
Rövid ismertetők, hasznos gondolatok 
hideg és melegburkolati profilok felhasználásához

Amit a VIARPROFILOK-ról tudni érdemes!

FORMA AMI ILLIK



Egy építkezés, átépítés, felújítás során a profilok kis szeletét jelentik a beruházásnak. Mégis, amikor 
befejeződnek a munkálatok, a profilok - vagy épp hiányuk - mindig szem előtt vannak. Sokat tehet-
nek hozzá egy lakásbelső harmóniájához, de ugyanúgy el is ronthatják. A hazai profilpiac több ezer 
profilt kínál vásárlóinak. Ilyenkor a vásárló bár a legjobb, legelfogadhatóbb árut igyekszik kiválasztani, 
legtöbbször tanácstalanul áll. 
De melyek azok a jellemzők, amelyek elősegítik a legjobb döntés meghozatalát? 

Mitől VIAR a profil?

A profilpiacon eltöltött évek tapasztalataira 
alapozva alakítottuk, fejlesztettük VIAR pro-
filjainkat. Stílusuk, formájuk, tartósságuk 
miatt már önmagukban megállják a helyüket 
a versenyben. A saját tervezés és gyártás 
pedig egyfajta garancia és elkötelezettség 
részünkről a hosszú távú minőségi kereske-
delem mellett. 
De, mindig kell egy kis PLUSSZ, ami tükrözi 
az egyedi sajátosságokat!
Tekintse meg profilkínálatunkat viszont-
eladói partnerünknél és válassza az Önnek 
legjobbat!

FORMA AMI ILLIK



A fém profilok hajlítható változatban is kaphatók!

Íves és Szögletes - az örök klasszikusok

Az élvédők közül a két klasszikus alap profil az íves és szögletes. 
A profilok készülhetnek alumíniumból, rézből, rozsdamentes acélból, valamint 
az íves formájú csempeélvédő PVC-ből is, amelyet 23 féle színben árusítunk. 
Az alumínium profilok ezüst, arany, bronz, titán eloxált, polírozott króm és 
porfestett felületkezeléseket kapnak. 
Az íves és szögletes profilok védik a csempék széleit a károsodástól, bel- és 
kültérre egyaránt alkalmasak, ellenállnak az időjárás viszontagságainak és az 
UV sugárzásnak. A szögletes “L” profil nagyszerű átmenetet biztosít különböző 
anyagú burkolatok határvonalán. Olyan esetben is célszerű használni, ha a 
sarkok és szélek eldolgozásához nincs elég hely. (Pl. kerámia és padlószőnyeg 
találkozásánál.) Használható díszítő jelleggel dekorációs élként is.
A széles méretskála lehetővé teszi, hogy a különböző vastagságú burkoló-
anyagokhoz a megfelelő méretű profilt válasszuk.



A lépcsőprofilok erőteljes, csúszásmentes rovátkolással 
ellátott profilok! 
Használatukkal a lépcső nem csak szebbé, hanem 
biztonságosabbá és csorbulás mentesebbé is válik. 

Ha lépcsőprofilt szeretnénk használni, először is azt 
kell eldöntenünk, hogy beépíthető vagy utólagos pro-
filra van-e szükségünk. Íves vagy szögletes legyen-e, 
valamint melyik szín, felületkezelés illeszkedik jobban a 
burkolatunkhoz. 

Különösen csúszós lépcsők esetén, főleg téli időszakban elengedhetetlen az öntapadós 
csúszásgátló szalagok használata. 
Kínálatunkban a szalagok fekete, szürke, transzparens és fekete-sárga színekben kaphatók.

Lépcsőprofilok - a lépcsőélek BODYGUARD-ja



A szálcsiszolt, selyemfényű, polírozott, krómozott, titán, vörösréz 
eloxált alumíniumok hangulatukban, szépségükben kitűnően kie-
gészítik a jelenlegi kerámia, textil, műanyag, fa burkolatok vezé-
nyelte divatvilágok. 

Ezek a beépíthető dekorációs profilok vízszintes és függőleges 
burkolt felületek díszítésére egyaránt használhatóak, például csem-
péket elválasztó dekorcsíkként vagy akár egy tükör kereteként.

Dekorációs profilok - amikor az elegancia és a 
minőség kéz a kézben járnak

A legújabb felületkezelésű dekorációs profilok már  olyan minőségi, 
XXI. századi profil jövőt tárnak elénk, amelyet az exkluzitásokat 
kereső igényes vásárlók nem hagyhatnak figyelmen kívül.



Teraszprofilok - mert a víz az úr
Kültéren, ha a burkolólap alá 
csapadék kerül, akkor a lap 
felfagyhat, elrepedhet. A ház 
falán végigfolyó, elszineződést, 
foltokat hagyó víz esztétikailag 
sokat ronthat egy teraszos ház 
megjelenésén. A teraszprofilok 
kialakításuknak köszönhetően 
a lefolyó vizet elvezetik, lecsep-
pentik, alkalmasak a teraszvé-
gek vízorros lezárására, így az 
épület szép optikai látványa sem 
csorbul. 
A VIARPROFIL teraszprofilok  
natúr és ezüst, bronz eloxált 
alumínium színekben kaphatóak. 

Használata elengedhetetlen sarkok, csatlakozások, padlóössze-
folyók lég-, gőz- és vízmentes lezárásához. A szalag rendkívül ru-
galmas, erős tapadású, kémiai anyagoknak nagyon jól ellenáll.

A  8 és 10mm natúr alumínium teraszprofil  
HAJLÍTHATÓ 

változatban is kapható!

Saroktömítő szalag



A rozsdamentes acél-
ból készült profilok 
egyre nagyobb teret 
követelnek maguknak 
az élvédőpiacon. 
Anyaguknak köszön-
hetően hosszútávú 
dekoratív burkolat-
lezárást  nyújtanak, a 
profi felületkezelések 
pedig szépségüket is 
garantálják.

Rozsdamentes profilok - a jövő zálogai

Kültéren, beltéren, hideg és melegburkolatokhoz funk-
cionális, higiéniai és dekorációs célra egyaránt ajánlható!

A fejlődés mindig folyamatosan 
zajlik, legyen szó eseményről 
vagy akár egy profiltermékről. 
Gyakran magára a folyamatra 
nem, csupán a végeredményre 
kapjuk fel a fejünket. Jelenleg a 
profilpiac iránymutató fejlődése 
a műanyagoktól a fémek felé, 
azon belül is a rozsdamentes 
acél profilok felé halad. 



Burkolatváltók - az ellentétek bűvöletében

“T” profil

Lezáró

Lencse

Roppantós

Lapos

Indító

Szintkülönbséges

Szőnyeg leszorító

Sokan szeretik, amikor házukban, lakásukban a nappali, konyha, étkező egy légtérben helyezkedik 
el. Ilyenkor célszerű a nappaliban padlóburkolatot, az étkezőben, konyhában kerámiát használni. 
Lehet a legjobb kezű burkolómesterünk, a két eltérő burkolat találkozásakor mindig lesz egy kis elté-
rés, szintkülönbség, vagy egész egyszerűen a forma nem illeszkedik össze. 
Ilyen esetekre ajánljuk a burkolatváltó profilok sokszínű palettáját. Az utólagos élvédők kiváló minőségű 
öntapadós réteggel vannak ellátva, a ragasztó tapadóképessége rendkívüli, nagy hőtágulás esetén 
sem veszít erejéből. 
Szőnyegpadlóhoz, laminált padlóhoz, faburkolatokhoz, kerámiákhoz, indításhoz, lezáráshoz, burkolat 
váltásokhoz, szintkülönbségek elfedéséhez vagy egyszerűen csak dekorációs céllal natúr, ezüst, 
arany, bronz, titán eloxált alumíniumban kaphatóak!



• íves
• szögletes
• terasz

Hajlítható profilok - amerre a szél fúj...

Beltéren szépen mutat egy íves rajzolatú, épített zuhanyfülke. 
Két eltérő járólap találkozása is lehet íves formájú, kültéren dekoratívak 
az íves terasz és lépcső megoldások. 
Ezekre az elképzelésekre kínálnak megoldást a hajlítható, speciálisan 
lyukasztott élvédőprofilok. 

30 féle hajlítható VIARPROFIL közül választhatja ki az Önnek leginkább 
megfelelőt!



 
 

Egy igényes fürdőszoba dekoratív része a lakásnak. Különösen, ha  
a tisztaság érzetét is kelti. Higiéniai profilokat alkalmazva könnyebb a 
takarítás, mivel így az érzékeny ‘sarkok’ baktérium mentessé válnak.

A VIARPROFIL fugakeresztek, ékek, távtartók fröccsöntött, kemény 
műanyagból készülnek. A jól kialakított, kiváló minőségű fugakereszt 
a burkolás során biztosítja a csempék, járólapok megfelelő vezeté-
sét, a lyukacsos szerkezet pedig kiegyenlíti a hőtágulásból adódó 
mozgást még akkor is, ha hézagolókat a burkolatok között hagyjuk.

A dilatációs profilok alkalmazása nélkül egy nagyobb tér burko-
lata gyorsan a repedezett, felpúposodott járólapok áldozatává vál-
hat. A hidegburkolati felületeknél fennáll az alap és a felszín eltérő 
hőtágulásából eredő burkolatrepedés és törés veszélye. Ez a 
probléma elkerülhető a dilatációs profilok használatával.

- a ‘muszáj’ profilok
Dilatációs, higiéniai profilok, hézagolók



 
 

• széles körű hajlítható profil skála 
  (íves, szögletes alumínium profil, teraszprofil minden 
 méretben,minden színben)
• lépcsőprofilok 2,5-2,7-3,0 méterben, 8mm magasságban is
• porszórás tetszőleges színben (ral színskála alapján)
• csúszásgátló szalagok kínálata 5 m hosszúságban, 2 féle méretben 
   (fekete, szürke, transzparens, fekete-sárga színekben)
• üvegtégla távtartók 50-80-100 mm szélességben
• hosszított szárú, fröccsöntött, kiváló minőségű 
    fugakeresztek, hézagolók 
   (A hosszított szár biztosítja a burkolólapok megfelelő 
 vezetését, a lyukacsos szerkezet pedig  rugalmasságot ad a
 hézagolónak, engedi a burkolólapok hőtágulásból adódó
 mozgását, így nyugodtan a burkolatok között hagyható.)
• gyors, 24 órás kiszállítás
 (ma rendel, holnap átveheti)
• extra gyors kiszolgálás
 (közvetlenül helyszínen a raktárból)
• promóciós anyagok biztosítása partnereink számára
 (bemutatópanelek, bemutatóállványok, nyomtatott  információs 
 anyagok)

VIAR extrák - az a bizonyos plussz FORMA AMI ILLIK



www.viarprofil.hu
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