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Pokúšate sa zohnať sortiment, 

ktorý v katalógu chýba? 
Vieme ponúknuť takmer čokoľvek 

z plošných materiálov, hrán 
a príslušenstva.

help@demos-trade.com

Potrebujete informácie o iných 
možnostiach, formátoch alebo informácie 

o spracovaní a použití materiálov? 
Volajte linku našej technickej podpory.

+420 596 223 455

U nás nájdete tisíce ďalších položiek 
vrátane kovania, ktoré potrebujete 

ku svojej práci. Nechajte sa inšpirovať 
špecializovanými brožúrami

alebo časopismi plnými nápadov, 
ktoré vám zjednodušia vašu prácu.

Ďalší sortiment
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Lišty, sokle, 
okopové plechy
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Lišty, sokle, okopové plechy
Tesniace lišty k pracovným doskám
Soklové systémy REHAU
Rektifikačné nožičky
Okopové plechy

Na stiahnutie na 
www.demos-trade.com

Prezrite si stále aktuálny katalóg  
v elektronickej verzii, stiahnite si 

certifikáty, produktové informácie 
alebo technické listy. Informujte sa 

o dostupnosti materiálov,
základných cenách a i.
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Aby nová kuchyňa dlho slúžila, tak sa 
musí páčiť, musí byť praktická, a hlavne: 
jej údržba musí byť nanajvýš jednoduchá.
Tesniaca lišta zamedzí prieniku vody za 
linku a chráni samotnú pracovnú dosku 
pred poškodením. Záleží od konkrétnej 
predstavy zákazníka o dekore lišty a jej 
tvaru. Môže si vybrať takú, ktorá bude 
funkčná a pritom nenaruší vyladený dizajn 
celej kuchyne – na výber sú lišty v dekore 
pracovnej alebo zadnej dosky, z hliníku 
alebo imitácie nehrdzavejúcej ocele.

Upevnením soklu na nôžky kuchynskej 
linky zabránite vode a nečistotám, aby

prenikali pod linku. Efektným riešením 
je sokel potiahnutý fóliou z hliníku alebo 
nehrdzavejúceho plechu, ktorý dizajnovo 
naviaže na vybavenie kuchyne nehrdzavej-
úcimi spotrebičmi. Pokiaľ je vybavený aj 
tesniacim profilom, je údržba kuchyne opäť 
o niečo jednoduchšia.

K ochrane spodnej časti dverí pred 
mechanickým poškodením a poškriaba-
ním odporúčame použiť okopové plechy 
z brúseného hliníka alebo nehrdzavejúcej 
ocele. Sú samolepiace a ich aplikáciu tak 
ľahko zvládne každý.

Lišty, sokle, okopové plechy
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L i š t y ,  s o k L e ,  o k o p o v é  p L e c h y

Tesniace lišty k pracovným 
doskám

Tesniace LišTy 
k pracoVným doskám

Tesniaca lišta je dôležitou súčasťou kuchyn-
skej linky. Jej funkcia spočíva v znemožnení 
prieniku vody za kuchynskú linku. Tým chráni 
samotnú pracovnú dosku pred poškodením.

Podľa použitého materiálu sa lišty dajú rozde-
liť do niekoľkých kategórií, ale dá sa povedať, 
že hlavne závisí od konkrétnych požiadaviek 
zákazníka a jeho predstavy o dekóru tesnia-
cej lišty, jej cene a tvaru.

Tesniaca lišta 8 nasúvacia 
Univerzálna tesniaca lišta na naskrutkova-
nie, kombinácia hliník/plast. Je možné do 
nej nasunúť hranu šírky 34 mm do hr. cca 
0,8 mm.

Tesniaca lišta 7 štvorcová
Tesniaca lišta na naskrutkovanie, kombiná-
cia hliník/plast.

Tesniaca lišta compact line
Samolepiaca plastová tesniaca lišta s hliní-
kovou fóliou v dekore hliník brúsený alebo 
imitujúca nehrdzavejúcu oceľ.

Tesniaca lišta 6 obdĺžniková
Tesniaca lišta na naskrutkovanie, kombiná-
cia hliník/plast.

Tesniaca lišta 113 magic
Tesniaca lišta na naskrutkovanie, plastová,
s hliníkovou fóliou v dekóru hliník brúsený 
alebo imitujúci nehrdzavejúcu oceľ. 

Tesniaca lišta (eGGer, kronospan) 
Tesniaca lišta na naskrutkovanie. Dostupné 
ku všetkým dekórom PD EGGER  
a KRONOSPAN.

Tesniaca lišta L15/B/01
Samolepiaca plastová tesniaca lišta – vyho-
tovenie biely lesk, čierny lesk.

Tesniaca lišta Bučina ddd
je prvá tesniaca lišta s neviditeľným tesnia-
cim systémom k pracovným doskám, ktorá 
zároveň vytvára plynulý prechod medzi doskou 
a stenou. Tesniaca lišta na naskrutkovanie. Do-
stupná ku všetkým dekorom PD Bučina DDD.
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Tesniace lišty k pracovným 
doskám

Názov Tesniaca lišta Farba koncovky Ľavá Pravá Vnútorný roh 90° Vonkajší roh 90° Vnútorný roh 135°

Tesniace lišty v identických 
dekoroch pracovných dosiek 
sú na sklade ku všetkým 
dekorom skladovej kolekcie 
Démos EGGER

biela 87904 87905 87920 87928 87936

béžová 87906 87907 87921 87929 87937

antracit 87908 87909 87922 87930 87938

tmavosivá 87910 87911 87923 87931 87939

tlmene béžová 87912 87913 87924 87932 87940

béžová prírodná 87914 87915 87925 87933 87941

hnedá 87916 87917 87926 87934 87942

tmavohnedá 114770 114766 114768 114765 114767

sivá 87918 87919 87927 87935 87943

Tesniace lišty v identických 
dekoroch pracovných dosiek 
sú na sklade ku všetkým 
dekorom skladovej kolekcie 
Démos Bučina DDD

biela 353976 353977 353978 353980 353979

svetlosivá 353981 353982 353983 353985 353984

sivá 353986 353987 353988 353990 353989

tmavosivá 353991 353992 353993 353995 353994

svetlohnedá 353996 353997 353998 354000 353999

béžová 354001 354002 354003 354005 354004

čierna 354006 354007 354008 354010 354009

sivobéžová 354011 354012 354013 354015 354014

žltobéžová 354016 354017 354018 354020 354019

antracit 354021 354022 354023 354025 354024

hnedá 354027 354028 354029 354031 354030

Tesniaca lišta 6 obdĺžniková 82100 hliník 82101 (sada) –

Tesniaca lišta 7 štvorcová 82102 hliník 82103 (sada) 82104 82105 –

Tesniaca lišta 8 nasúvacia 82106 hliník 82107 (sada) – –

Tesniaca lišta 113 Magic
83239 hliník 83241 (ľavopravá) 83242 83244 83243

83240 nehrdzavejúca oceľ 83245 (ľavopravá) 83246 83248 83247

Tesniaca lišta Compact line
82114 hliník 82116 (ľavopravá) 82117 82118 82119

82115 nehrdzavejúca oceľ 82133 (ľavopravá) 82134 82135 82136

Tesniaca lišta L15/B/01
83513 čierna lesk 83514 (ľavopravá) 132106 83515 –

83530 biela lesk 83532 (ľavopravá) 83535 83516 –

dodacÍ poriadok – koncoVky a roHoVÉ prVky

12345 Tovar je na sklade
vo všetkých skladoch

 12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch
Nitra a Košice

 12345 Tovar je na sklade 
v ČR
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soklové systémy reHaU

Soklové systémy REHAU pozostávajú
zo soklových dosiek, tvaroviek k soklo-
vým doskám (vonkajšie a vnútorné rohy 
90° a 135°, spojky a koncovky), soklo-
vých rektifikačných nožičiek a soklových 
tesniacich profilov. Okrem vysokej funkč-
nosti sú zároveň výraznými dekoratívnymi 
prvkami. Soklové dosky REHAU s mäk-
kým, neviditeľným tesnením poskytujú 
spoľahlivú ochranu proti vlhkosti 
a nečistotám.

sokLoVÉ proFiLy

Tesniaci proFiL sokLoVej dosky

Soklové systémy 
REHAU – základ 
modernej kuchyne

Nehrdzavejúca 
oceľ brúsená

Hliník
brúsený
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13
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13

151,5

13

126,5

13

101,5

Názov Soklový profil Farba tvaroviek Ľavá + pravá
Vnútorný roh 90°
+ vonkajší roh 90°

Vnútorný roh 135°
+ vonkajší roh 135°

Flexi roh vonkajší 
90–135°

Spojka

Soklový profil
100 mm

83249 hliník brúsený 83253 134611 134616 203842 83255

83250 nehrdzavejúca oceľ brúsená 83254 134614 134618 203845 83256

Soklový profil
125 mm

169494 hliník brúsený 169496 169498 169500 203843 169502

169495 nehrdzavejúca oceľ brúsená 169497 169499 169501 203846 169503

Soklový profil
150 mm

83251 hliník brúsený 83263 134612 134615 203844 83265

83252 nehrdzavejúca oceľ brúsená 83264 134613 134617 203847 83266

10

21

17,2

5,2

12345 Tovar je na sklade
vo všetkých skladoch

 12345 Tovar je na sklade 
v ČR

i Na objednávku

Kód sortimentu Dĺžka (m) Rozbaliteľnosť (ks) Farba Poznámka

77045 3 1 transparentný REHAU

82113 3 1 transparentný –

i 4 1 transparentný –



Podpora: +420 596 223 402 13.8L iš t y,  sok le ,  okopové p lechy

L i š t y ,  s o k L e ,  o k o p o v é  p L e c h y

rektifikačné nožičky FenneL

Rektifikačné 
nožičky FENNEL 
– vysoká stabilita 
a pevnosť v zaťaže-
nom stave

UpeVŇoVacÍ eLemenT naLepoVacÍ UpeVŇoVacÍ eLemenT prÍTLaČný

rekTiFikaČnÉ nožiČky FenneL na skrUTkU rekTiFikaČnÉ nožiČky FenneL s koLÍkmi

Výška h vrátane príruby (mm) Rektifikácia (mm) Kód sortimentu

90–160 70 284299

140–210 70 284300

 Spolu 3 otvory pre skrutku.

Výška h vrátane príruby (mm) Rektifikácia (mm) Kód sortimentu

90–160 70 284297

140–210 70 284298

 Spolu 3 kolíky – 2x štandardný 10 mm, 1x expanzívny 12 mm,
 veľmi rýchla inštalácia vďaka expanzívnemu kolíku – po narazení sa kolík roztiahne a zafixuje 

nohu na korpusu.

Unikátna, jednoduchá a rýchla inštalácia soklu. 
Inštalácia:
 na už inštalovanú nožičku sa zacvakne príchytka a zloží sa ochranná fólia na nalepenie,
 sokel sa priloží a v mieste nožičku sa natlačí na upevňovací element,
 nalepený spoj je okamžite pevný a je možné sokel aj s upevňovacím elementom demontovať 

a kedykoľvek zaklapnúť späť,
 pokiaľ je treba, je možné poistiť upevňovací element skrutkou.

Uchytenie soklu s hrúbkou 18–19 mm.
Jednoduchá montáž a demontáž.
Inštalácia:
 na už inštalovanú nožičku sa zacvakne príchytka čo najvyššie,
 priloží sa sokel,
 pomocou plochého skrutkovača sa príchytka pritlačí k soklu.

Názov sortimentu Kód sortimentu

Nalepovací 284296

Názov sortimentu Kód sortimentu

Prítlačný 284294

12345 Tovar je na sklade
vo všetkých skladoch

 12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch
Nitra a Košice
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rektifikačné nožičky

Názov sortimentu Kód sortimentu

Nožička výšky 80 mm 223781

Nožička výšky 100 mm 82560

Nožička výšky 120 mm 82561

Nožička výšky 150 mm 82562

Príchytka soklu skrutkovacia 82564

Príchytka soklu nasúvacia 159927

sTronG

Názov sortimentu Kód sortimentu

Nožička výšky 100 mm 146993

Nožička výšky 150 mm 146994

Nožička výšky 150 mm 146995

Príchytka soklu skrutkovacia 146997

Príchytka soklu nasúvacia 146996

sTronG BiG

Názov sortimentu Kód sortimentu

Nožička výšky 100 mm 83341

Nožička výšky 124 mm 83342

Nožička výšky 150 mm 83343

Príruba bez kolíkov a bez podpory 83346

Príruba s kolíkmi a bez podpory 127736

Príchytka soklu skrutkovacia 83344

Príchytka soklu nasúvacia 83273

reHaU

Název sortimentu Kód sortimentu

Nožička výšky 100 mm 82750

Nožička výšky 120 mm 82756

Nožička výšky 150 mm 82757

Nožička pre šatníkové skrine 231495

Príchytka soklu skrutkovacia 132206

Príchytka soklu rohová skrutkovacia 82760

Príchytka soklu nasúvacia rohová 159925

sciLm

Podpora: +420 596 223 455

12345 Tovar je na sklade
vo všetkých skladoch

 12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch
Nitra a Košice
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okopové plechy

okopoVÉ pLecHy
Ide o samolepiace okopové plechy 
Stillemans, ktoré nahradzujú klasické 
nehrdzavejúce a mosadzné materiály. 
Svojimi prednosťami podstatne zvyšujú 
produktivitu práce a umožňujú aj pokry-
tie náročne tvarovaných plôch. Okopové 
plechy sú vyrobené na báze hliníku 
upravovaného do príslušných odtieňov, 
stupňov lesku a štruktúry povrchu. Ich 
rubová strana je pokrytá vysoko adhezív-
nou samolepiacou vrstvou odolávajúcou 
teplotám - 30 °C až + 70 °C a lícová stra-
na je chránená ochrannou fóliou, ktorá 
sa zloží až po konečnej aplikácii.

prednosTi a VýHody:
	vďaka anodizačnému spracovaniu je 

povrch hliníkovej fólie prakticky nezniči-
teľný (za bežných podmienok), keďže 
oxidová vrstva je tvrdšia ako sklo, nelúpe 
sa, nekoroduje, nešpiní sa a nepokrýva 
sa bublinami,

	25 m návin zvyšuje výťaž a minimalizuje 
počet škár,

	výrazne urýchľuje robotu,
	odpadá lepenie chemoprénom a znečis-

tenie nábytku a ovzdušia,
	jednoduchá aplikácia aj na oblých plo-

chách priamo pri montáži interiéru,
	jednoduché strihanie.

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

šírky:
	samolepiaca: 5–160 mm,
	bez samolepiacej vrstvy: 5–250 mm.

dekory: 
	zlatá – lesk, zlatá brúsená, strieborná lesk/

matná, strieborná brúsená, červená meď 
brúsená, nehrdzavejúca oceľ brúsená.

Aplikácia: na uzavretý, hladký a rovný po- 
vrch, ktorý musí byť suchý, zbavený prachu 
a riadne odmastený technickým benzínom.

Názov sortimentu Kód sortimentu

Hliník brúsený 100 mm x 25 m 82013

Hliník brúsený 150 mm x 25 m 82016

Nehrdzavejúca oceľ brúsená 100 mm x 25 m 82017

Nehrdzavejúca oceľ brúsená 150 mm x 25 m 64678

Eloxovaný povrch

Eloxovaný povrch

100

50

70

150

70

45 0,
45

0,
45

Samolepiaca vrstva

Samolepiaca vrstva Samolepiaca vrstva

Samolepiaca vrstva

Zlatá – lesk

Strieborná matná

Strieborná brúsená

Nehrdzavejúca oceľ brúsená

Zlatá brúsená

Strieborná – lesk

Červená meď brúsená

12345 Tovar je na sklade
vo všetkých skladoch
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