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w wilgotnych pomieszczeniach płytki ceramiczne od dawna 
stały się wszechobecnym standardem. Jednak ze względu 
na ich zalety praktyczne są one coraz częściej wykorzysty-
wane także w innych pomieszczeniach mieszkalnych. Płytki 
ceramiczne są higieniczne, odporne na zabrudzenia i łatwe 
do czyszczenia. Inaczej mówiąc jest to doskonała wykładzina 
podłogowa, wspaniale sprawdzająca się zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz budynków.

Doskonałym właściwościom użytkowym towarzyszą wzglę-
dy estetyczne. Dla każdego stylu i gustu można dobrać  
odpowiedni wygląd płytek. Zarówno układając płytki 
samemu, jak i zlecając tę prace specjaliście należy zwrócić 
szczególną uwagę na obszary brzegowe i przejściowe. 
Bowiem ceramiczna wykładzina podłogowa zapewnia 
trwałą przyjemność tylko pod warunkiem prawidłowego jej 
ułożenia aż do samych brzegów.

Niewidoczna ochrona krawędzi czy akcent wzorniczy, 
kątownik, profil o przekroju ćwierci koła lub kwadratowym, 
profil schodowy czy też profil maskujący fugi albo profil do 
szczelin dylatacyjnych: PROBAU® oferuje odpowiedni profil 
do płytek do każdej sytuacji montażowej. 

Szanowni Klienci,

Przegląd
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Kolorowy przewodnik dobiera-
nia do płytek

Profile kątowe

Profile o przekroju ćwierci koła

Profile o przekroju kwadratowym

Profile schodowe

Profile maskujące do fug

Profile do szczelin dylatacyjnych

Zapewnia orientację
Aby szybko znaleźć odpowiednie produkty w markecie bu-
dowlanym, opracowaliśmy przejrzysty system kolorowego 
kodowania naszego asortymentu profili do płytek.

›	 	Doskonała przydatność praktyczna dzięki ścisłej  
współpracy z profesjonalnymi glazurnikami

›	 	Dopracowana technologia profili zapewnia wysoką  
stabilność i wytrzymałość na skręcanie

›	 	Przekonująca przewaga technologiczna niepowtarzalnego  
na całym świecie uniwersalnego rozkładu otworów  
w porównaniu do konwencjonalnych perforacji profili

›	 	Maksymalnie możliwa perforacja, zapewniająca lepszą 
penetrację kleju lub zaprawy to optymalna powierzchnia 
styku pomiędzy płytką a podłożem

›	 	Małe okrągłe i podłużne otwory do mocowania gwoźdźmi 
lub śrubami (np. do mocowania wstępnego w obszarze 
ściany)

›	 	Głębokie rowki w końcowym ramieniu zapewniają  
doskonałą przyczepność materiału fugi na całej wysokości 
ramienia

›	 	Drobne rowki na ramieniu mocującym wyraźnie polepszają 
przyczepność kleju lub zaprawy

›	 	Nowoczesne metody produkcyjne gwarantują doskonałą 
jakość profili przy przystępnej cenie

›	 	Proste układanie pozwala zaoszczędzić czasu i kosztów

Zalety profili do płytek 
ProBaU®
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1.  Dobierając odpowiedni profil należy zwrócić uwagę, aby 
wysokość profilu była nieco większa od grubości płytki. 
(Przez odpowiednią wysokość nałożenia kleju do płytek 
można dokładnie wyrównać wysokość płytki i profilu) 

2.  Nanieść klej do płytek do wymaganej krawędzi. 

3.  Mocno wcisnąć profil do płytek w klej i ustawić go.  
(Przestrzegać informacji producenta kleju do płytek!) 

4.  Teraz ułożyć płytki. Zaplanować przy tym odpowiedni  
odstęp fugi od profilu. (Uwaga: natychmiast usunąć  
wszelkie pozostałości kleju z powierzchni profilu, aby 
zapobiec jej uszkodzeniom)

5.  Gdy po utwardzeniu kleju do płytek zapewnione zostanie 
mocne połączenie pomiędzy płytkami, profilem i podłożem, 
można rozpocząć fugowanie.

Tu znajdziesz odpowiednią wysokość profilu

Grubość płytek Wysokość profilu

2,5–3,5 mm 4,5 mm

4,0–5,0 mm 6,0 mm

6,0-7,0 mm 8,0 mm

8,0-9,0 mm 10,0 mm

10,0-11,5 mm 12,5 mm

12,0-14,0 mm 15,0 mm

Profile kątowe z uniwersalnym układem otworów
Profil kątowy to skuteczna ochrona krawędzi płytek przed 
uszkodzeniem. Krawędzie płytek bez glazury, np. przy 
tanich płytkach lub po przecięciu, powinny być chronione 
przed obciążeniami mechanicznymi. Oczywiście profile do 
płytek zapewniają również optyczne uszlachetnienie takich 
krawędzi.
A ponadto profile do płytek ułatwiają układanie. Umożliwiają 
one proste wyrównanie lub gładkie zakończenie płytek 
wykładzinowych oraz połączenie z innymi wykładzinami 
podłogowymi, tynkami czy tapetami, indywidualnymi matami 
dywanowymi itp.

Profil kątowy, giętki
Giętkie profile kątowe mają specjalną perforacją, pozwalającą 
na ich wyginanie również bez użycia giętarki. Podłużny 
kształt otworów zapewnia nie tylko optymalną penetrację  
kleju, lecz umożliwia także mocowanie gwoźdźmi lub 
śrubami.

Łatwe układanie

Profile końcowe i akcesoria
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narożniki o przekroju ćwierci koła do wewnętrznych 
i zewnętrznych narożników płytek wykładzinowych
Wykonane z aluminium, tworzywa sztucznego lub stali 
nierdzewnej narożniki o przekroju ćwierci koła do wewnętrz-
nych i zewnętrznych narożników płytek wykładzinowych 
można uzyskać gładkie, jednorodne i estetyczne połączenie 
dwóch lub trzech stykających się pod kątem prostym profili 
o przekroju ćwierci koła. Profile nie muszą być przycinane na 
styk po skosie.

Profile o przekroju ćwierci koła z uniwersalnym układem 
otworów
Profil o przekroju ćwierci koła do płytek wykładzinowych 
może być stosowany jako zewnętrzny narożnik ścienny, 
skutecznie chroniąc krawędzie płytek wykładzinowych. Profil 
jest symetryczny, zapewniając dzięki temu zawsze ten sam 
efekt optyczny. Dzięki zamkniętemu kształtowi profil jest 
stabilny i może być łatwo fugowany. 
Jeżeli profil o przekroju ćwierci koła ma być układany 
w zewnętrznym narożniku ściany, należy najpierw do końca 
wyflizować jedną ścianę, a następnie nanieść klej w obszarze 
narożnym drugiej ściany. Następnie wcisnąć profil w klej 
i ustawić go. Teraz można nanieść klej na całej powierzchni 
i ułożyć pozostałe płytki wykładzinowe, ustawiając je.
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narożniki dociskowe o przekroju kwadratowym
Dopasowane kolorystycznie kwadratowe narożniki pozwalają 
uzyskać gładkie, jednorodne i estetyczne połączenie dwóch 
lub trzech stykających się pod kątem prostym profili  
o przekroju kwadratowym.

Profile o przekroju kwadratowym z uniwersalnym ukła-
dem otworów
Profil o przekroju kwadratowym do płytek wykładzinowych 
może być stosowany jako dekoracyjny zewnętrzny narożnik 
ścienny, skutecznie chroniąc krawędzie płytek wykładzino-
wych, a ułożony jako bordiura stanowi prawdziwy magnes 
dla wzroku. Dzięki zamkniętemu kształtowi profil może być 
układany także na podłodze. 
Jeżeli profil o przekroju kwadratowym ma być układany 
w zewnętrznym narożniku ściany, należy najpierw do końca 
wyflizować jedną ścianę, a następnie nanieść klej w obszarze 
narożnym drugiej ściany. Następnie wcisnąć profil w klej 
i ustawić go. Teraz można nanieść klej na całej powierzchni 
i ułożyć pozostałe płytki wykładzinowe, ustawiając je.
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Profil na krawędzie stopni „zwykły” i „florentiner”
Wykładziny podłogowe na stopniach i ich krawędziach są 
narażone na wyższe obciążenie fizyczne niż pozostałe części 
podłogi. Konieczne jest tu zapewnienie skutecznej ochrony 
krawędzi stopni. Ponadto ważna jest ich antypoślizgowość. 
Profile na krawędzie stopni „zwykłe” i „Florentiner” mają 
antypoślizgowy kształt. Pozwala to na uzyskanie bezpiecznej 
i dekoracyjne krawędzi stopni. Dzięki zamkniętemu kształto-
wi profile schodowe są stabilne i mogą być łatwo fugowane.
Najpierw ułożyć wykładzinę na najwyższym stopniu, aby 
krawędzie znalazły się w jednej płaszczyźnie. Profil na kra-
wędzie stopni jest następnie po prostu wciskany w zaprawę 
lub w klej do płytek. Jeżeli schody są narażone na bardzo 
wysokie obciążenie, można dodatkowo przykręcić profil 
przez przewidziane do tego otwory.

Profil na krawędzie stopni „prawdziwe drewno”,  
typ 1 i typ 2
Profil na krawędzie stopni z powierzchnią z surowego dębu 
zapewnia dekoracyjną ochronę krawędzi stopni. Możliwe 
jest polakierowanie drewna odpowiednio do własnych 
wymagań.

Profile na krawędzie stopni 
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Systemowy profil nośny z uniwersalnym układem 
otworów
Profile nośne są potrzebne do mocowania kombinowanych  
lub standardowych profili schodowych. Wykładziny pod-
łogowe na stopniach są narażone na wyższe obciążenie 
fizyczne niż pozostałe części podłogi. Nasi technicy z ogromną 
starannością opracowali system profili, odporny na te duże 
wymagania. Asortyment obejmuje systemowe profile nośne 
do różnych wysokości wykładzin oraz kombinowane i  
standardowe profile schodowe, które można dowolnie  
kombinować. Po kompletnej instalacji systemowy profil 
nośny jest niewidoczny. 

Kolorowy kod systemowych profili nośnych pozwala na  
szybkie i proste rozróżnianie wysokości wykładziny,

Kombinowany profil schodowy i standardowy profil schodowy
1.  Kombinowany profil schodowy można zestawić z wy-

maganą wkładką zabezpieczającą. Kombinowany profil 
schodowy jest następnie mocowany odpowiednimi 
śrubami w zaflizowanym systemowym profilu nośnym. 
Po włożeniu wkładki zabezpieczającej śruby są niewidocz-
ne. (Należy pamiętać, że wkładka zabezpieczająca jest 
wykonana z elastycznego, miękkiego tworzywa sztuczne-
go. Przed docinaniem nie należy naciągać wkładki. W ten 
sposób można uniknąć, że po przycięciu wkładka skurczy 
się do wymiaru normalnego i będzie ew. za krótka.)

2.  Standardowe profile schodowe mają powierzchnię 
wyprofilowaną z dużymi rowkami zabezpieczającymi 
i są fabrycznie wyposażone w specjalną taśmę samo-
przylepną. Sprawdzona w wielu zastosowaniach taśma 
samoprzylepna jest odporna na ekstremalne obciążenia 
i temperaturę w zakresie od -20 °C do +60 °C. Zapewnia 
ona kontrolowaną elastyczność oraz maksymalną stabil-
ność, gwarantując maksimum bezpieczeństwa i komfortu 
chodzenia. Podczas montażu należy zwracać uwagę na 
czystą i odtłuszczoną powierzchnię systemowego profilu 
nośnego. Ściągnąć folię ochronną z taśmy samoprzylepnej 
i dokładnie przykleić standardowy profil schodowy do 
systemowego profilu nośnego. Późniejsze korygowanie 
jest niemożliwe! Jeżeli konieczna będzie późniejsza 
wymiana standardowego profilu schodowego, należy 
zacząć odrywanie od końca profilu lub od strony stopnia. 
Dociskać przy tym w dół profil nośny, aby go nie wyrywać 
z warstwy kleju.

Grubość płytek Kolor profilu

6,0–8,0 mm biały

9,0-11,0 mm szary

Profile systemowe do schodów
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Montaż systemowych profili nośnych

a

B

C

Montaż systemowych profili nośnych z uniwersalnym 
układem otworów

Systemowe profile nośne są wykonane z tworzywa sztucznego, 
odporne na bardzo wysokie obciążenia i mają w porównaniu 
do innych materiałów maksymalną stabilność kształtu.  
Zalecamy następujące etapy montażu:

a  Ułożyć wykładzinę na najwyższym stopniu, aby krawędzie 
znajdowały się w jednej płaszczyźnie. Dobrać systemowy 
profil nośny odpowiednio do grubości płytek (patrz  
strona 15).

B  Nanieść klej do płytek na powierzchnię stopnia i wypełnić 
klejem dolne komory systemowego profilu nośnego. 
Wcisnąć profil nośny w podłoże kleju. Nosek profilu służy 
do pozycjonowania wzdłuż górnej krawędzi stopnia i po 
kompletnym ułożeniu jest niewidoczny.

C  Przy układaniu powierzchni stopnia uważać, aby  
powierzchnia płytek była w przybliżeniu na tym samym 
poziomie, jak wybrany profil ozdobny. W tym celu luzem 
ułożyć profil ozdobny na profilu nośnym. Usunąć nadmiar 
kleju. Po utwardzeniu kleju można fugować płytki.

 
Systemowe profile nośne – przemyślane we wszystkich 
szczegółach

1  Krawędź profilu ułatwiająca fugowanie

2  Łatwa do czyszczenia powierzchnia

3  Antypoślizgowa krawędź przednia

4  Das Uniwersalny układ otworów – idealnie nadaje się do 
klejenia lub mocowania zaprawą, gwoźdźmi, śrubami

5  Zwielokrotnione komory zapewniają mocne połączenie 
z klejem lub zaprawą

6  Nosek profilu zapewnia optymalne pozycjonowanie na 
stopniu schodów

1

2

3

6

4

5
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Ponadto dzięki temu można również szybko i prosto przy-
mocować profil do podłoża. Podczas układania upewnić się, 
że profil nie wystaje ponad płytki. Dzięki swoim właściwo-
ściom profil do szczelin dylatacyjnych ma dodatkową zaletę 
lub możliwość zastosowania: po ostrożnym zdjęciu taśmy 
samoprzylepnej można wygiąć profil wokół miękkiego two-
rzywa sztucznego i użyć w obszarze narożnikowym.

Profile do szczelin dylatacyjnych do grubych zapraw
Profil do szczelin dylatacyjnych może być układany w zapra-
wie. Podczas remontów można włożyć profil w utworzoną 
później szczelinę dylatacyjną. Powstałe puste przestrzenie są 
następnie wypełniane masą do fugowania.

Profile maskujące fugi brzegowe i akcesoria
Profile maskujące fugi brzegowe pozwalają na szybkie 
i łatwe zakrycie wyszarpanych fug brzegowych. Ponadto 
można wykorzystać profile maskujące fugi brzegowe także 
jako listwę dekoracyjną do innych fug w obszarach brzego-
wych. Profil jest po prostu wciskany w fugę świeżo wypeł-
nioną silikonem.
Dzięki akcesoriom z tworzywa sztucznego do fug brzego-
wych można uzyskać estetyczne narożniki wewnętrzne 
i zewnętrzne lub zakończenia bez konieczności skośnego 
docinania elementów.

* Są to typowe wartości orientacyjne

Profile maskujące do fug
Również płytki wykładzinowe, sprawiające wrażenie sztyw-
nych, podlegające działaniu sił rozciągających. Są one co 
prawda niezauważalne dla ludzkiego wzroku, lecz mogą 
spowodować poważne uszkodzenia w postaci rozerwanych 
fug lub nawet popękanych płytek. Wykładzina płytkowa traci 
jakość powierzchni, a woda może w niekontrolowany spo-
sób wnikać do ich wnętrza, powodując szkody następcze.
Profil maskujący fugi to teowy profil przejściowy, używany 
do łączenia dwóch sąsiednich podłóg. Jest on wciskany 
w świeżo wypełnioną silikonem szczelinę dylatacyjną.

Profile do szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne w wykładzinach płytkowych są ko-
nieczne wszędzie tam, gdzie płytki są układane na różnych 
podłożach, np. w obszarach narożnikowych ścian. Ich 
stosowanie jest wymagane również tam, gdzie w podłożu 
istnieją już szczeliny dylatacyjne lub wykładziny płytkowe są 
narażone na silne naprężenia. Ma to miejsce w przypadku 
ogrzewania podłogowego (długość pola wykładziny maks. 
8 m*), w korytarzach (po trzykrotnej wielokrotności szeroko-
ści*), na ścianach (pionowa szczelina ruchowa co 3 m*) oraz 
na tarasach (co 2,5 m*).
Nasze profile do szczelin dylatacyjnych są wykonane w ob-
szarze fugi z wysokiej jakości miękkiego tworzywa sztuczne-
go, przejmującego występujące naprężenia. Od dołu profilu 
do szczelin dylatacyjnych znajduje się taśma samoprzylepna, 
zapobiegająca wdzieraniu się zaprawy podczas układania. 

Profile maskujące fugi i do 
szczelin dylatacyjnych

18 19



Profile przyścienne z uniwersalnym układem otworów 
oraz listwy uszczelniające wilgotne miejsca
Narożniki w wilgotnych obszarach należą do stref krytycz-
nych. Konieczne jest uniemożliwienie penetracji wody. 
Często zapewnia to fugowanie przy użyciu silikonu. Jednak 
praca z silikonem nie jest łatwa, a wykonana fuga zapewnia 
najczęściej tylko uszczelnienie, nie będąc jednak estetyczną. 
Samoprzylepne listwy uszczelniające wilgotne miejsca oraz 
profile maskujące do fug zapewniają dodatkową ochronę, 
łatwy montaż i estetyczny wygląd.
Listwy uszczelniające wilgotne miejsca są wykonane z two-
rzywa sztucznego i posiadają miękkie wargi uszczelniające. 
Specjalna taśma samoprzylepna jest przyklejana albo do 
listwy uszczelniającej, albo do profilu maskującego fugi, któ-
re następnie można przykleić do czystego podłoża, wolnego 
od smarów i wody.

Taśma samoprzylepna do listew uszczelniających wilgot-
ne miejsca
Przy użyciu tej taśmy samoprzylepnej listwa uszczelniająca 
wilgotne miejsca jest trwale przyklejana w narożnikach.

W przypadku skomplikowanych sytuacji układania dostępne 
jest odpowiednie rozwiązanie w postaci profili systemowych 
clipstech®. Innowacyjny profil systemowy jest wykonany 
z profili nośnych z tworzywa sztucznego o różnej wysokości 
oraz ozdobnych profili aluminiowych. Nadaje się on do 
wszystkich przejść, przyłączy lub zakończeń płytek wykła-
dzinowych lub innych wykładzin. Dzięki wyrafinowanym 
zatrzaskowym połączeniom przegubowym i obrotowym 
skrzydełkom, profile systemowe clipstech® pozwalają na 
elegancką kompensację różnic poziomu nawet do 21 mm.

Profile systemowe clipstech® listwy uszczelniające wilgotne 
miejsca i akcesoria
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Wykładziny płytkowe nie są całkowicie wodoszczelne. Przez 
fugi, luźne i popękane płytki do podłoża może dostawać się 
wilgoć i powodować wykwity i szkody następcze w substan-
cji budowlanej.
Obciążenia termiczne w postaci mrozu lub gorąca mogą 
powodować uszkodzenia na balkonach, na przykład przez 
pęknięcia podłoża czy odpryski. Dlatego konieczne jest 
uszczelnienie.
Popękana i luźna wykładzina płytkowa może być spowo-
dowana również efektem pełzania i kurczenia się podłoża 
lub krytycznym podłożem, takim jak popękany jastrych lub 
drewno.
Istniejące pęknięcia w podłożu mogą powodować problemy 
z układaniem. Można temu zapobiec przed odsprzężenie 
wykładziny płytkowej od podłoża.

Wymiary
Podane w tym prospekcie wymiary stanowią wartości przy-
bliżone i mogą się różnić w górę i w dół.

Wykonania produktów
Zastrzega się możliwość zmian, służących postępowi tech-
nicznemu lub ulepszaniu produktów.

Gwarancja
Ponieważ niniejszy prospekt stanowi wersję skróconą, nie 
przejmuje się gwarancji ani w pojedynczych przypadkach, 
jak też w razie korzystania z odwzorowanych modeli.

Kolory
Pokazane kolory mogą się nieznacznie różnić od produktów 
oryginalnych.

Maty i akcesoria Wskazówki – 
widoki techniczne
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