
Soklové 
profi ly 
Funkčné a moderné



Čierna matná

478198 | 100 mm
478199 | 120 mm
478200 | 150 mm

Čierna lesklá

478201 | 100 mm
478202 | 120 mm
478203 | 150 mm

Nehrdzavejúca 
oceľ brúsená

478195 | 100 mm
478196 | 120 mm
478197 | 150 mm

Meď brúsená

481211 | 100 mm
481212 | 120 mm
481213 | 150 mm

Zlatá brúsená

481214 | 100 mm
481215 | 120 mm
481216 | 150 mm

Hliník brúsený 

478192 | 100 mm
478193 | 120 mm
478194 | 150 mm

Biela matná

478207 | 100 mm
478208 | 120 mm
478209 | 150 mm

Biela lesklá

478204 | 100 mm
478205 | 120 mm
478206 | 150 mm

G
um

ov
é tesnenie na spodnej strane

sokla

Soklové 
profi ly
Sú navrhnuté tak, aby dokonale zodpovedali 
estetickým štandardom a funkčným 
požiadavkám moderných kuchýň.

• 8 skladových odtieňov profi lov a príslušenstva.

• 3 štandardné výšky - 100, 120 a 150 mm.

• Dostupné v kvalitnom PVC prevedení. 

• Gumové tesnenie na spodnej strane sokla 
zabraňujúce vniknutiu vody za sokel.

• Kompatibilita s bežnými plastovými úchytmi 
rektifi kačných nôh.

• Na vybraných povrchoch je ochranná fólia. 

• Štandardná dĺžka 4 m – možnosť odberu 2 m.

• Možnosť kombinácie s magnetickým príchytom 
sokla 392097.



100 mm 120 mm 150 mm
478234 478235 478236 | nehrdzavejúca oceľ brúsená
478228 478231 478232 | hliník brúsený
478237 478238 478241 | čierna matná
478243 478244 478245 | čierna lesklá
478249 479278 479279 | biela matná
478246 478247 478248 | biela lesklá
481229 481230 481231 | zlatá brúsená
481220 481221 481222 | meď brúsená

Priebežná spojka
napojenie 2 soklov za sebou

Vonkajší roh 90°/ koncovka
na vytvorenie rohového spoja 
alebo zakončenie soklovej dosky

100 mm 120 mm 150 mm
478253 478254 478255 | nehrdzavejúca oceľ brúsená
478250 478251 478252 | hliník brúsený
478256 478257 478258 | čierna matná
478259 478260 478261 | čierna lesklá
478262 478263 478264 | biela matná
478265 478266 478267 | biela lesklá
481226 481227 481228 | zlatá brúsená
481217 481218 481219 | meď brúsená

Flexi spojka
univerzálne použitie 
pre vnútorný/vonkajší roh

Typ nohy - plastová

82750 | 100 mm
82756 | 120 mm
82757 | 150 mm

Príchyt

159927 | príchyt - plastový
392097 | príchyt - magnetický

Príslušenstvo
Kompatibilita s plastovými úchytmi 
rektifi kačných nôh

Typ nohy - plastová

82560 | 100 mm
82561 | 120 mm
82562 | 150 mm

Príchyt

159927 | príchyt - plastový

Typ nohy - plastová

105989 | 100 mm
105975 | 110 mm
105995 | 150 mm

Príchyt

146996 | príchyt - plastový

Typ nohy - plastová

83341 | 100 mm
83342 | 124 mm
83343 | 150 mm

Príchyt

83273 | príchyt - plastový

�  K vybraným typom rektifi kačných nôh treba dodať aj prírubu podľa typu montáže (skrutka/kolíky).

Typ nohy - plastová

146993 | 100 mm
146994 | 120 mm
146995 | 150 mm

BIG

Príchyt

146996 | príchyt - plastový

Vonkajší roh 90°/ koncovka

alebo zakončenie soklovej dosky

100 mm 120 mm 150 mm
478213 478214 478215 | nehrdzavejúca oceľ brúsená
478210 478211 478212 | hliník brúsený
478216 478217 478218 | čierna matná
478219 478220 478221 | čierna lesklá
478222 478223 478224 | biela matná
478225 478226 478227 | biela lesklá
481232 481234 481235 | zlatá brúsená
481223 481224 481225 | meď brúsená
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