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Sháníte podobný sortiment, 

který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv

z plošných materiálů, hran 
a příslušenství.

help@demos-trade.com

Potřebovali byste informace o jiných 
variantách, formátech nebo máte dotaz 

na zpracování a užití materiálů? 
Zavolejte naši technickou podporu.

+420 596 223 455

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své 

práci potřebujete. Nechte se inspirovat 
specializovanými brožurami 

nebo časopisy plnými nápadů, 
které vám usnadní vaši práci.

Další sortiment



L iš t y,  sok l y,  okopové p lechy 13.2

Lišty, sokly,
okopové plechy
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Lišty, sokly, okopové plechy
Těsnicí lišty k pracovním deskám
Soklové systémy REHAU
Rektifikační nožky
Okopové plechy

Ke stažení na  
www.demos-trade.com

Prohlížejte si stále aktuální katalog  
v elektronické verzi, stáhněte si 

certifikáty, produktové informace  
nebo technické listy. Informujte se  

o dostupnosti materiálů,  
základních cenách aj.
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Aby nová kuchyň dlouho sloužila, tak se 
musí líbit, musí být praktická, a hlavně: její 
údržba musí být nanejvýš jednoduchá. 
Těsnicí lišta zamezí průniku vody za linku 
a chrání samotnou pracovní desku před 
poškozením. Záleží na konkrétní předsta-
vě zákazníka o dekoru lišty a jejím tvaru. 
Může si vybrat takovou, která bude funkč-
ní, a přitom nenaruší vyladěný design celé 
kuchyně – na výběr jsou lišty v dekoru 
pracovní či zádové desky, z hliníku nebo 
imitace nerezu. 

Upevněním soklu na nožky kuchyňské 
linky zabráníte vodě a nečistotám, aby  

vnikaly pod linku. Efektním řešením je 
sokl potažený fólií z hliníku nebo nere-
zového plechu, který designově naváže 
na vybavení kuchyně nerezovými spotřebi-
či. Pokud je vybaven i těsnicím profilem, 
je údržba kuchyně zase o něco jednodušší.

K ochraně spodní části dveří před me-
chanickým poškozením a poškrábáním 
doporučujeme použít okopové plechy 
z broušeného hliníku nebo nerezu. Jsou 
samolepicí a jejich aplikaci tak hravě 
zvládne každý.

Lišty, sokly, okopové plechy
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Těsnicí lišty k pracovním 
deskám

Těsnicí LiŠTY 
K PRAcOVníM DEsKÁM

Těsnicí lišta je důležitou součástí kuchyňské 
linky. Její funkce spočívá ve znemožnění prů-
niku vody za kuchyňskou linku. Tím chrání 
samotnou pracovní desku před poškozením. 

Podle použitého materiálu se lišty dají rozdělit 
do několika kategorií, ale dá se říci, že hlavně 
záleží na konkrétním požadavku zákazníka 
a jeho představě o dekoru těsnicí lišty, její 
ceně a tvaru.

Těsnicí lišta 8 nasouvací 
Univerzální těsnicí lišta k našroubování, 
kombinace hlíník/plast. Lze do ní nasu-
nout hranu šířky 34 mm do tl. cca 0,8 mm.

Těsnicí lišta 7 čtvercová
Těsnicí lišta k našroubování, kombinace 
hliník/plast.

Těsnicí lišta compact line
Samolepicí plastová těsnicí lišta s hliníko-
vou fólií v dekoru hliník broušený nebo 
imitující nerez.

Těsnicí lišta 113 Magic
Těsnicí lišta k našroubování, plastová, 
s hliníkovou fólií v dekoru hliník broušený 
nebo imitující nerez.

Těsnicí lišta (EGGER, KROnOsPAn)
Těsnicí lišta k našroubování. Dostupné ke 
všem dekorům PD EGGER a KRONOSPAN.

Těsnicí lišta L15/B/01
Samolepicí plastová těsnicí lišta – provede-
ní bílý lesk, černý lesk.
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Těsnicí lišta 6 obdélníková
Těsnicí lišta k našroubování, kombinace 
hliník/plast.
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Těsnicí lišta KROnOsPAn
je první těsnící lišta s neviditelným těsnícím 
systémem k pracovním deskám, která 
zároveň vytváří naprosto plynulý přechod mezi 
deskou a stěnou. Těsnící lišta k našroubování. 
Dostupná ke všem dekorům PD Kronospan.
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31
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Těsnicí lišty k pracovním 
deskám

Název Těsnicí lišta Barva koncovky Levá Pravá Vnitřní roh 90° Vnější roh 90° Vnitřní roh 135°

Těsnicí lišty v identických 
dekorech pracovních desek
skladem ke všem dekorům
skladové kolekce Démos
EGGER

bílá 87904 87905 87920 87928 87936

béžová 87906 87907 87921 87929 87937

antracit 87908 87909 87922 87930 87938

tmavě šedá 87910 87911 87923 87931 87939

tlumeně béžová 87912 87913 87924 87932 87940

béžová přírodní 87914 87915 87925 87933 87941

hnědá 87916 87917 87926 87934 87942

tmavě hnědá 114770 114766 114768 114765 114767

šedá 87918 87919 87927 87935 87943

Těsnicí lišty v identických 
dekorech pracovních desek
skladem ke všem dekorům
skladové kolekce Démos 
KRONOSPAN

bílá 353976 353977 353978 353980 353979

světle šedá 353981 353982 353983 353985 353984

šedá 353986 353987 353988 353990 353989

tmavě šedá 353991 353992 353993 353995 353994

světle hnědá 353996 353997 353998 354000 353999

béžová 354001 354002 354003 354005 354004

černá 354006 354007 354008 354010 354009

šedobéžová 354011 354012 354013 354015 354014

žlutobéžová 354016 354017 354018 354020 354019

antracit 354021 354022 354023 354025 354024

hnědá 354027 354028 354029 354031 354030

Těsnicí lišta 6 obdélníková 82100 hliník 82101 (sada) –

Těsnicí lišta 7 čtvercová 82102 hliník 82103 (sada) 82104 82105 –

Těsnicí lišta 8 nasouvací 82106 hliník 82107 (sada) – –

Těsnicí lišta 113 Magic
83239 hliník 83241 (levopravá) 83242 83244 83243

83240 nerez 83245 (levopravá) 83246 83248 83247

Těsnicí lišta Compact line
82114 hliník 82116 (levopravá) 82117 82118 82119

82115 nerez 82133 (levopravá) 82134 82135 82136

Těsnicí lišta L15/B/01
83513 černá lesk 83514 (levopravá) 132106 83515 –

83530 bílá lesk 83532 (levopravá) 83535 83516 –

DODAcí POřÁDEK – KOncOVKY A ROhOVé PRVKY

12345 Zboží je skladem 
ve všech skladech

 12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně, 
Ostravě, Hradci, Plzni, Litoměřicích a Olomouci
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soklové systémy REhAU

Soklové systémy REHAU se skládají 
ze soklových desek, tvarovek k soklovým 
deskám (vnější a vnitřní rohy 90° a 135°, 
spojky a koncovky), soklových rektifikač-
ních nohou a soklových těsnicích profilů. 
Kromě vysoké funkčnosti jsou zároveň 
výraznými dekorativními prvky. Soklové 
desky REHAU s měkkým, neviditelným 
těsněním poskytují spolehlivou ochranu 
proti vlhkosti a nečistotám.

sOKLOVé PROFiLY

Těsnicí PROFiL sOKLOVé DEsKY

Soklové systémy 
REHAU – základ 
moderní kuchyně.

Nerez broušený Hliník broušený
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Název Soklový profil Barva tvarovek Levá + pravá
Vnitřní roh 90°
+ vnější roh 90°

Vnitřní roh 135°
+ vnější roh 135°

Flexi roh
vnější 90–135°

Spojka

Soklový profil
100 mm

83249 hliník broušený 83253 134611 134616 203842 83255

83250 nerez broušený 83254 134614 134618 203845 83256

Soklový profil
125 mm

169494 hliník broušený 169496 169498 169500 203843 169502

169495 nerez broušený 169497 169499 169501 203846 169503

Soklový profil
150 mm

83251 hliník broušený 83263 134612 134615 203844 83265

83252 nerez broušený 83264 134613 134617 203847 83266

Kód sortimentu Délka (m) Rozbalitelnost (ks) Barva Poznámka

77045 3 1 transparentní REHAU

82113 3 1 transparentní –

i 4 1 transparentní –

10

21

17,2

5,2

12345 Zboží je skladem 
ve všech skladech

i Na objednávku
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Rektifikační nožky FEnnEL

Rektifikační nožky 
FENNEL – vysoká 
stabilita a pevnost 
v zatíženém stavu.

UPEVŇOVAcí ELEMEnT nALEPOVAcí UPEVŇOVAcí ELEMEnT PříTLAČnÝ

REKTiFiKAČní nOŽKY FEnnEL nA VRUT REKTiFiKAČní nOŽKY FEnnEL s KOLíKY

Výška h včetně příruby (mm) Rektifikace (mm) Kód sortimentu

90–160 70 284299

140–210 70 284300

 celkem 3 otvory pro vrut

Výška h včetně příruby (mm) Rektifikace (mm) Kód sortimentu

90–160 70 284297

140–210 70 284298

 celkem 3 kolíky – 2x standardní 10 mm, 1x expandivní 12 mm
 velmi rychlá instalace díky expandivnímu kolíku – po naražení se kolík roztáhne a zafixuje 

nohu na korpusu.

Unikátní, jednoduchá a rychlá instalace soklu.
Instalace:
 na již instalovanou nožku se nacvakne příchyt a sejme se ochranná fólie pro nalepení
 sokl se přiloží a v místě nožky se natlačí na upevňovací element
 nalepený spoj je ihned pevný a je možné sokl i s upevňovacím elementem demontovat 

a kdykoliv naklapnout zpět
 pokud je potřeba, je možné pojistit upevňovací element šroubem

Uchycení soklu o tloušťce 18–19 mm
Jednoduchá montáž a demontáž
Instalace:
 na již instalovanou nožku se nacvakne příchyt co nejvýše
 přiloží se sokl
 pomocí plochého šroubováku se příchyt přitlačí k soklu

Název sortimentu Kód sortimentu

Nalepovací 284296

Název sortimentu Kód sortimentu

Přítlačný 284294

12345 Zboží je skladem 
ve všech skladech

 12345 Zboží je skladem na centrálním skladě v Ostravě
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Rektifikační nožky

Název sortimentu Kód sortimentu

Nožka výšky 80 mm 223781

Nožka výšky 100 mm 82560

Nožka výšky 120 mm 82561

Nožka výšky 150 mm 82562

Příchyt soklu šroubovací 82564

Příchyt soklu násuvný 159927

sTROnG

Název sortimentu Kód sortimentu

Nožka výšky 100 mm 146993

Nožka výšky 150 mm 146994

Nožka výšky 150 mm 146995

Příchyt soklu šroubovací 146997

Příchyt soklu násuvný 146996

sTROnG BiG

Název sortimentu Kód sortimentu

Nožka výšky 100 mm 83341

Nožka výšky 124 mm 83342

Nožka výšky 150 mm 83343

Příruba bez kolíků a bez podpěry 83346

Příruba s kolíky a bez podpěry 127736

Příchyt soklu šroubovací 83344

Příchyt soklu násuvný 83273

REhAU

Název sortimentu Kód sortimentu

Nožka výšky 100 mm 82750

Nožka výšky 120 mm 82756

Nožka výšky 150 mm 82757

Nožka pro šatní skříně 231495

Příchyt soklu šroubovací 132206

Příchyt soklu rohový šroubovací 82760

Příchyt soklu násuvný rohový 159925

sciLM

12345 Zboží je skladem 
ve všech skladech

 12345 Zboží je skladem na centrálním skladě v Ostravě

Podpora: +420 596 223 455
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Okopové plechy

OKOPOVé PLEchY
Jedná se o samolepicí okopové plechy 
Stillemans, které nahrazují klasické 
nerezové a mosazné materiály. Svými 
přednostmi podstatně zvyšují produktivi-
tu práce a umožňují také pokrytí náročně 
tvarovaných ploch. Okopové plechy jsou 
vyrobeny na bázi hliníku upravovaného 
do příslušných odstínů, stupňů lesku 
a struktury povrchu. Jejich rubová strana 
je pokryta vysoce adhesivní samolepicí 
vrstvou odolávající teplotám - 30 °C 
až + 70 °C a lícová strana je chráněna 
ochrannou fólií, která se snímá až po ko-
nečné aplikaci.

PřEDnOsTi A VÝhODY:
	díky anodizačnímu zpracování je povrch 

hliníkové fólie prakticky nezničitelný 
(za běžných podmínek) neboť oxidová 
vrstva je tvrdší než sklo, neloupe se, neko-
roduje, nešpiní se a nepokrývá se 
bublinami

	25 m návin zvyšuje výtěž a minimalizuje 
počet spár

	výrazně urychluje práci
	odpadá lepení chemoprenem a znečiš-

tění nábytku a ovzduší
	jednoduchá aplikace i na oblých plo-

chách přímo při montáži interiéru
	snadné stříhání

na objednávku
Tloušťky: 0,30; 0,45 a 0,60 mm.

Šířky:
	samolepicí: 5–160 mm
	bez samolepicí vrstvy: 5–250 mm

Dekory: 
	zlatá – lesk, zlatá broušená, stříbrná 

lesk/matná, stříbrná broušená, červe-
ná měď broušená, nerez broušený

Aplikace: na uzavřený, hladký a rovný po-
vrch, který musí být suchý, zbaven prachu 
a řádně odmaštěný technickým benzinem.

Název sortimentu Kód sortimentu

Hliník broušený 100 mm x 25 m 82013

Hliník broušený 150 mm x 25 m 82016

Nerez broušený 100 mm x 25 m 82017

Nerez broušený150 mm x 25 m 64678

Eloxovaný povrch

Eloxovaný povrch

100

50

70

150

70

45 0,
45

0,
45

Samolepicí vrstva

Samolepicí vrstva Samolepicí vrstva

Samolepicí vrstva

Zlatá – lesk

Stříbrná matná

Stříbrná broušená

Nerez broušený

Zlatá broušená

Stříbrná – lesk

Červená měď broušená

12345 Zboží je skladem 
ve všech skladech
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