
 

 
    

 

• profil wykończeniowy do wykładzin  
(ceramicznych lub innych) 

• posadzki, naroŜa i cokoły 
• stal nierdzewna (V2A i V4A) 

• profil wykończeniowy  
łączący wykładziny posadzkowe   
tej samej grubości   

• zastosowanie: po montaŜu wykładzin 
• stal nierdzewna (V2A ) 

Art. nr Wymiary  Art. nr Wymiary  

SCH  SCHIENE-E 
grub. zagięcia 2mm 
H=2–30mm 
długość 1,0 lub 2,5mb 

 SCH  RENO-T-E 
grub. zagięcia 1,5mm 
wys.9mm; B= 14 i 25mm 
długość 1,0 lub 2,5mb 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• profil wykończeniowy  
łączący wykładzinę ceramiczną  
z innym materiałem 

• stal nierdzewna (V2A) 

• profil wykończeniowy  
do dekoracyjnych wykończeń  
wykładzin ceramicznych  

• stal nierdzewna (V2A ) 

Art. nr Wymiary  Art. nr Wymiary  

SCH  RENO-ETK H=8; 10; 12,5mm 
długość 1,0 lub 2,5mb 

 SCH  DECO-E szerokość zagięcia 6mm 
H=8-30mm, długość 2,5mb 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

• profil wykończeniowy  
łączący wykładzinę ceramiczną z innym materiałem 

• stal nierdzewna (V2A) 

• profil wykończeniowy do naroŜników ścian 
• doskonała ochrona krawędzi 
• stal nierdzewna (V2A i V4A) 

Art. nr Wymiary  Art. nr Wymiary  

SCH  RENO-EU H=8–20mm 
długość 2,5mb 

 SCH  QUADEC-E H=6–15mm 
długość 2,5mb 
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• profil wykończeniowy do wykładzin  
i naroŜy 

• symetrycznie zaokrąglony 
• stal nierdzewna (V2A i V4A) 

• profil wykończeniowy  
• do naklejania na naroŜniki wykładzin 

ceramicznych i innych 
• stal nierdzewna (V2A i V4A) 

Art. nr Wymiary  Art. nr Wymiary  

SCH RONDEC-E 
H = 4,5–15mm 
długość 1,0 lub 2,5mb 

 SCH ECK-K 
B = 15; 32; 50mm 
długość 1,5–3,0mb 

 

 

 

 

  

  

 

• profil dekoracyjny  
• moŜliwość łączenia z innymi profilami 
• stal nierdzewna (V2A) 

 

Art. nr Wymiary     

SCH DESIGNLINE-E długość 2,5mb     

 

 

 

  

  

 

• profil wykończeniowy do naroŜy  
wykładzin ceramicznych 

• stal nierdzewna (V2A i V4A) 
 

Art. nr Wymiary     

SCH ECK-E 
H = 6; 8; 11mm  
długość 1,5–3,0mb   
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