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Kedves Partnereink, Üzletf eleink!

Cégünk, a VIARPROFIL Kft . olyan termékek gyártására törekszik, 
amelyek megfelelnek a mindenkori piaci igényeknek. 
A Viarprofi lok gyorsan, könnyen, kreatí v módon nyújtanak 
megoldást a burkolások során.
Új formákat és újabb színválasztékot találhatnak az eloxált 
alumínium profi ljaink palett áján, amelyek segítségével további 
izgalmas formák, felületek alakíthatóak ki teljessé téve az 
ott honok esztéti kumát.
Reméljük legfrissebb termékeink is elnyerik tetszésüket!

Viszonteladó partnereink részére termékeinkből készült bemutató 
mintafüzért biztosítunk. Kérjük, igényelje ügyfélszolgálatunknál!
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VI-corati v  Dekor profi lok
A forma megtervezésénél fi gyelembe vett ük a partnereinktől 
hallott  észrevételeket. Akár fugaprofi lként is használhatók, 
natúr felülett el is kínáljuk. Harmonikusan illeszkedik a belső tér 
burkolataihoz, kiegészítőihez.
Alapanyag: alumínium
Magasság: 7mm
Szélesség: 5-10-15-25mm
Szín: natúr, S-ezüst, T-ti tán 
         BG-polírozott  arany
         BC-polírozott  króm
         BT-polírozott  ti tán 
         HBC-szálcsiszolt króm 
         HBT-szálcsiszolt ti tán
         ELOXÁLT vagy igény szerint 
         PORFESTETT felületek

A forma megtervezésénél fi gyelembe vett ük a partnereinktől 
hallott  észrevételeket. Akár fugaprofi lként is használhatók, 
natúr felülett el is kínáljuk. Harmonikusan illeszkedik a belső tér 

Kódjelölés példa:  ADF05HBC - szálcsiszolt polírozott  króm eloxált alumínium dekor profi l 
   5 mm széles



VI-quadratus  Q szögletes profi lok
A megjelenés itt  is illeszkedik a lapos-szögletes stí lushoz. 
Szimmetrikus, azaz beépítés után a profi lból mindkét oldalról 
ugyanakkora felület látszódik. Dekorcsíkként, vagy lábazati  
lezáró élként is használható, ezért nevezzük univerzálisnak. 
Alapanyag: alumínium
Magasság: 8-10-12,5mm
Hosszúság: 2,7m
Szín: natúr, S-ezüst, T-ti tán
         BG-polírozott  arany
         BC-polírozott  króm
         BT-polírozott  ti tán 
         HBC-szálcsiszolt króm 
         HBT-szálcsiszolt ti tán
         ELOXÁLT vagy igény szerint 
         PORFESTETT felületek

Kódjelölés példa:  AQ10HBT - szálcsiszolt polírozott  ti tán eloxált alumínium Q szögletes profi l 
   10mm magas



VI-fornica  C íves élvédő profi lok
További új színválasztékkal bővített ük PRO termékcsaládunk 
egyes elemeit! A C íves alumínium profi lok alkalmazásával ti szta, 
egyenes vonalú sarokképzés érhető el.

Alapanyag: alumínium
Méret: 8-10-12,5mm
Hosszúság: 2,7m
Új színek: T-ti tán 
                  BT-polírozott  ti tán 

Kódjelölés példa:  AC08BT  - polírozott  ti tán eloxált alumínium C íves profi l 
   8mm magas



VI-angulus  L szögletes profi lok
A klasszikus szögletes forma prakti kussága mellett  kiválóan 
használható látványelemként, díszítő céllal, dekorációs élként 
is. Célszerű olyan esetben is használni, ahol a sarkok, szélek 
eldolgozásához nincs elég hely.
Alapanyag: alumínium
Méret: 8-10-12,5mm
Hosszúság: 2,7m
Új színek: T-ti tán 
                  BT-polírozott  ti tán 
                  HBT-szálcsiszolt ti tán
                  HBC-szálcsiszolt króm

Kódjelölés példa:  AL10T  - ti tán eloxált alumínium L szögletes profi l 
   10mm magas



VI-acti va  Burkolat indító profi l ASTW1026
VI-scala  Utólagos lépcső profi l ASTW1026
A profi l használatával áthidalhatók szintkülönbségek, elegánsan 
indítható, zárható le a burkolat. 
Utólagos lépcsőprofi lként is kiválóan alkalmazható. A burkolatok 
tí pusától függetlenül kínál megoldást az élek védelmére, 
balesetmentesítésére.
Alapanyag: alumínium
Szélesség: 10x25mm
Hosszúság: 0,9m,  2,7m
Szín: S-ezüst
         G-arany
         B-bronz
         T-ti tán

Kódjelölés példa:  ASTW1026G  - arany eloxált alumínium öntapadós burkolat indító profi l
10x25mm széles  ASTW1026G  - arany eloxált alumínium öntapadós utólagos lépcső profi l



VI-scala  Utólagos lépcső profi l AST2222
Sokszor előfordul, hogy kimarad a profi l a lépcsőburkolatok 
kialakításánál, vagy utólag csúszásmentesíteni  szükséges a 
balesetveszély elkerülése érdekében. Öntapadó nélkül vagy 
öntapadós és lecsavarozhatós kivitelben készül az igényeknek 
megfelelően. 
Alapanyag: alumínium
Szélesség 22x22mm
Hosszúság: 2,7m
Szín: Natúr
         S-ezüst

Kódjelölés példa:  AST2222S  - ezüst eloxált alumínium öntapadós utólagos lépcső profi l 
   22x22mm széles



VI-multi plex  Univerzális 7-12mm-es profi l DSA712
Burkolatváltó profi l, amely 7-12 mm szintkülönbséget képes 
áthidalni. Az öntapadó réteg segítségével könnyen, gyorsan és 
botlóélmentesen szerelhető.

Alapanyag: alumínium
   rozsdamentes acél
Szélesség 38mm
Hosszúság: 2,7m
Szín: S-ezüst
         G-arany
         B-bronz
         T-ti tán
         Rozsdamentes acél

Kódjelölés példa:  ADSA712B  - bronz eloxált alumínium öntapadós univerzális 7-12mm-es profi l 
38mm széles  SSDSA712 - rozsdamentes acél öntapadós univerzális 7-12mm-es profi l 



VI-taguna  T profi l AT16T, AT26T
T profi l egymással határos, azonos magasságú burkolat között  
használható dekorációs célú átmenetként vagy két egymáshoz 
nem tökéletesen igazított  burkolat lefedésére. Ezüst, arany és 
bronz eloxált színek mellett  most már ti tán felülett el is kapható.

Alapanyag: alumínium
Méret: 16-26mm
Hosszúság: 0,9m,  2,7m
Szín: T-ti tán

Kódjelölés példa: AT26T - T alakú burkolatváltó profi l, 26 mm-es szélességben, pezsgő eloxált    
                               színben.



VI-convex  Lencse profi l ADST30T, ADST40T
A lencse profi l óvja a burkolatok élét az azonos magasságú 
burkolatok csatlakozásánál. A lencse ív segítségével kisebb 
magasságkülönbségeket is ki lehet egyenlíteni. Ezüst, arany és 
bronz eloxált színek mellett  most már ti tán felülett el is kapható.

Alapanyag: alumínium
Szélesség: 30-40mm
Hosszúság: 0,9m,  2,7m
Szín: T-ti tán

Kódjelölés példa: ADST30T - lencse alakú burkolatváltó profi l, 30mm szélességben, pezsgő eloxált 
                               színben.
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