szabadalmozott konstrukció lehetővé teszi a padlósze-
gély le- és felszerelését külön szerszámok igénybevétele 
nélkül.

A festés és a tapétázás a teljes padlószegély leszere-
lése nélkül
A padlószegély nyitott felsőelemének köszönhetően, le-
hetőség van a fal festésére és tapétázására, majd pedig 
a felső szegmens elfedésére a záró profillal.

Az elektromos tápegységek vezetékeinek különválasz-
tása a riasztó berendezés vezetékeitől
Az egyedi konstrukció lehetővé teszi a kábelszerű veze-
tékek különválasztását, ami nagy előny az erősáramot 
vezető kábel (a frekvencia elektromos zavart okozhat), 
és az antenna, riasztóberendezés, vagy komputer kábe-
lezésének egyidejű elhelyezésénél.

Az elemek összeillesztése láthatatlan
A szabadalmozott konstrukció lehetővé teszi a padlósze-
gély felszerelését és eltávolítását külön eszközök nélkül.

Speciális kétréteges fejlesztési technológia 
A padlószegélyt az egy réteg festéken kívül, egy lakk 
fedőréteg is borítja, ami a felületi egyenletességet, és a 
parketta felületéhez való legjobb hasonlóságát eredmé-
nyezi, továbbá az anyagot és a festéket védi a mechani-
kai sérülésektől, valamint az UV sugárzás káros hatásai-
tól (miáltal a padlószegély hosszabb élettartalmú).

1

A vezetékek részére felhasználható terület nagy 
terjedelme
Lehetőséget, biztosít nagyszámú vezeték elhelyezésére és 
számuk további növelésére, illetve azok eltávolítására külön 
eszközök igénybevétele nélkül.

2 Villámgyors szerelés
A padlószegély kialakított furathellyel kerül leszállítás-
ra, ami nagyban lerövidíti a szerelés idejét, és megelőzi 
a forgácsok keletkezését, illetve azok eltüntetésének 
problémáját.

4

3 5

6

7

A padlószegélyléc elasztikussága = ideális illeszkedés
A hibrid anyag felhasználásának köszönhetően, a pad-
lószegély ideálisan illeszkedik a fal és a padló egyenet-
lenségeihez.

8

1 2 3 4 5

6 7
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Belső sarokelem

Jobb végzáró elem

Listwy przypodłogowe

Külső sarokelem NG70

Bal végzáró elem NG70

NG70

NG70

Bal végzáró elem
Az NG innovációs rendszer kidol-
gozása kiterjedt annak minden 
részletére a végzáró elemek ideá-
lisan illeszkednek a padlóléchez.

Jobb végzáró elem
Különös gonddal profilozott végzá-
rók amellett, hogy a padlószegély 
esztétikus befejezését képezik, min-
den irányból védik és díszítik azt.

Külső sarokelem
A sarokelem formáját úgy konstru-
áltak meg, hogy monolit egységet 
képezzen a szegélyléccel, ugyan-
akkor elősegítse a fal legkisebb ré-
széhez a hozzáférést, anélkül, hogy 
a szegélylécet le kellene bontani.

Belső sarokelem
A sarokelem esztétikus formá-
ja és precíziós konstrukciója,  
a tartós és majdhogy láthatat-
lan összeillesztést, biztosit.

Külső sarokelem
A sarokelem formáját úgy konstru-
áltak meg, hogy monolit egységet 
képezzen a szegélyléccel, ugyan-
akkor elősegítse a fal legkisebb ré-
széhez a hozzáférést, anélkül, hogy 

Összekötőelem 

Összekötőelem
Ideálisan rejti a padlólécek össze-
illesztésének helyét. Az összekö-
tőelemek ugyanabból az anyagból 
készülnek, mint a szegélylécek, 
ugyanazon  színpaletta szerint.

NG70 Csatlakozó Adapter

Csatlakozó adapter
Az elektromos adapter szerelése olyan egyszerű, mint a 
többi elem szerelése. Az univerzális installációs doboz-
ba bármilyen csatlakozó aljzat beépíthető.

NG70

NG70 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság                 
mm

Darab/
csomag

Szín

NG70xx NG 70 PVC padlószegély 2,5 70 24 00-B4
NG7Wxx NG 70 negatív sarokelem x 70 25 00-B4
NG7Zxx NG 70 pozitiv sarokelem x 70 25 00-B4
NG7Lxx NG 70 bal végzáró x 70 25 00-B4
NG7Pxx NG 70 jobb végzáró x 70 25 00-B4
NG7Exx NG 70 összekötöelem x 70 25 00-B4
NG0Bxx Csatlakozó aljzat 0,09 158 1 01/02/03

*xx – a szín számát jelenti

Padlószegélyek
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   Kinyitod, bezárod és …kész
A SALAG Next Generation padlószegély zseniális kon-
strukciója alkalmassá teszi annak eltávolítását, illetve felsze-
relését külön eszközök nélkül, továbbá alkalmassá teszi más 
funkciók teljesítésére is. Hangszórók áthelyezése, kompute-
res hálózat bekapcsolása, tapétacsere, vagy fal újrafestése 
soha nem volt ennél egyszerűbb. Elegendő a padlószegély-
léc felsőrészét lebontani, a vezetéket vagy a tapétát kicserél-
ni, majd azt egyetlen pattintással visszahelyezni és … kész! 
S, a termék nagyon jó minősége és a széles színpalettája? 
Az standard!

   Díjjak
A padlószegély, innovációs konstrukciója díjat nyert az Eu-
reka 2004 Innovációs és Feltalálói Kiállításon Brüsszelben, 
valamint a Feltalálói Kiállításon - Concours Lépine Párizs, 
2005. 

A Szabadalmi Hivatal bejelentett újítás regisztrációs száma: PL: P370968, US: 
W02005/052277, RU: 2005124861/03.

   Padlószegélyek NGF56



    SG Padlószegély
Közkedvelt és bevált szegélyrendszer, két lágy anyagból 
készülő csatlakozó profillal. A rendszer legfőbb erénye, hogy 
kompatibilis az NG 56 szegélyrendszer kiegészítőivel.

Padlószegélyek

Csatlakozó profil

Csatlakozó profil

    UNIVERZÁLIS sarokelem 
     előnyei

A Salag cég UNIVERZÁLIS elasztikus belső sarokelemek-
nek köszönhetően, a padlószegélyek 90 foknál nagyobb 
sarkok összeillesztés sem jelent már semmi nehézséget. 
Az alkalmazott megoldás lehetővé teszi a szilikon, vagy más 
kiegészítő záró elemek használatának mellőzését, amelyek 
rendszerint nem voltak sem esztétikusak, sem praktikusak.

Padlószegélyek 
UNIVERZÁLIS SAROKELEM

A SALAG által kifejlesztett UNIVERZÁLIS pozitív és ne-
gatív sarokelem, ebben a körben abszolút újdonságnak 
számít, mint első és egyedüli.  Az innovációs megoldású 
termék a vevők elvárásainak figyelembe vételével készült. 
A nem szokványos belsőépítészeti megoldások, a tervezési 
elgondolásokkal versenyző belső építészek, újszerű belső 
díszítések, alkalmazások következtében az ügyfeleknek 
problémát jelentett a 90 foknál nagyobb szöget bezáró pa-
dlószegélyek összeillesztése.

Az Universal sarokelem elasztikus struktúrája lehetővé te-
szi a padlószegélyek összeillesztését még 100-130 fokos 
szögben is. Ennek köszönhetően a padlószegélyek illesz-
tése egységes befejezését nyer. Az alkalmazott megoldás-
sal lehetővé válik a szilikon vagy más kiegészítő záró ele-
mek használatának mellőzése, amelyek nem mindig voltak 
esztétikusak és praktikusak.

A termék P385591 számon nyilvántartásba lett véve a Szabadalmi Hivatal-
ban. A közeljövőben a Salag cég pozitív sarokelem bevezetését tervezi.

c o r n e r

VALÓDI 

ÚJDONSÁG!!!



Összekötőelem
Ideálisan rejti a padlólécek össze-
illesztésének helyét. Az összekö-
tőelemek ugyanabból az anyagból 
készülnek, mint a szegélylécek, 
ugyanazon  színpaletta szerint.

NG | SG Padlószegélyek

Összekötőelem NG56 Csatlakozó Adapter NG56

Csatlakozó adapter
Az elektromos adapter szerelése olyan egyszerű, 
mint a többi elem szerelése. Az univerzális instal-
lációs dobozba bármilyen csatlakozó aljzat beépít-
hető.

Külső sarokelem NG56 Belső sarokelem NG56

Padlószegélyek

Belső sarokelem
A sarokelem felépítése lehe-
tővé teszi annak leszerelését, 
más elemek eltávolítása nél-
kül.

A sarokelem felépítése lehe-
tővé teszi annak leszerelését, 
más elemek eltávolítása nél-

Bal végzáró elem NG56

Bal végzáró elem
Az NG innovációs rendszer kidol-
gozása kiterjedt annak minden 
részletére a végzáró elemek ideá-
lisan illeszkednek a padlóléchez.

Az NG innovációs rendszer kidol-
gozása kiterjedt annak minden 
részletére a végzáró elemek ideá-
lisan illeszkednek a padlóléchez.

Ideálisan rejti a padlólécek össze-
illesztésének helyét. Az összekö-
tőelemek ugyanabból az anyagból 
készülnek, mint a szegélylécek, 
ugyanazon  színpaletta szerint.

Jobb végzáró elem NG56

Jobb végzáró elem
Különös gonddal profilozott végzá-
rók amellett, hogy a padlószegély 
esztétikus befejezését képezik, min-
den irányból védik és díszítik azt.

Külső sarokelem
A külső sarokelem precíz konstruk-
ciója és esztétikus formája eredmé-
nyeképpen az összeillesztés tartós 
és gyakorlatilag láthatatlan.

16 17SALAG − padlózati profilok

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság                 
mm 

Darab/
csomag

Szín

NG00xx NG56 PCV padlóléc 2,5 56 32 00-B4
NGF0xx NGF56 PCV padlóléc 2,5 56 32 00-B4
SG50xx SG56 (gumival) PCV padlóléc 2,5 56 32 00-B4
NG0Wxx NG 56 negatív sarokelem x 56 25 00-B4
NG0Zxx NG 56 pozitív sarokelem x 56 25 00-B4
NG0Lxx NG 56 bal végzáró x 56 25 00-B4
NG0Pxx NG 56 jobb végzáró x 56 25 00-B4
NG0Exx NG 56 összekötőelem x 56 25 00-B4
NG0Uxx Univerzális sarokelem x 56 6 00-B4
NG0Vxx Univerzális sarokelem x 56 6 00-B4  
NG0Bxx Csatlakozó aljzat 0,09 158 1 01/02/03

*xx - a szín számát jelenti

Rozetta 24

Rozetta
A padló felületén alkalmazott kivágások fedésének 
nélkülözhetetlen eleme, elsősorban a fűtőtestek alatt. 
Nagyon könnyedén fel-, és leszerelhető.

Cikkszám Cikkszám Magasság 
mm

Csomag/
doboz

Szín

240xxx fedő rozetta ∅ 16 2 00-B4
241xxx fedő rozetta ∅ 19 2 00-B4
242xxx fedő rozetta ∅ 23 2 00-B4
243xxx fedő rozetta ∅ 29 2 00-B4

NG56 | SG56 | NGF56 Logisztika

01 fehér

02 beige

03 barna

Színpaletta

24 Logisztika
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Az adapterek színpalettája NG70 | NG56| SG56| NGF56A szerelés módja NG70 | NG56 | NGF56

Padlószegélyek

A szerelés módja

1. A padlószegély záró profiljának felső 
ívén kivágott nyíláson keresztül kívül-
re helyezzük az elektromos hálózat 
vezetékeit.

2. A padlószegélyhez illesztett adap-
tert a mellékelt csavarokkal a falhoz 
rögzítjük, elfedve vele a nyílást és az 
elektromos vezetékeket.

3. Installáljuk az adatpert, annak belsejé-
ben rögzítve a bekötött vezetékeket.

1 2 3 4

25 mm25 mm

30 mm 30 mm

5 6 7

8

9

10

11a

11b

12

NG70|NG56|SG56|NGF56 NG70|NG56|SG56|NGF56

51 galíciai tölgy

52 kasubi tölgy

53 vörös tölgy

54 mahagóni parkett

55 hercegi tölgy

56 borszínű tölgy

57 tátrai lucfenyő

58 fehér kőris

59 szibériai nyírfa

61 colomb tölgy

62 sziléziai tölgy

64 alabama dió

65 olasz fenyő

66 szudeti tölgy

67 victória tölgy

68 calvados

69 natúr burbon tölgy

70 sötét burbon tölgy

71 falusi fehér tölgy

72 fehérített tölgy

73 polamy tölgy

74 masari tölgy

75 vári tölgy

76 richmond tölgy

77 canyon tölgy

78 eukaliptusz

79 pasztell kórista

80 hikora burlington

81 kolorádó tölgy

82 szürkekő

83 barnakő

84 feketekő

85 akác

86 égtetett tölgy

87 cottage

88 maranello tölgy

89 királyi tölgy

90 urban legend

91 penszivániai meggy

92 szürke tölgy

93 elzászi tölgy

94 vintage

95 route 66

96 cambridge tölgy

97 wellington tölgy

98 burgundi tölgy

99 chateau

B3 sivatagi tölgy

B4 modena tölgy

00 fehér

01 világos bükk

02 bükk 

03 sötét bükk

04 égerfa

05 fenyő

06 meggyfa

07 világos tölgy

08 sötét tölgy

09 rusztikus tölgy

10 diófa

11 mahagóni

12 szay kőrisfa

13 kék égerfa

14 zöld juhar

15 juhar

16 mocsári tölgy

17 szilfa deszka

18 country juhar

19 vén tölgy

20 virginia tölgy

21 elegant tölgy

22 peacan

23 modena diófa

24 wange

25 hikora

26 tasmani fa

27 teak

28 patina juharfa

29 ontario tölgy

30 klasszikus tölgy

31 világos kőszín

32 római kőszín

33 antikkő 

34 sötét kőszín

35 karamell-bambusz

36 zebrano arusha

37 alaszkai tölgy

38 dartfordi tölgy

39 teak sumatra

40 heban madagaskar

42 világos bambusz

43 zebrano matadi

44 mastadi dió

45 woodstock dark

46 woodstock white

47 parafa

48 nemes tölgy

49 burgundi tölgy

50 lengyel tölgy
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   Padlószegélyek SG48

Az SG 48 padlószegély a Salag ökonomikus profilijai közé 
tartózik (az EC padlószegélyhez hasonlóan). Számos vevő 
által várt termék ez, amely egyesíti magában a szerelés egy-
szerűségét, a jó minőséggel, és elérhető árral. A szegély  
48 mm magassága, illetve puha végzáró elemei garantálják 
megfelelő illesztését, úgy falhoz, mint padlóhoz. A padlósze-
gély középső elemének a kivehetősége garantálja további 
kábelek gyors elhelyezését, a szegély leszerelése nélkül.

   Maximális mennyiségű vezeték

A padlószegély szerkezete lehetővé teszi a fal és a padló-
szegély közötti üres területnek a teljes kihasználását és na-
gyszámú kábelek elhelyezését. aA profil tágas belsejét teljes 
egészében kitölthetik a kábelek és a vezetékek – a padlósze-
gély teljes hosszában. A padlószegély kihajtásával lehetőség 
van tetszés szerint kicserélni az ott elhelyezett vezetékeket.

Padlószegélyek

   Gyors és könnyű szerelés

A rögzítő elemek szerelése nagyon egyszerű. Nincs szükség 
hozzá semmilyen speciális szerszámra, ragasztóra vagy más 
rögzítő anyagokra. Elegendő, ha a rögzítő elemeket standard 
csavarokkal rögzítjük a falhoz. Ezt követően a padlószegélyt 
a rögzítő elemhez pattintjuk, és kész. A padlószegély stabilan 
rögződik.

Az EC padlóléc számos patent által kerül rögzítésre, olyan 
rendszer segítségével, amely lehetővé teszi a gyors és egy-
szerű szerelését. A patentek nemcsak rögzítik a lécet a pad-
lóhoz, hanem egyidejűleg hozzáillesztik a fal felületéhez.  
Ennek a megoldásnak, valamint rugalmas szerkezetének kö-
szönhetően, a padlószegély szorosan tapad a falhoz és a pad-
lóhoz egyaránt.

   Díjak
A padlóléc innovációs konstrukciója díjat nyert az Eure-
ka 2004 Innováció és Találmány Kiállításon Brüsszelben,  
valamint a Találmányok Kiállításon - Concours Lépine 
Párizs, 2005.
Szabadalmi Hivatal P-381507 szám alatt bejegyzett újítás.

   Festés és tapétázás

EC SALAG padlószegély számtalanszor felrakható és levehető. 
Ennek köszönhetően a fal festése vagy tapétázása nem párosul 
számos kellemetlen tevékenységgel (például a stabilan rögzített 
padlólécek esetén védeni kell azokat a szennyeződés ellen, a ta-
pétákat pedig nagyon precízen kell vágni.) Most elegendő a profil 
levételt követően a fal javítása és a szegélyléc visszaillesztése.

Padlószegélyek

    Ideális illeszkedés.      Hézagkitöltő rendszer
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EC| SG48 EC| SG48

EC| SG48 EC| SG48

EC| SG48 EC

Padlószegélyek

Bal végzáró elem

Pozítiv sarokelem 

Jobb végzáró elem

Negativ sarokelem

Negativ sarokelem
Ec salag padlóléc sarokprofil 
formája lehetővé teszi negatív 
saroknál a padlólécek precíz 
és esztétikus összeillesztését. 

Pozítiv sarokelem 
A sarok profilok precíz pon-
tossággal vannak elkészítve. 
Ennek köszönhetően ideáli-
san odailleszthetőek a kap-
csolt padlószegélyhez.

Jobb végzáró elem
A profil pozitív nyitott végeinek 
lezárása a végzáró elemmel tör-
ténik mely pontosan illeszkedik 
és diszkréten díszíti a padlósze-
gélyt.

Bal végzáró elem
A balos végzáró elem pontos, 
szimmetrikus tükörképe a jobbos 
végzárónak – úgyszintén esztéti-
kus és precízen elkészített.

Összekötőelem A rögzitő elem

Összekötőelem
Ideálisan rejti a padlólécek össze-
illesztésének helyét. Az összekö-
tőelemek ugyanabból az anyagból 
készülnek, mint a szegélylécek, 
ugyanazon  színpaletta szerint.

A rögzitő elem
A falhoz csatlakoztatott rögzítő 
elem odailleszti a szegélylécet az 
aljzathoz és lehetővé teszi annak 
pontos és alapos rögzítését.

EC Színpaletta SG48 Színpaletta
01 király bükk
02 vörös bükk
03 tölgy
04 diófa

05 fenyő
06 ontario tölgy
07 tölgy deszka

A0 hegyi meggyfa
A1 morena tölgy
A2 magnólia
A3 fehértölgy

A4 aranytölgy
A5 merbau 
A6 sötétdió
A7 öreg juhar

A8 rusztikus bükkfa
A9 léc-bükkfa
B2 antik-bükkfa

A szerelés módja

1. A rögzítő elemek  
 szerelése

3. A padlóléc szerelése2. A vezetékek lefektetése 4.  A rendszer szerelése (sarokelem, 
összekötőelem, végzár)

EC Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság                 
mm 

Darab/
csomag

Szín

EC00xx EC PCV padlóléc 2,5 46 48 01-07
EC0Wxx EC negatív sarokelem x 46 50 01-07
EC0Zxx EC pozitív sarokelem x 46 50 01-07
EC0Lxx EC bal végzáró x 46 50 01-07
EC0Pxx EC jobb végzáró x 46 50 01-07
EC0Cxx EC összekötőelem x 46 50 01-07
EC0N00 EC a rögzitő elem 0,06 30 100 fekete

*xx – a szín számát jelenti

SG48 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság                 
mm 

Darab/
csomag

Szín

SG40xx SG48 PCV padlóléc 2,5 48 50 A0-B2
SG4Exx SG48 összekötőelem x 48 50 A0-B2
SG4Lxx SG48 bal végzáró x 48 50 A0-B2
SG4Pxx SG48 jobb végzáró x 48 50 A0-B2
SG4Wxx SG48 negatív sarokelem x 48 50 A0-B2
SG4Zxx SG48 pozitív sarokelem x 48 50 A0-B2

*xx – a szín számát jelenti
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Padlószegélyek

A padlószegélyek bemutatása és értékesítésének 
elősegítésére egy sor attraktív reklám anyagot 
ajánlunk fel, melynek köszönhetően a terméke-
inkről szóló összes információ elérhetővé válik, 
a vevőik pedig megelégedéssel fognak vásárolni.

A marketing anyagok

Csomagolási egységek LCD monitorral felszerelt állványok

A SALAG Next Genetarion padlószegély rend-
szer összes eleme optimális mennyiséget tartal-
mazó csomagolásban kapható. A csomagolásuk 
oly módon lett tervezve, hogy megfelelően expo-
nálja minden előnyüket, és megfelelően informál-
ja az Ön vevőit, minek köszönhetően a legjobb 
választás mellett döntenek.

   UNIVERZÁLIS sarokelem mappája
   Padlószegély szerelési útmutató NG    Szerelési makett  NG

   Szerelési makett EC

   Folder NG70   Szórólap NG70   SALAG termékek katalógusa

   NG70  állvány, 14 tüskével   EC | SG48 állvány,  
    15 tüskével
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   NG56 | SG56| NGF56 állvány, 18 tüskével

   NG70 tartozékainak
      tárolására szolgáló fiók

    NG56 | SG56| NGF56 

       tartozékainak
       tárolására szolgáló fiók

    EC | SG48

       tartozékainak
       tárolására szolgáló fiók
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SALAG − padlózati profilok

50 mm

16161*

Univerzális
padlóalátét

SALAG − padlózati profilok

T1403/T1405

A szönyegpadló szegélylécei

A rendszer elemei

Pozitív és negatív sarokelem
Az ideálisan illeszkedő sarokelemek egy egésszé kap-
csolják össze a szegélylécet, továbbá segítik a beragasz-
tásra kerülő szőnyegpadló szegély esztétikus formálását.
Végzáró jobb/bal
A szőnyegpadló szegélylécének esztétikus befejezése. 
A szerelése szerszámok és ragasztó nélkül történik.

Színpaletta

16 A szerelés módja

1. A szegélyléc és a fal összeillesztése
Odaillesztjük a különböző szegélyléceket a falhoz, sa-
rokelemekkel együtt rögzítve azokat. Mindegyik sze-
gélylécet közvetlenül a falhoz csavarjuk, csavarok és 
dübelek segítségével.
2. A szőnyegpadló és szegélyléc összeillesztése
Levesszük az öntapadó réteget fedő szalagot. A meg-
felelő méretre vágott szőnyegpadló szegélyeket a sze-
gélyléc belső részéhez ragasztjuk.

Logisztika

Univerzális padlóalátét
A szalag, laminált és a faparketta szigetelését szolgálja. 
Eredményesen kezeli a nyomásfeszültséget és a rezo-
nálást, biztosítva használatának komfortját. 46 kg/m2 
sűrűségű polisztirolból készül, amely paraméterek bizto-
sítják az optimális terhelési mutatókat, valamint a beton-
aljzat egyenetlenségeihez való illeszkedését. Kitűnően 
vizsgázott a nagy forgalmú helységekben.

A padló alátét barázdált felülete biztosítja a
- jobb akusztikai és belsőtéri szigetelést,
- jobb illeszkedését az aljzathoz.
- könnyebb lerakását,
- az alátét nagyobb rugalmasságát,
- a járás nagyobb komfort érzetét,
- a levegő átjárhatóságát, ami csökkenti a gombák 
 és penész megjelenését.

Öntapadó padlószegély

Színpaletta

Öntapadó padlószegély 17

*a szegélyléc összeszereléséhez nincs szükség sarokelemre, sem végzáróra.

10 sötétbronz

17 égszínkék

24 fekete

48 fehér

49 beige

52 zöld

53 kék

54 sötétszürke

55 szürke

56 sárga

57 világos bronz

58 terrakotta

60 bükk

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság                  
mm

Csomag/
doboz

Szín

1610xx szegélyléc 2,5 50 40 10-60
1600xx padlószegély, recés 2,5 50 40 10-60
160Wxx negtií sarokelem x 41 12 10-60
160Zxx pozitív sarokelem x 40 12 10-60
160Kxx bal és jobb végzáró x 51 12 10-60

T1403/T1405 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság                 
mm

Csomag/
doboz

Szín

T140301 Panel alátét "izo" (5 nm) 1,2 3 20 szürke
T140551 Panel alátét "izo" (5 nm) 1,2 5 12 szürke

*xx – a szín számát jelenti

17 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság                  
mm

Csomag/
doboz

Szín

1701xx Öntapadó padlószegély 5 52 24 01-10
1702xx Öntapadó padlószegély 25 52 9 01-10
1703xx Öntapadó padlószegély 15 52 9 01-10

*xx – a szín számát jelenti

01 szürke

02 bükk

03 sötét bronz

04 világos tölgy

05 sötétszürke

06 zöld

07 fekete

08 fehér

09 kék

10 beige
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Burkolatváltó profil Burkolatváltó profil C30 C31

8,5 m
m

15,5 mm

30 mm 31 mm

8,5 m
m

15,5 mm

SALAG − padlózati profilok

Padló profilok

Burkolatváltó profil
A szintben lévő padló burkolat váltásának elfedésére 
szolgál.  A profil klasszikus íves formája, és gazdag szín-
világa eredményeként kiválóan illik minden padlóhoz.

Burkolatváltó profil
Lehetővé teszi a padló széleinek elfedését, ezáltal el-
rejti az esetleges hiányosságokat és kiegyenlíti a padló 
széleit. Kitűnően alkalmazható a nehezen hozzáférhető 
helyeken, például fűtőtestek alatt.

~300mm

ø6mm

A burkolóváltó profilok tulajdonságai

Figyelemfelhívás

A szerelés módja

A Salag burkolóváltó profilok két termékcsoport-
ban tartoznak, a PVC-ből készült             , és 
alumíniumból készült                profilok. Úgy Cir-
rus, mint Stratus profilok biztosítják a különböző 
anyag-ból készült padlók esztétikus összeillesz-
tését, így például padlólapok, csempék, szőnyeg-
padló, parketta vagy szalagparketta váltásnál.
A burkolatváltó profilok biztosítják az egysíkú 
felületek, vagy különböző magasságú felületek 
összeillesztését, ennek köszönhetően képezhet-
nek kifejezett választóvonalat, vagy diszkrét ös-
szeilletést.
A szabadalmaztatott szerelési módszer biztosítja a 
szegélyek esztétikus rögzítését. A szerelési csava-
rok láthatatlanok, mégis biztosan rögzítik a szegély-
lécet az aljzathoz. Azonban egyes Stratus profilok-
nál létezik olyan rögzítése lehetőség is, amelynél 
nincs szükség csavarokra (öntapadós szalag).
A Salag színpaletta szerinti színvilága kiválóan 
azonosul minden padlóval.

Az Cirrus szegélyléc mindegyike zselés ragasz-
tóanyaggal, valamint megfelelő számú speciális, 
szabadalmaztatott csavarral van ellátva. A ragasztó 
anyag lehetővé teszi a tökéletes rögzítést olyan  be-
építési helyeken, ahol a csavar általi rögzítés nem 
alkalmazható( például padlófűtés esetén). 
A Cirrus szegélyléc felszereléséhez további kiegé-
szítőkre nincs szükség.

A marketing anyagok

A SALAG profilok és kiegészítő elemeik megis-
mertetése és értékesítésének elősegítése céljá-
ból egy sereg attraktív reklámanyagot javasolunk 
Önöknek. A reklámanyagoknak köszönhetően  
a termékeinkre vonatkozó információk közel ke-
rülnek Önökhöz, az Ügyfeleik, pedig szívesen 
fognak vásárolni az Önök értékesítési helyén.

A burkolatváltó profilok biztosítják az egysíkú 
felületek, vagy különböző magasságú felületek 
összeillesztését, ennek köszönhetően képezhet-
nek kifejezett választóvonalat, vagy diszkrét ös-

A szabadalmaztatott szerelési módszer biztosítja a 
szegélyek esztétikus rögzítését. A szerelési csava-
rok láthatatlanok, mégis biztosan rögzítik a szegély-
lécet az aljzathoz. Azonban egyes Stratus profilok-
nál létezik olyan rögzítése lehetőség is, amelynél 

A Salag színpaletta szerinti színvilága kiválóan 

Gyűjtő csomagolás

Currus expozíciós állvány

Cirrus állvány
600x1060x2325 mm

1060 mm

700 mm

19
10

 m
m

1060 mm
600 mm

23
25

 m
m

Színpaletta

01 bükk

02 rusztikus tölgy

03 világos tölgy

04 natúr tölgy

05 fenyő

06 dió

07 körtefa

08 mahagóni 

09 cseresznyefa

12 wange

13 sötétgesztenye

14 fehér fenyő 

C31 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség                
mm

Darab/
csomag

Szín

C311xx Cirrus PVC burkolatváltó profil 0,93 15,5 20 01-14
C313xx Cirrus PVC burkolatváltó profil 1,86 15,5 20 01-14

C30 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség                
mm

Darab/
csomag

Szín

C301xx Cirrus PVC burkolatváltó profil 0,93 30 20 01-14
C303xx Cirrus PVC burkolatváltó profil 1,86 30 20 01-14

*xx – a szín számát jelenti
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Burkolatváltó profil Burkolatváltó profil 

3÷
7 m

m

32 mm

3÷
7 m

m

36 mm

C32 C36 Burkolatváltó profil Burkolatváltó profil 

12÷
20 m

m

0÷
9 m

m

40 mm 12÷
20 m

m

42 mm

0÷
9 m

m

C40 C42

Padló profilok

Burkolatváltó profil
Mondhatjuk, hogy lapos formájú profil, amely tulajdon-
képpen küszöbmentes szintkülönbség nélküli burkolat-
váltás elfedését teszi lehetővé. A megfelelő, hozzáillő 
szín alkalmazásával elérhető, hogy harmonizáló felüle-
tet kapjunk a padlóval.

Burkolatváltó profil
Nem jelentős burkolati szintkiegyenlítések elfedésére 
szolgál. Elfedi az esetleges egyenetlenségeket, enyhe 
ívű, esztétikus kinézetű küszöböt képez.

Burkolatváltó profil
Szegély, amely lehetővé teszi a jelentősen eltérő sík-
ban fekvő burkolatok szintkiegyenlítését. Funkcionális, 
felhajtó küszöböt képez, lehetővé teszi a szélek egye-
netlenségének elfedését, valamint a különböző fajtájú 
burkolatok esztétikus lezárását.

Burkolatváltó profil
Nagyfokú funkcionalitással bíró széles küszöbprofil – 
lehetővé teszi az eltérő síkban fekvő burkolatok szintki-
egyenlítését, elfedi a látható egyenetlenségeket, elrejt-
ve a széles nyílásokat is. Univerzális felhasználhatóság 
és esztétikum jellemzi.

Színpaletta

01 bükk

02 rusztikus tölgy

03 világos tölgy

04 natúr tölgy

05 fenyő

06 dió

07 körtefa

08 mahagóni 

09 cseresznyefa

12 wange

13 sötétgesztenye

14 fehér fenyő 

Színpaletta

01 bükk

02 rusztikus tölgy

03 világos tölgy

04 natúr tölgy

05 fenyő

06 dió

07 körtefa

08 mahagóni 

09 cseresznyefa

12 wange

13 sötétgesztenye

14 fehér fenyő 

C36 Logisztika C40 LogisztikaC32 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség                
mm

Darab/
csomag

Szín

C361xx Cirrus PVC burkolatváltó profil 0,93 36 20 01-14
C363xx Cirrus PVC burkolatváltó profil 1,86 36 20 01-14

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség                
mm

Darab/
csomag

Szín

C321xx Cirrus PVC burkolatváltó profil 0,93 32 20 01-14
C323xx Cirrus PVC burkolatváltó profil 1,86 32 20 01-14

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség                
mm

Darab/
csomag

Szín

C401xx Cirrus PVC burkolatváltó profil 0,93 40 10 01-14
C403xx Cirrus PVC burkolatváltó profil 1,86 40 10 01-14

C42 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség                
mm

Darab/
csomag

Szín

C421xx Cirrus PVC burkolatváltó profil 0,93 42 15 01-14
C423xx Cirrus PVC burkolatváltó profil 1,86 42 15 01-14

*xx – a szín számát jelenti



34 Padló profilok SALAG − padlózati profilok 35SALAG − padlózati profilok

Burkolatváltó profil 

30 mm

S06 Burkolatváltó profil 

28 mm

S07 Burkolatváltó profil 

40 mm

S08 Burkolatváltó profil 

30 mm

S09

Padló profilok

Burkolatváltó profil S06
Klasszikus padló küszöbprofil, elfedi a padló összeil-
lesztését. Natúr alumínium, eloxált, arany színben, va-
lamint fautánzatú fóliával kezelt változatban is kapható.

Burkolatváltó indító profil S07
Eltérő síkban fekvő burkolatok szintkiegyenlítését szol-
gálja. Enyhe ívű küszöböt képez, elfedve az összeil-
lesztés helyét.

Egyenletes burkolatváltó profil S08
Egyenletes küszöbprofil, melynek feladata, hogy a sík-
ban azonos magasságú burkolatoknál elfedje a nem tö-
kéletes illesztést. Természetes fémszínekben kapható.

Lapos burkolatváltó profil S09
A síkban azonos magasságú burkolatok illesztését fedi 
el. Kifejezett, lapos küszöböt képez, szétválasztva egy-
mástól a két felületet. A belső tér esztétikus befejezését 
adja. Széles színválasztékban kapható.

Színpaletta

S07 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség                
mm

Darab/
csomag

Szín

S071xx Stratus alu burkolatváltó 0,91 28 15 10-11
S073xx Stratus alu burkolatváltó 1,82 28 15 10-11
S074xx Stratus alu burkolatváltó 2,73 28 15 10-11

S08 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség                
mm

Darab/
csomag

Szín

S081xx Stratus alu burk.lapos 0,91 40 15 10-11
S083xx Stratus alu burk.lapos 1,82 40 15 10-11
S084xx Stratus alu burk.lapos 2,73 40 15 10-11
S08Exx Stratus alu burk.lapos,szalag 0,91 40 15 10-11
S08Fxx Stratus alu burk.lapos,szalag 1,82 40 15 10-11
S08Gxx Stratus alu burk.lapos,szalag 2,73 40 15 10-11

S09 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség                
mm

Darab/
csomag

Szín

S091xx Stratus alu burk.lapos 0,91 30 15 10-11
S093xx Stratus alu burk.lapos 1,82 30 15 10-11
S094xx Stratus alu burk.lapos 2,73 30 15 10-11
S09Exx Stratus alu burk.lapos,szalag 0,91 30 15 10-11
S09Fxx Stratus alu burk.lapos,szalag 1,82 30 15 10-11
S09Gxx Stratus alu burk.lapos,szalag 2,73 30 15 10-11

01 bükk

02 rusztikus tölgy

03 világos tölgy

04 natúr tölgy

05 fenyő

06 aranydió

07 körtefa

08 mahagóni

09 cseresznyefa

10 eloxált arany

11 eloxált ezüst

12 wenge

13 sötétgesztenye

14 fehér fenyő 

Színpaletta Színpaletta

10 eloxált ezüst 

11 eloxált arany

Színpaletta

10 eloxált ezüst 

11 eloxált arany

10 eloxált ezüst 

11 eloxált arany

S06 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség                
mm

Darab/
csomag

Szín

S061xx Stratus alu burkolatváltó 0,91 30 15 01-14
S063xx Stratus alu burkolatváltó 1,82 30 15 01-14
S064xx Stratus alu burkolatváltó 2,73 30 15 01-14
S06Axx Stratus alu burkolatvált.ragasz 0,91 30 15 01-14
S06Cxx Stratus alu burkolatvált.ragasz 1,82 30 15 01-14
S06Dxx Stratus alu burkolatvált.ragasz 2,73 30 15 01-14

*xx – a szín számát jelenti



36 Padló profilok SALAG − padlózati profilok 37SALAG − padlózati profilok

Burkolatváltó profil 

30 mm

S10 Burkolatváltó profil 

40 mm

S11 Burkolatváltó profil 

35 mm

S12 Végzáró profil 

12 mm

30 mm

8,75 m
m

S13

Padló profilok

Burkolatváltó profil S10
A klasszikus, ívelt küszöbprofil, kívülről nem látható 
speciális rendszerű dübelek által nyer rögzítést.  Ennek 
köszönhetően kifejezetten esztétikus a külseje.

Burkolatváltó profil S11
Széles profil legömbölyített szélekkel. Kiválóan elfedi,  
a még nagyon is látható egyenetlenségeket a burkola-
tok összeillesztésénél. A láthatatlan szerelési dübelek 
biztosítják a küszöbprofil esztétikus kinézetét.

Burkolatváltó profil S12
Széles és lapos burkolatváltó profil, amely a síkban 
azonos magasságú burkolatok küszöb nélküli összeil-
lesztését teszi lehetővé. Ideálisan fedi a széles dilatáci-
ós eltéréseket is.

Végzáró profil S13
A padló végszéleit, esetleges nem tökéletes befejezé-
sét diszkréten elfedi, és kiegyenlíti azokat.

S11 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség                
mm

Darab/
csomag

Szín

S111xx Stratus alu burk.váltó fóliázott 0,91 40 15 01-14
S113xx Stratus alu burk.váltó fóliázott 1,82 40 15 01-14
S114xx Stratus alu burk.váltó fóliázott 2,73 40 15 01-14
S11Axx Stratus alu burk.váltó ragaszt. 0,91 40 15 01-14
S11Cxx Stratus alu burk.váltó ragaszt. 1,82 40 15 01-14
S11Dxx Stratus alu burk.váltó ragaszt. 2,73 40 15 01-14

S12 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség                
mm

Darab/
csomag

Szín

S121xx Stratus alu burk.váltó fóliázott 0,91 35 15 01-14
S123xx Stratus alu burk.váltó fóliázott 1,82 35 15 01-14
S124xx Stratus alu burk.váltó fóliázott 2,73 35 15 01-14
S12Axx Stratus alu burk.váltó ragaszt. 0,91 35 15 01-14
S12Cxx Stratus alu burk.váltó ragaszt. 1,82 35 15 01-14
S12Dxx Stratus alu burk.váltó ragaszt. 2,73 35 15 01-14

S13 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség                
mm

Darab/
csomag

Szín

S131xx Stratus fóliázott végzáró 0,91 12 15 01-14
S133xx Stratus fóliázott végzáró 1,82 12 15 01-14
S134xx Stratus fóliázott végzáró 2,73 12 15 01-14
S13Axx Stratus ragasztott végzáró 0,91 12 15 01-14
S13Cxx Stratus ragasztott végzáró 1,82 12 15 01-14
S13Dxx Stratus ragasztott végzáró 2,73 12 15 01-14

S10 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség                
mm

Darab/
csomag

Szín

S101xx Stratus alu burk.váltó fóliázott 0,91 30 15 01-14
S103xx Stratus alu burk.váltó fóliázott 1,82 30 15 01-14
S104xx Stratus alu burk.váltó fóliázott 2,73 30 15 01-14
S10Axx Stratus alu burk.váltó ragaszt. 0,91 30 15 01-14
S10Cxx Stratus alu burk.váltó ragaszt. 1,82 30 15 01-14
S10Dxx Stratus alu burk.váltó ragaszt. 2,73 30 15 01-14

*xx – a szín számát jelenti

Színpaletta Színpaletta

01 bükk

02 rusztikus tölgy

03 világos tölgy

04 natúr tölgy

05 fenyő

11 eloxált arany 

12 wenge

13 sötétgesztenye

14 fehér fenyő 

06 dió

07 körtefa

08 mahagóni 

09 cseresznyefa

10 eloxált ezüst

01 bükk

02 rusztikus tölgy

03 világos tölgy

04 natúr tölgy

05 fenyő

11 eloxált arany 

12 wenge

13 sötétgesztenye

14 fehér fenyő 

06 dió

07 körtefa

08 mahagóni 

09 cseresznyefa

10 eloxált ezüst
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A SALAG lépcső elvédők, azok olyan PVC-ből 
készült            , alumíniumból készül            , 
vagy rézprofilok. A lépcsőprofilok feladata, a lép-
cső külső és belső szegleteinek esztétikus befeje-
zése, egyben funkciójuk szerint élvédők. A recés 
felületű lépcsőprofilok nagyfokú biztonságot ad-
nak. A szabadalmozott szerelési módszer tartós 
és biztonságos rögzítést tesz lehetővé. 
A szerelési csavarok láthatatlanak, ugyanakkor 
biztonsággal rögzítik a profilt az aljzathoz. Azon-
ban egyes Stratus profiloknál létezik olyan rög-
zítése lehetőség is, amelynél nincs szükség csa-
varokra (öntapadós szalag).

A lépcsőprofilok tulajdonságai

Figyelemfelhívás

Az 1 méter hosszú élvédő profilhoz 4 darab dübelt, 
a 2 méter hosszú profilhoz 8 darab dübelt mellékelünk.

A szerelés módja

Lépcső profilokLépcső profilok

~300mm

ø6mm

1

2

A marketing anyagok

1060 mm

700 mm

19
10

 m
m

1060 mm
600 mm

23
25

 m
m

Stratus állvány
600x1060x2325 mm

A SALAG profilok megismertetése és értékesí-
tésének elősegítése céljából egy sereg attraktív 
reklámanyagot javasolunk Önöknek. A reklám-
anyagoknak köszönhetően a termékeinkre vo-
natkozó minden információ közel kerül Önökhöz, 
az Ügyfeleik pedig szívesen fognak vásárolni az 
Önök értékesítési helyén.

Expozíciós állvány

Lépcsőprofil Lépcsőprofil

8,5 m
m

16,5 mm

34 mm

25
,5

 m
m

8,5 m
m

16,5 mm 45 mm

22
 m

m

C34 C45

Lépcsőprofil
A lépcsőfokok esztétikus befejezését jelenti, egyben 
mechanikus sérülések ellen is védi a lépcsőket. Kitűnő-
en vizsgázik a parkettából, vagy padlópanelből készült 
lépcsőkön, kitűnően elfedi a szélek egyenetlenségeit.

Lépcsőprofil
Széles lépcsőprofil, amely legjobban a szőnyegpadló-
val borított felületeket védi, bár minden más anyaggal 
fedett lépcsőfokokhoz is alkalmas. Kitűnően védi és dí-
szíti a lépcsőfokok éleit.

Lépcső profilok

Színpaletta

01 bükk

02 rusztikus tölgy

03 világos tölgy

04 natúr tölgy

05 fenyő

06 dió

07 körtefa

08 mahagóni 

09 cseresznyefa

12 wenge

13 sötétgesztenye

14 fehér fenyő 

C45 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Méret                
mm

Darab/
csomag

Szín

C452xx Cirrus lépcsőprofil 1,35 45x22 10 01-14

C34 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Méret                
mm

Darab/
csomag

Szín

C342xx Cirrus lépcsőprofil 1,35 16,5x25,5 10 01-14
*xx – a szín számát jelenti
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Lépcső profilok

Lépcsőprofil

25 mm

10 mm

25 mm

20 mm

LépcsőprofilS01 25×10 S02 25×20

Lépcsőprofil S01 25x10
Kitűnő védelmet nyújt az élek mechanikus sérülései 
ellen. A profil védi a lépcsőfokok széleit, egyben a lép-
csők esztétikus befejezését adja. A hozzáillesztés gyor-
san elvégezhető, a kétoldalú, profil aljában elhelyezett 
öntapadós szalagnak köszönhetően nem igényli szer-
szám használatát.

Lépcsőprofil S02 25x20
A lépcsőszegély meghosszabbított függőleges pro-
fillal rendelkezik, ennek köszönhetően jobban védi a 
lépcső-szélei  és elfedi a lépcsőfokok egyenetlensé-
geit. Kétoldalú ragasztószalaggal is rendelkezik. A lép-
csők dísze.

40 mm

20 mm

30 mm

30 mm

Lépcsőprofil LépcsőprofilS03 40×20 S04 30×30

Lépcsőprofil S04 30x30
Az apró, majdnem láthatatlan barázdált felület mégis 
megfelelő érdességet biztosit, minek köszönhetően az 
élvédő funkcionális és biztonságos. A széles élvédő 
eredményesen védi az éleket sérülés ellen.

Lépcsőprofil S03 40x20
A széles, barázdált felülete elősegíti a lépcső biztonsá-
gos használatát – véd az elcsúszástól és az eleséstől. 
A profil két szín változatban kapható: eloxált ezüst, és 
eloxált arany.

Színpaletta

01 bükk

02 rusztikus tölgy

03 világos tölgy

04 natúr tölgy

05 fenyő

06 dió

07 körtefa

08 mahagóni 

09 cseresznyefa

10 eloxált ezüst 

11 eloxált arany 

12 wenge

13 sötétgesztenye

14 fehér fenyő 

Színpaletta

10 eloxált ezüst 

11 eloxált arany

Színpaletta

10 eloxált ezüst 

11 eloxált arany

S02 25×20 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Méret                
mm

Darab/
csomag

Szín

S021xx Stratus alu lépcs.profil 0,91 25x20 15 01-14
S023xx Stratus alu lépcsőprofil 1,82 25x20 15 01-14
S024xx Stratus alu lépcsőprofil 2,73 25x20 15 10-11
S02Exx Stratus alu lépcsőprofil szalag 0,91 25x20 15 01-14
S02Fxx Stratus alu lépcsőprofil szalag 1,82 25x20 15 01-14
S02Gxx Stratus alu lépcsőprofil szalag 2,73 25x20 15 01-14

S03 40×20 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Méret                
mm

Darab/
csomag

Szín

S031xx Stratus alu lépcs.profil 0,91 40x20 10 10-11
S033xx Stratus alu lépcsőprofil 1,82 40x20 10 10-11
S034xx Stratus alu lépcsőprofil 2,73 40x20 10 10-11
S03Exx Stratus alu lépcsőprofil szalag 0,91 40x20 10 10-11
S03Fxx Stratus alu lépcsőprofil szalag 1,82 40x20 10 10-11
S03Gxx Stratus alu lépcsőprofil szalag 2,73 40x20 10 10-11

S04 30×30 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Méret                
mm

Darab/
csomag

Szín

S041xx Stratus alu lépcs.profil 0,91 30x30 10 10-11
S043xx Stratus alu lépcsőprofil 1,82 30x30 10 10-11
S044xx Stratus alu lépcsőprofil 2,73 30x30 10 10-11
S04Exx Stratus alu lépcsőprofil szalag 0,91 30x30 10 10-11
S04Fxx Stratus alu lépcsőprofil szalag 1,82 30x30 10 10-11
S04Gxx Stratus alu lépcsőprofil szalag 2,73 30x30 10 10-11

S01 25×10 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Méret                
mm

Darab/
csomag

Szín

S011xx Stratus alu lépcsőprofil 0,91 25x10 15 01-14
S013xx Stratus alu lépcsőprofil 1,82 25x10 15 01-14
S014xx Stratus alu lépcsőprofil 2,73 25x10 15 01-14
S01Exx Stratus alu lépcsőprofil szalag 0,91 25x10 15 01-14
S01Fxx Stratus alu lépcsőprofil szalag 1,82 25x10 15 01-14
S01Gxx Stratus alu lépcsőprofil szalag 2,73 25x10 15 01-14

*xx – a szín számát jelenti
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Lépcsőprofil,
barázdált

A04 / M04

Lépcső profilok

40 mm

25 mm

Lépcsőprofil S05 40×25

h

18 mm

26 mm

12
 m

m
24 mm18 mm

25 mm35 mm

11
 m

m

27 mm

10
 m

m

10
 m

m

8 
m

m 10
 m

m

8 
m

m

8 
m

m

19
 m

m

11
 m

m

18
 m

m 9 
m

m

34 mm

13 mm

h

34 mm

Lépcsőprofil S05 40x25
A szélesen barázdált felületű élvédő esztétikus kiné-
zetet, és biztonságos használatot biztosit. A merőle-
ges profil „levágott” formája által védi az igénybevevőt 
a megbotlástól.

Lépcsőprofil, barázdált

Csuszásgátló gumis  
lépcsőprofil

13

28 mm

45 mm

12
 m

m

Z Lépcsőprofil A05 / M05

h

18 mm

26 mm

12
 m

m

24 mm18 mm

25 mm35 mm

11
 m

m

27 mm

10
 m

m

10
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8 
m

m
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m

m
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m
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m
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m 9 
m

m

34 mm

13 mm

h

34 mm

Z Lépcsőprofil Csúszásgátló lépcsőprofil
A lépcsőprofil két elemből áll, az alapból, amelyet 
a kerámia burkolat alá dolgozzuk, valamint felső 
csúszásgátló rugalmas gumi betétből. Tulajdonsá-
gainak köszönhetően biztonságos használatot biztosit, 
egyben védi a lépcsőfok éleit.

Színpaletta

10 eloxált ezüst 

11 eloxált arany

A05 / M05 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság                
mm

Darab/
csomag

Szín

A050xx Z alumínium profil 1/2/2,5 10 10
natúr alumínium 

eloxált ezüst 
eloxált arany.

M050xx Z réz profil 1/2/2,5 10 10 réz

S05 40×25 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Méret                
mm

Darab/
csomag

Szín

S051xx Stratus alu lépcs.profil 0,91 40x25 10 10-11
S053xx Stratus alu lépcsőprofil 1,82 40x25 10 10-11
S054xx Stratus alu lépcsőprofil 2,73 40x25 10 10-11
S05Exx Stratus alu lépcsőprofil szalag 0,91 40x25 10 10-11
S05Fxx Stratus alu lépcsőprofil szalag 1,82 40x25 10 10-11
S05Gxx Stratus alu lépcsőprofil szalag 2,73 40x25 10 10-11

*xx – a szín számát jelenti

A04 / M04 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság             
mm

Darab/
csomag

Szín

A040xx aluminium lépcsőprofil
barázdált felülettel 1/2/2,5 10 10

natúr alumínium 
eloxált ezüst 
eloxált arany.

M040xx réz profil,  
barázdált felülettel 1/2/2,5 10 10 réz

*xx oznacza długość

13 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség               
mm

Darab/
csomag

Szín

1301xx PVC talpú gumis lépcsőprofil 1,35 28 10 1/2/3
1302xx PVC talpú gumis lépcsőprofil 2,70 28 10 1/2/3

*xx – a szín számát jelenti

Színpaletta

1 szürke

2 bronz

3 fekete
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A széria termékei különböző anyagokból készül-
nek, és különböző a felhasználási területük. Kü-
lönböző gépi és felületi kezelést végeznek rajtuk. 
Megtalálhatók itt a csempe és a padlólap eszté-
tikus befejezéséhez használható profilok, a kerá-
mialapok mechanikai sérülései ellen védő, a kül-
ső vagy belső nedvesség ellen védő és szigetelő, 
továbbá dilatációs profilok, valamint a csempe, 
a padló, és a klinker burkolólaphoz használatos 
segédanyagok és a kiegészítőik. 

Közös funkció köti őket össze – a belsőterek kom-
fortos használatának biztosítása, ahol a befejező 
munkálatokhoz felhasznált anyagok elsősorban 
kerámialapok. SALAG profilok és kiegészítők nél-
kül nem is lehet elképzelni a jól, és biztonságosan 
lerakott lapokat, sem a szép és szolid befejező 
munkálatokat a belsőtérben. Tőlük függ a belső-
tér végső vizuális eredménye, a kerámialapokkal 
burkolt padló-, fal-, és más felületek minősége és 
tartóssága.

    A széria közös jellemzői

Hidegburkolati  
PVC és fémprofilok, kiegészítők
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Pozitív élvédő profil Negatív élvédő profil

h

23 mm

h

25 mm

01 02

Hidegburkolati PVC és fémprofilok, kiegészítők

Zárt pozitív élvédő profil

h

23 mm

h

24 mm

04L Típusú élvédő profil 03

Pozitív élvédő profil
Külső szélek befejező munkálatainak profilja. Sikeresen 
elrejti az egyenetlenségeket, és védi a kerámia lemeze-
ket a mechanikai sérülésektől.

Negatív élvédő profil
Belső szélek befejezését szolgálja, elrejti az egyenet-
lenségeket, ezáltal esztétikus képet ad.

Zárt pozitív élvédő profil
A megmunkált sarok éleknek jellegzetes megjelenési 
formát biztosít és a kerámialap finom széleit védi a sé-
rülések ellen.

L Típusú élvédő profil
Külső szélek esztétikus befejezését szolgálja, eredmé-
nyesen elfedi az összes egyenlőtlenségeket, védi a ke-
rámialapokat mechanikus sérülések ellen.

02 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság                
mm

Csomag/
doboz

Szín

0270xx PCV negatív sarokelem 2,5 7,3 20 01-93
0280xx PCV negatív sarokelem 2,5 8,3 20 01-93
0290xx PCV negatív sarokelem 2,5 9,5 20 01-93
0200xx PCV negatív sarokelem 2,5 10,5 20 01-93
0220xx PCV negatív sarokelem 2,5 12,5 20 01-93
027xxx PCV negatív sarokelem márvány 2,5 7,3 10 130-167
028xxx PCV negatív sarokelem márvány 2,5 8,3 10 130-167
029xxx PCV negatív sarokelem márvány 2,5 9,5 10 130-167
020xxx PCV negatív sarokelem márvány 2,5 10,5 10 130-167
022xxx PCV negatív sarokelem márvány 2,5 12,5 10 130-167

03 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság              
mm

Csomag/
doboz

Szín

0360xx PVC L padlószegélyléc 2,5 6 20 01-24
0370xx PVC L padlószegélyléc 2,5 7,3 20 01-93
0380xx PVC L padlószegélyléc 2,5 8,3 20 01-93
0390xx PVC L padlószegélyléc 2,5 9,5 20 01-93
0300xx PVC L padlószegélyléc 2,5 10,5 20 01-10
0320xx PVC L padlószegélyléc 2,5 12,5 20 01-24

04 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság              
mm

Csomag/
doboz

Szín

0470xx PCV zárt pozitív élvédő 2,5 7,3 20 01-81
0490xx PCV zárt pozitív élvédő 2,5 9,5 20 01-81

01 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság                
mm

Csomag/
doboz

Szín

0170xx PCV pozitív sarokelem 2,5 7,3 20 01-93
0180xx PCV pozitív sarokelem 2,5 8,3 20 01-93
0190xx PCV potitív sarokelem 2,5 9,5 20 01-93
0100xx PCV pozitív sarokelem 2,5 10,5 20 01-93
0120xx PCV pozítiv sarokelem 2,5 12,5 20 01-93
017xxx PCV pozitv sarokelem márvány 2,5 7,3 10 130-167
018xxx PCV pozitv sarokelem márvány 2,5 8,3 10 130-167
019xxx PCV pozitv sarokelem márvány 2,5 9,5 10 130-167
010xxx PCV pozitv sarokelem márvány 2,5 10,5 10 130-167
012xxx PCV pozitv sarokelem márvány 2,5 12,5 10 130-167

*xx – a szín számát jelenti
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Dilatációs profil Hajlítható falu profil

23 mm

h h1

h

23 mm

a

05 19

Hidegburkolati PVC és fémprofilok, kiegészítők

Mozgatható profil  „Listello” profil

h

h1

7 mm

h

08 09

Általános séma

Dilatációs profil 
Gumibetét alkalmazásának köszönhetően nagyon jól 
követi az aljzat mozgását, megakadályozva ezáltal a re-
pedések keletkezését. Nélkülözhetetlen a nagy felületű 
padlózat befejező munkálatainál, így például ipari, ke-
reskedelmi csarnokoknál stb.

Hajlítható falu profil
A hajlítható falu profil azért univerzális, mivel változtat-
ható a szöge, a lerakandó padlólapok vastagságától 
függően. Kevésbé vastag padlólap lerakásánál a moz-
gatható élt merőleges állásba helyezzük, így az támasz-
tékul szolgál a padlólapnak. Vastagabbnál a mozgatha-
tó élt függőleges állásba állítjuk.

Mozgatható profil 
Lehetővé teszi a befejező munkálatokat a 6 és 9 mm-
es vastagságú csempelapoknál, a rögzítő részről tör-
ténő leválasztás után, mint lezáró negyed hengerként 
is használható, amelyet ragasztó segítségével lehet 
rögzíteni.

„Listello” profil
Kerámialapok elválasztását szolgáló díszítőprofil, kü-
lönböző fajtájú anyagok egymás melletti rögzítésénél, 
mint például kerámia-üveg, továbbá díszítő keretként 
is használható.

19 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság      
mm

Csomag/
doboz

Szín

190001 PVC profil állitható elemmel 2,5 8,3 10 01

08 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság                
mm

Csomag/
doboz

Szín

0800xx PVC állitható profil 2,5 8,3/9,5 20 01/05/07

09 Logisztika  

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság             
mm

Csomag/
doboz

Szín

0900xx "Listello" PVC diszitő szegély 2,5 10 10 01-85
090xxx "Listello" PVC diszitő szegély 2,5 10 10 147

05 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság 
mm

Csomag/
doboz

Szín

0508xx PVC diletációs profil 2,5/3 8 10 01-07
0500xx PVC diletációs profil 2,5/3 10 10 01-07

*xx – a szín számát jelenti
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15 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Méret                
mm

Csomag/
doboz

Szín

152301 Öntapadó kádszegély 3 10x10 1 01
152901 Öntapadó kádszegély 26 10x10 1 01
153301 Öntapadó kádszegély 3 15x15 1 01
153901 Öntapadó kádszegély 54 15x15 1 01
154301 Öntapadó kádszegély 3 20x20 1 01
154901 Öntapadó kádszegély 48,75 20x20 1 01
156301 Öntapadó kádszegély 3 30x30 1 01
156901 Öntapadó kádszegély 48,75 30x30 1 01

12 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség            
mm

Csomag/
doboz

Szín

120151 Fugakeresztek x 1,5 200 01
120201 Fugakeresztek x 2 200 01
120301 Fugakeresztek x 3 200 01
120401 Fugakeresztek x 4 50 01
120501 Fugakeresztek x 5 50 01
121001 Fugaék 0,023 5 100 01

Univerzális önta-
padós kádszegély

Előre beépíthető 
kádszegély

062060 / 061 Kádszegély 15

Univerzális öntapadós kádszegély
A kádprofil mindkét szélén rugalmas, szilikonos, a falfelü-
letéhez igazodó vízzáró profil. Felszerelésére szilikonos ra-
gasztással, vagy öntapadó szalag segítségével kerül sor. 
Öntapadós kádszegély
Öntapadós szalaggal együtt, szettben.

Előre beépíthető kádszegély
A kádprofil rugalmas, szilikonos vízzáróval rendelkezik, 
amely szorosan illeszkedik a kád felületéhez. Csempe 
alá előre beépíthető, kitűnően védi a falat a nedvesség 
ellen.

Kádszegély
Az egyszerű beépítés, szabadon alakítható formával 
párosul. Öntapadós rétegének köszönhetően védi 
mindazokat a helyeket, ahol a víz és a nedvesség nem-
kívánatos elem.

25 mm
25 mm

25 mm

060 / 061 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság 
mm

Csomag/
doboz

Szín

0601xx Univerzális PVC kádszegély 1,85 25 10
1/2/5

/6/12/16
/80/81

0602xx Univerzális PVC kádszegély 2,5 25 10
0611xx PVC öntapadós kádszegély 1,85 25 10
0612xx PVC öntapadós kádszegély 2,5 25 10

062 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Méret                
mm

Csomag/
doboz

Szín

0621xx Beépthető PVC kádszegély 1,85 25 20 1/2/5/6/12
/16/80/810622xx Beépthető PVC kádszegély 2,5 25 20

*xx – a szín számát jelenti

Hidegburkolati PVC és fémprofilok, kiegészítők

Fugakeresztek
Csempelapok, padlólapok, és klinker burkolólapok 
egyenletes felrakását segítik elő. A fugakeresztek hosz-
szú szárai ugyanakkor biztosítják a falburkoló egyszerű 
és szakszerű lerakását.

Fugaékek
A csempelap vízszintben történő lerakását szolgálják. 
Az ékeknek köszönhetően lehetséges minden egyes 
csempelap egyenletes és precíz lerakása.

12Fugakeresztek/Fugaékek

Lezáró szegély 26

Lezáró szegély
Megbízható lezáró szegély a hézagok elrejtésére, le-
zárására. A lezáró szegély fal- és konyhapult, fal- és kád, 
fal- és mosogató közötti hézagok, gyors, esztétikus le-
zárására szolgál. Egyszerű a használata, elhelyezéskor 
ragasztóval rögzíthető.

26 Logisztika

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Csomag/
doboz

Szín

2600xx lezáró szegély 4,2 6 00-05

00 színtelen

01 fehér

02 elefántcsont

03 beige

04 bronz

05 fekete

Színpaletta
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Színpaletta
Normálszínek

45 dió

48 cédrus

49 tícián

Színpaletta
Márványos színek

Marketing anyagok

A padlóléceink expozíciója és értékesítése előse-
gítésére egy sor attraktív reklám anyagot ajánlunk 
fel, aminek köszönhetően a termékeinkről szóló 
összes információ elérhetővé válik, a vevőink pe-
dig megelégedéssel fognak vásárolni.

2 világos szürke

3 közép szürke

4 sötétszürke

5 elefántcsont

6 világos beige

7 sötét beige

8 karamell

9 világos barna

10 sötétbarna

11 sárga

12 pasztell  
 rózsaszín

13 rózsaszín

14 piros

15 burgundi

16 égszínkék

17 pasztell kék

18 kék

19 sötétkék

20 almazöld

1 fehér

21 pasztell zöld

26 levendula

32 m-titán

40 m-lila

27 kékes-szürke

33 m-szürke

28 tégla

34 m-antracit

29 olívzöld

35 m-jázmin

30 m-manhattan

38 m-bronz

36 m-vanília

31 m-ezüst

39 m-mályva

37 m-beige

22 világos zöld

23 sötétzöld

24 fekete

25 pasztell sárga

41 m-türkiz

42 m-kék

91 barack

86 magnólia

92 mangó

93 d-beige

87 kávé

47 m-sötétkék

88 alabástrom

43 m-menta

89 púder 
 rózsaszín

44 m-tumalin

80 pisztácia

82 világos  
 karamell

90 krém

46 m-olívzöld

81 krókusz

83 szegfűszeg

84 csokoládé

85 korall

158 hamu

159

160

162

161

163

165

166

167

170

171

szürkés-zöld

gyöngy

sárga

világos zöld

pasztell
rózsaszín

levendula

türkiz

barnagyöngy

arany beige

ezüst beige

153

154

155

156

157

152

151

144

145  terrakotta

ezüst147

148 arany

149

150

márványos 
égszínkék

márványos
pasztell kék

márványos 
világos beige

márványos 
krém

márványos 
világos kék

márványos 
azúrkék

márványos
világos
rózsaszín

márványos 
tégla

márványos 
bronz

márványos 
almazöld

130

131

132 

133

134

135

136

137

138

140

141

142 homok-beige

143

márványos 
zöld

márványos 
kékes-arany

márványos 
szürke

márványos 
fehér

márványos 
fekete

márványos 
beige

márványos 
rózsaszín

márványos 
fehér szikla

márványos 
kék

márványos 
piros

homok-granit

márványos 
gesztenye-
arany

márványos 

márványos 
világos kék

márványos 

márványos 
világos kék

22
50

 m
m

1600 mm

1000 mm

700 m
m

   Bemutatóállvány

   Display – színminták

   Termékek katalógusa  
 SALAG

1000 mm

700 m
m

   Display – színminták

Hidegburkolati PVC és fémprofilok, kiegészítők
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L Élvédő profil A01 / M01 L Élvédő hajlítható 
profil

A08 / M08 Ovális pozitív
profil

A02 / M02 Negatív profil A03 / M03

h

18 mm

26 mm
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 m

m

24 mm18 mm

25 mm35 mm
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A01 / M01 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság 
mm

Csomag/
doboz

Szín

A018xx „L” aluminium profil 1/2/2,5 8 10 natúr
eloxált ezüst
eloxált arany

A010xx „L” aluminium profil 1/2/2,5 10 10
A012xx „L” aluminium profil 1/2/2,5 12 10
M01xxx „L” réz profil 1/2/2,5 8/10/12 10 réz

A08 / M08 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság 
mm

Csomag/
doboz

Szín

A088xx „L” aluminium profil 1/2/2,5 8 10 natúr
eloxált ezüst
eloxált arany

A080xx „L” aluminium profil 1/2/2,5 10 10
A082xx „L” aluminium profil 1/2/2,5 12 10
M08xxx „L” réz profil 1/2/2,5 8/10/12 10 réz

*xx oznacza długość

h

18 mm

26 mm
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A02 / M02 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság 
mm

Csomag/
doboz

Szín

A028xx Aluminium pozitív „C” profil 1/2/2,5 8 10
natúr

eloxált ezüst
eloxált arany

A020xx Aluminium pozitív „C” profil 1/2/2,5 10 10
natúr

eloxált ezüst
eloxált arany

M020xx Réz pozitív ovális profil 1/2/2,5 10 10 réz

A03 / M03 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság 
mm

Csomag/
doboz

Szín

A039xx Aluminium negatív profil 1/2/2,5 9 10
natúr

eloxált ezüst
eloxált arany

M030xx Réz negatív profil 1/2/2,5 9 10 réz

Hidegburkolati PVC és fémprofilok, kiegészítők
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Burkolatváltó
T profil, keskeny

Burkolatváltó
T profil, széles

A071 / M071 A072 / M072Vízorr profilA06 / M06Burkolatkiegyenlítő
indítóprofil

A09

h

18 mm

26 mm
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 m

m

24 mm18 mm

25 mm35 mm
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 m
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 m
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34 mm
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18 mm

26 mm
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24 mm18 mm

25 mm35 mm
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m 9 
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34 mm

13 mm

h

34 mm

A06 / M06 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság 
mm

Csomag/
doboz

Szín

A060xx Alumínium színtkiegyenlitő, 
ferde 1/2/2,5 11 10

natúr
eloxált ezüst
eloxált arany

M060xx Réz színtkiegyenlitő, ferde 1/2/2,5 11 10 réz

A09 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság 
mm

Csomag/
doboz

Szín

A090xx Aluminium vizor 1/2/2,5 19 10
natúr

eloxált ezüst
eloxált arany

*xx oznacza długość

h
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34 mm

A071 / M071 Logisztika A072 / M072 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség 
mm

Csomag/
doboz

Szín

A071xx „T”aluminium profil 1/2/2,5 13 10
natúr

eloxált ezüst
eloxált arany

M071xx „T” réz profil 1/2/2,5 13 10 réz

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség 
mm

Csomag/
doboz

Szín

A072xx „T”aluminium profil 1/2/2,5 26 10
natúr

eloxált ezüst
eloxált arany

M072xx „T” réz profil 1/2/2,5 26 10 réz

Hidegburkolati PVC és fémprofilok, kiegészítők
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Általános építkezési profilok

Az általános építkezési profilok olyan anyagból 
készülnek, amelyek nagy ellenálló képességgel 
bírnak a külső tényezőkkel szemben. Megfelelően 
véd a korrózió ellen, és hosszú ideig megőrzi a jó 
tulajdonságait. Felbecsülhetetlen segítséget jelent 
az építkezési munkálatok befejezési szakaszában. 
Azért is érdemes kellő megfontolással kiválasztani 
ezeket a termékeket, mert minőségük befolyásolja 
az egész projekt végső eredményét. 

A SALAG által javasolt termékek minőségét szám-
talan felhasználó véleménye igazolja, megelége-
déssel beszélnek a precíz elkészítésről, a használati 
értékéről, az ellenálló képességéről és rugalmassá-
gáról. Mindamellett ennek legfőbb megerősítését 
a SALAG termékek növekvő népszerűsége jelenti. 
A Vevőink azért választják termékeinket, mert meg-
bízhatóak.
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Gipszkarton élvédő Hálós élvédő profil1101 1102 Befejező munkálatok  
gipszkarton lezáró profilja

1103 1104Hajlítható gipszkarton 
élvédő profil

Gipszkarton élvédő
Általános építkezési felhasználású, univerzális élvédő 
profil. Fehér PVC anyagból készül, ennek köszönhető-
en tartós, véd a korrózió ellen, és esztétikus befejezést 
képez.

Hálós élvédő profil
A falszélek befejező megmunkálásához teljes választé-
kot nyújt. A vakolathabarcs használatánál a háló kiváló 
kötőanyag szerepet tölt be, az élvédő pedig kisimítja és 
védi a sarkok éleit.

Hajlítható gipszkarton élvédő profil
A profil fehér PVC anyagból készül. A speciális perforá-
ció biztosítja a termék nagyfokú hajlékonyságát, ezért a 
nem egyenes falszélek befejezési munkálatainál hasz-
nálatos.

Befejező munkálatok gipszkarton lezáró profilja
A falszélek egyenletes és esztétikus befejezését teszi 
lehetővé. Fehér PVC anyagból készül, véd a korrózió 
ellen, valamint biztosítja a vakolt falak tartósságát.

Általános építkezési profilok

25 mm

70
 m

m

25 mm 25 mm

70
 m

m

25 mm

1101 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Méret 
mm

Csomag/
doboz

Szín

1101xx PVC gipszkarton élvédő 2,5/3 25x25 100 01

1102 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Méret 
mm

Csomag/
doboz

Szín

1102xx PVC hálós élvédő profil 2,5/3 70x70 100 01
*xx oznacza długość

12
,5

 m
m

1103 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Méret 
mm

Csomag/
doboz

Szín

1103xx PVC hajlitható gipszkarton élv 2,5/3 25x25 100 01

1104 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség 
mm

Csomag/
doboz

Szín

1104xx PVC gipszkarton lezáró 2,6/3 12,5 100 01
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PVC Élvédő 21 / 22

65

PVC Élvédő
Befejező munkálatokhoz használt élvédő normál, és fa-
utánzatú színekben kapható. Pozitív és negatív élvédőként 
egyaránt használatos, díszít és védi a falszéleket a sérü-
lések ellen.

15 mm

15
 m

m

20 mm

20
 m

m

20 mm

10
 m

m

10 mm

10
 m

m

25 mm

25
 m

m

30 mm

30
 m

m

50 mm

50
 m

m
18

 m
m

21 / 22 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Méret 
mm

Csomag/
doboz

Szín

2211xx PVC sarokprofil 2,9 10x10 25 01-21
2121xx PVC sarokprofil 2,9 10x20 25 01-21
2221xx PVC sarokprofil 2,9 15x15 25 01-21
2231xx PVC sarokprofil 2,9 20x20 25 01-21
2241xx PVC sarokprofil 2,9 25x25 25 01-21
2251xx PVC sarokprofil 2,9 30x30 25 01-21
2261xx PVC sarokprofil 2,9 50x50 25 01-21

01 fehér

02 beige

11 sárga

12 világos beige

13 karamell

14 sárga pasztell

15 elefántcsontszín

16 rózsaszín

17 pasztell kék

21 pasztell zöld

Színpaletta Normálszínek Színpaletta Fautánzatú 
színek

03 világos bükk

04 sötét bükk

05 égerfa

06 fenyő

07 meggy

08 világos tölgy

09 dió

10 mahagóni

*xx – a szín számát jelenti

Univerzális gipszkarton profil 
Az univerzális profil két-komponenses technológiájának 
köszönhetően minden sarokhoz hozzáilleszthető. Ideá-
lis megoldást jelent a különleges belsőtéri projektek 
befejező munkálatainak megvalósításához.

23 mm

1105 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Méret 
mm

Csomag/
doboz

Szín

1105xx PVC univ.gipszkarton profil 2,5/3 23x23 100 01

Klinkertégla távtartó 
A téglarakás sohasem volt ilyen könnyű. 

45
 m

m
60 mm

1220 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Szélesség 
mm

Csomag/
doboz

Szín

122001 PVC klingertégla fugakereszt 0,075 10 50 fekete
*xx oznacza długość

Univerzális gipszkarton profil 1105 Klinkertégla távtartó 1220

Általános építkezési profilok
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15 mm

15
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m

20 mm

20
 m

m

20 mm

10
 m

m

10 mm

10
 m

m

25 mm

25
 m

m

30 mm

30
 m

m

50 mm

50
 m

m
18

 m
m

Bútorprofil 20 „H” profil 10

Bútorprofil
A tároló jellegű bútorok felületeinek esztétikus befeje-
zését teszi lehetővé, tartósan védi a bútorokat, a sérü-
lés ellen. Széles színpaletta áll rendelkezésre a profil 
kiválasztásánál.

„H” profil
Praktikus a használata a bútorok hátoldalainak az ösz-
szeillesztésénél.

20 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság 
mm

Csomag/
doboz

Szín

2080xx PVC butorprofil 2,6 18 10 1-24
208Nxx PVC butorprofil 2,6 18 10 1-11

10 Logisztika 

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság 
mm

Csomag/
doboz

Szín

1000xx „H” PVC profil 2 4 10 01/10/24/30

22 mm

4 
m

m

*xx – a szín számát jelenti *xx – a szín számát jelenti

Munkalap profil

LP Logisztika

Általános építkezési profilok

1 fehér

2 karamell

3 szürke

6 beige

10 sötétbarna

24 fekete

Színpaletta Normálszínek

1 fenyő

2 bükk

3 világos körtefa

4 égerfa

5 tölgy

6 meggy

7 világos tölgy

8 körtefa

9 almafa

10 dió

11 mahagóni

Színpaletta Fautánzatú 
színek

Munkalap profil
Minden munkalap esztétikus befejezését adja, megakadályozva a nedvesség beszivárgását a konyhaszekrény és fal közé.  

Színpaletta

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság 
mm

Csomag/
doboz

Szín

LP00xx munkalap szegélyléc 23 mm 3 23 10 02-56
LP0Wxx belső sarokelem - 23 20 02-38
LP0Zxx külső sarokelem - 23 20 02-38
LP0Kxx bal végzáró - 23 20 02-38

Tartozékok 
0B – krém
0D – karamell
0E – tégla

0L – dió
0F – világos barna
0G – barna

0C – beige
0I – wange
0A – fehér

0J – fekete
0K – szürke
0M – fenyő

0N – fenyő
0O – elefántcsont
0P – citrom

0W – kheki
0U – sötétszürke

23
 m

m

23 mm

23
 м
м

23 мм

23 mm

37
 m

m

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság 
mm

Csomag/
doboz

Szín

LP10xx munkalap szegélyléc 37 mm 3 37 10 02-39
LP1Wxx belső sarokelem - 37 20 02-39
LP1Zxx külső sarokelem - 37 20 02-39
LP1Lxx bal végzáró - 37 20 02-39
LP1Pxx jobb végzáró - 37 20 02-39

LP1 Logisztika

16 öregfa, sötét

17 körtefa

18 mokka

19 wenge africa

20 fehér

21 ontario diófa

22 granito arses

23 sárga chip

24 rosso márvány

25 old whisky

26 lengyel tölgy

27 old cognac

28 gold floris

29 aluminium

30 hegyi fenyő

31 vanília

32 dark cristal

33 antik-homok 905W

34 limon

35 trawertin

36 oregon tölgy

37 oregon tölgy (sötét)

38 pattintott kő ontario

39 bükkfa

40 tengeri fű 

41 matt ezüst

42 sárga sira

43 világos márvány

44 elegant dió

46 sötét calvados

47 világos bükkfa

48 mariposa

49 közép bükkfa

50 hegyi égerfa

51 meggy

52 juhar

53 flamenco

54 rumba

55 sárga homok

56 fehér arabeszk

02 antik-homok

03 égerfa

04 calvados

05 porcelán

06 dakar

07 arany gránit

08 gyökér

09 bézs juta

10 homok chip

11 carrara márvány

12 tárna

13 homokkő

14 trawertino

15 öregfa, világos

0F

0C

0C

0F

0B

0C

0C

0C

0I

0I

0A

0L

0G

0B

0D

0E

0J

0K

0B

0D

0E

0E

0L

0E

0M

0B

0B

0B

LP|LP1

0U 0A

0N

0O

0B

0P

0C

0J

0B

0W

0D

0L

0M

0F

0C

0N

0D

0D

0D

0C

0N

0D

0M

0C

0O

0D
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Kábelcsatornák

Cikkszám Cikkszám Magasság 
mm

Csomag/
doboz

Szín

T07x01 Filc alátétek 24x24 10 0-1
T07x02 Filc alátétek 35x24 10 0-1
T07x03 Filc alátétek 45x15 10 0-1
T07x04 Filc alátétek 82x100 10 0-1
T07x05 Filc alátétek ∅ 13 10 0-1
T07x06 Filc alátétek ∅ 17 10 0-1
T07x07 Filc alátétek ∅ 22 10 0-1
T07x08 Filc alátétek ∅ 25 10 0-1
T07x09 Filc alátétek ∅ 34 10 0-1
T07x10 Filc alátétek ∅ 50 10 0-1

Cikkszám Cikkszám Hossz          
m

Magasság 
mm

Csomag/
doboz

Szín

250000 lábazatvédő profil 3 m 18 20 színtelen

*x – a szín számát jelenti

Cikkszám Megnevezés Hossz          
m

Magasság 
mm

Csomag/
doboz

Szín

T021xx oldal szegélyléc 
bal alumínium 1 mm 0,60 28 10 Eloxált ezüst, 

arany és barna, 
fehér, tölgy, 

bükkfa, fekete, 
bronz, drapp-
barna, kék, 

mahagóni barna, 
zöld, meggy 

T022xx oldal szegélyléc 
jobb alumínium 1mm 0,60 28 10

T051xx alumínium saroktakaró 0,62 28 10

T061xx alumínium hézagtakaró 0,60 28 10

*xx – a szín számát jelenti

Általános építkezési profilok

Filc alátétek
A filcalátétek öntapadó alappal rendelkeznek.  
A padlófelületet védik a karcolással szemben. Megkön-
nyítik a bútormozgatást.

Filc alátétek  T07

Színpaletta

0  fehér

1 bronz

T07 Logisztika

Lábazatvédő profil
A lábazatvédő profil megkönnyíti a konyha tisztán  
tartását. A lábazatvédő profil színtelen és rugalmas 
tömítéssel rendelkezik. A konyhai szekrények aljára 
szerelhető, aminek köszönhetően a szennyeződés, 
vagy a folyadék nem kerül a bútorok alá.

25 Logisztika 

Lábazatvédő profil  25

Konyhai munkalapok profiljai

19
,2

 m
m

8,8 mm

30
,2

 m
m

5,9 mm

29
 m

m

16,33 mm

19
,2

 м
м

8,8 мм

30
,2

 м
м

5,9 мм

29
 м
м

16,33 ммT0 Logisztika

Konyhai munkalap profiljai  T0



SALAG − padlózati profilok

Kábelcsatornák

SALAG − padlózati profilok 7170 Kábelcsatornák IL 

A SALAG installációs szegélyek rendszere a vako-
lat felett vezetendő elektromos, tele- információs, 
és más vezetékek elhelyezését segíti. Ajánlott 
a beltéri felhasználása, mivel biztosítja a kábele-
zés mechanikai védelmét, valamint megkönnyíti 
az elektromos vezetékek cseréjét, illetve moderni-
zációját. 
A SALAG által kifejlesztett kábelcsatornák rend-
szere az európai normatíváknak megfelelően lett 
tervezve, a PN-EN 50085-1 norma alapján „Az 

elektromos installációhoz használatos zárt és ny-
itott szegélyrendszer” 
A SALAG által kifejlesztett termék minőségét 
számos felhasználónk véleménye igazolja, akik 
megelégedéssel beszélnek a konstrukció precizi-
tásáról, a használati értékéről, valamint rendkívül 
csekély hiba lehetőségéről és rugalmasságáról. A 
legjobb visz-szaigazolása azonban, a Salag márka 
egyre növekvő népszerűsége. Az ügyfelek azért 
választják a Salag szegélyeket, mert tudják, hogy 
megbízhatóak!

A kábelcsatornák előnyei

Az esztétikus külső

A gyártás precizitásának, az elemek esztétikus külsejének, valamint  
a külalak megtervezésének köszönhetően, a Salag installációs padló-
szegélyek jól mutatnak majd az Ön irodájában is.  

A szerelés egyszerűsége, és az installáció 
modernizálása

A kábelcsatornák elemeinek kapcsolati függetlensége lehetővé 
teszi a vezeték bármely szakaszához a könnyű hozzáférést, pél-
dául ha kiegészíteni szeretnék a meglevőket, vagy új csatlako-
zó adaptert telepíteni. További könnyítést jelent a rögzítő bilincs 
alkalmazása, amely megakadályozza a vezeték kicsúszását 
a kábelcsatornából, ez különösen a plafonon történő szerelésnél 
bír nagy jelentőséggel.

A rendszer sokoldalúsága

A rendszerhez tartozó csatlakozó doboz kompatibilis majd min-
den, a piacon beszerezhető csatlakozó aljzattal. Az elosztó do-
boz redukciós elemeket is tartalmaz, miáltal különböző széles-
ségű installációs szegélyhez alkalmazható. 

Az elektromos tápegységek és a riasztó 
vezetékek különválasztása

A kábelrendszer elemeinek jó tervezése lehetővé teszi a veze-
tékek különválasztását, ami különösen a váltóáramot vezető 
kábelek (a frekvencia zavart okozhat), illetve az antenna, riasztó 
vagy számítógépes hálózat kábeleinek egyidejű vezetése ese-
tén bír jelentőséggel.

A széria közös tulajdonságai
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Listwy wykończeniowe
i akcesoria do glazury i terakoty
Listwy aluminiowe i mosiężne
ogólnobudowlaneKątowniki PCV, listwa meblowa

Kábelcsatorna IL6025

súlya: 8,6 kg
hossza: 2 m
csomagolás: 10 db (20 fm)

Kábelcsatorna IL5017

súlya: 5,0 kg
hossza: 2 m
csomagolás: 10 db (20 fm)

Kábelcsatorna KábelcsatornaIL6025 IL5017

20 mm

12

20 mm

35 mm

50 mm

60 mm

17

17

17

25

20 mm

12

20 mm

35 mm

50 mm

60 mm

17

17

17

25

A kapcsoló tartozékai A kapcsoló tartozékai 

Az installációt tervezők és szerelők részére közzétett adatokAz installációt tervezők és szerelők részére közzétett adatok

Az aktív keresztmetszet és a padlószegélyben bevezetésre kerülő kábelvezetékek hozzávetőleges száma.

IL6025 60×25 mm 320+320+320 mm2

Azonosító Méretek

8 / 8 / 8 4 / 5 / 4 2 / 2 / 2

Ø 5,5  FTP Ø 7,25  WDXpek 75-1,0/4,8 Ø 10,6  YDP 3×2,5

1 / 1 / 1

Ø 11,5  YDY 4×2,5Aktív keresztmetszett

20 mm

12

20 mm

35 mm

50 mm

60 mm

17

17

17

25

Megnevezés

Negatív sarokelem 6025

Pozitív sarokelem 6025

Sarokkapcsoló 6025

Egyenes kapcsoló 6025

A szegély zárója 6025

Installációs doboz (egyes) 6025  

Installációs doboz (dupla) 6025  

Rögzítő bilincs

Egység

db

db

db

db

db

db

db

db

IW6025

IZ6025

IK6025

IP6025

IE6025

I16025  

I26025  

IT0000

Termékazonosító Csomagolás Mennyiség         

10

10

10

10

10

2

2

50

Megnevezés

Negatív sarokelem 5017

Pozitív sarokelem 5017

Sarokkapcsoló 5017

Egyenes kapcsoló 5017

A szegély lezáró 5017 

Installációs doboz (egyes) 5017  

Installációs doboz (dupla) 5017  

Rögzítő bilincs

Egység

db

db

db

db

db

db

db

db

IW5017

IZ5017

IK5017

IP5017

IE5017

I15017 

I25017  

IT0000

Termékazonosító Csomagolás Mennyiség         

10

10

10

10

10

2

2

50

IT6025I26025I16025IE6025IP6025IK6025IZ6025IW6025 IT5017I25017I15017IE5017IP5017IK5017IZ5017IW5017

Az aktív keresztmetszet és a padlószegélyben bevezetésre kerülő kábelvezetékek hozzávetőleges száma.

IL5017 50×17 mm 250+250 mm2

Azonosító Méretek

6 / 6 4 / 4 2 / 2

Ø 5,5  FTP Ø 7,25  WDXpek 75-1,0/4,8 Ø 10,6  YDP 3×2,5

1 / 1

Ø 11,5  YDY 4×2,5Aktív keresztmetszett

20 mm

12

20 mm

35 mm

50 mm

60 mm

17

17

17

25

Kábelcsatornák
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Listwy wykończeniowe
i akcesoria do glazury i terakoty
Listwy aluminiowe i mosiężne
ogólnobudowlaneKątowniki w, listwa meblowa

Kábelcsatorna IL3517

súlya: 5,6 kg
hossza: 2 m
csomagolás: 15 db (30 fm)

Kábelcsatorna IL3517

20 mm

12

20 mm

35 mm

50 mm

60 mm

17

17

17

25

Az aktív keresztmetszet és a padlószegélyben bevezetésre kerülő kábelvezetékek hozzávetőleges száma.

IL3517 35×17 mm 390 mm2

Azonosító Méretek

9 6 2

Ø 5,5  FTP Ø 7,25  WDXpek 75-1,0/4,8 Ø 10,6  YDP 3×2,5

2

Ø 11,5  YDY 4×2,5Aktív keresztmetszett

20 mm

12

20 mm

35 mm

50 mm

60 mm

17

17

17

25

Negatív sarokelem 3517

Pozitív sarokelem 3517

Sarokkapcsoló 3517

Egyenes kapcsoló 3517

A szegély lezáró 3517

Installációs doboz (egyes) 3517

Installációs doboz (dupla) 3517  

  

Egység

db

db

db

db

db

db

db

10

10

10

10

10

2

2

I13517 I23517 IN0000IE3517IP3517IK3517IZ3517IW3517

Kábelcsatorna IL2012

súlya: 8,0 kg
hossza: 2 m
csomagolás: 35 db (70 fm)

Kábelcsatorna IL2012 / IL2017

20 mm

12

20 mm

35 mm

50 mm

60 mm

17

17

17

25

20 mm

12

20 mm

35 mm

50 mm

60 mm

17

17

17

25

IK2017 IN0000IZ2017IW2017IK2012IZ2012IW2012

Az aktív keresztmetszet és a padlószegélyben bevezetésre kerülő kábelvezetékek hozzávetőleges száma.

Azonosító Méretek Ø 5,5  FTP Ø 7,25  WDXpek 75-1,0/4,8 Ø 10,6  YDP 3×2,5 Ø 11,5  YDY 4×2,5Aktív keresztmetszett

IL2012 20×12 mm 120 mm2 3 2 – –
20 mm

12

20 mm

35 mm

50 mm

60 mm

17

17

17

25

IL2017 20×17 mm 190 mm2 5 3 1 1

20 mm

12

20 mm

35 mm

50 mm

60 mm

17

17

17

25

Megnevezés

Negatív sarokelem 2012

Pozitív sarokelem 2012

Sarokkapcsoló 2012

Egység

db

db

db

IW2012

IZ2012

IK2012

Termékazonosító Csomagolás Mennyiség       

20

20

20

Negatív sarokelem 2017

Pozitív sarokelem 2017

Sarokkapcsoló 2017

db

db

db

IW2017

IZ2017

IK2017

20

20

20

 Falon kívüli elosztódoboz + kapcsoló szett dbIN0000 1Falon kívüli elosztódoboz + kapcsoló szett db

IW3517

IZ3517

IK3517

IP3517

IE3517

I13517

I23517 

IN0000 1

Kábelcsatorna IL2017

súlya: 7,2 kg
hossza: 2 m
csomagolás: 25 db (50 fm)

Kábelcsatornák

Az installációt tervezők és szerelők részére közzétett adatok

A kapcsoló tartozékai  

MegnevezésTermékazonosító Csomagolás Mennyiség        

Az installációt tervezők és szerelők részére közzétett adatok

A kapcsoló tartozékai 
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