
 
 

 

 

Program soklových líšt so všetkým potrebným príslušenstvom je zárukou vysokej kvality 
a optimálneho kladenia. Široká škála materiálov, farieb, vzorov a profilov je tvorená 
v súlade s aktuálnymi trendmi interiérového dizajnu. Profesionálni podlahári ukončujú 
svoju prácu soklovými lištami, ktoré vytvárajú nie len opticky zaujímavé, ale aj technicky 
dokonalé riešenia. 

Lišty s jadrom 

                                 

Vysoko kvalitné jadro je vyrábané z drevovláknitého materiálu z dreva ihličnatých stromov 
a je obalené plášťom z kvalitného plastu. Takýto výrobok má vysokú ohybnosť a zároveň  
odoláva tvrdému mechanickému namáhaniu.  
Novinkou u tohto druhu líšt je vysoko kvalitná a zároveň ekologická rada líšt, u ktorých je 
použitý plast bez obsahu chlóru a ťažkých kovov. Zvyšné odrezky po pokládke, alebo lišty, 
ktoré zostali po výmene, môžu byť preto odstránené v domácom odpade, prípadne 
spálené bez akýchkoľvek ekologických dôsledkov. Odborné položenie zaručí čisto 
inštalovanú lištu, vrátane rohov a kútov. Mäkká spodná a vrchná časť lišty zaručuje tiež 
veľmi dobrú ochranu proti prieniku vlhkosti ku stene a následne pod podlahovú krytinu. 

 

Kobercové lišty 
Každá kobercová lišta sa skladá z dvoch do seba zvarených častí. Prvou je nosný pruh     
z recyklovaného materiálu, tzv. chrbát lišty, ktorý je pokrytý obojstrannou lepiacou páskou 
so zvýšenou účinnosťou pevnosti spoja a druhou časťou je tzv. strieška. Táto sa vyrába    
z prvotriedneho termoplastu, v 14 druhoch farieb a dezénov dreva. Tieto dva druhy plastu 
sú do seba vo výrobnom procese pevne zavarené, takže ani pri ohybe nedochádza           
k oddeleniu striešky od chrbta.  



                    

Jednotlivé druhy kobercových líšt sa od seba líšia nielen výškou, ale aj tvarom chrbta, 
striešky a farebnou škálou, či elasticitou. 

Univerzálna soklová lišta  
Vďaka veľkej rozmanitosti dekorov je vhodná ku všetkým druhom laminátových podláh, 
drevených podláh, prípadne sa používa k liatym podlahám bez špár. Vysoká estetika        
v spojení s vhodnými doplnkami (rohy, kúty, koncovky, kovové klipsy) ju predurčili stať sa 
ideálnym artiklom v súčasnom podlahárskom trende.  
 

           
 
K jej podstatným kladom patria pevnosť, vysoká ohybnosť (pri miernom nahriati, napr. 
fénom sa dá použiť pri pokládke okolo stĺpov, oblých stien), nenasiakavosť                
a v neposlednom rade i priaznivá cena. 
 
Systémové lišty 
Systémové podlahové lišty sa vyznačujú krásnymi tvarmi a povrchovou úpravou, 
užitočnými funkciami (obsahujú káblové kanály) a rôznorodosťou (rovnaké základné profily 
pre rôzne profily), jednoduchou a skrytou montážou (upevniť základný profil a nasunúť 
dekoračný profil) a elastickými chlopňami na stene a na podlahe.  

 
Okrem dekoratívnej funkcie sa dajú za lištou viesť 
slaboprúdové káble, ku ktorým je možný kedykoľvek 
bezproblémový prístup, vďaka špeciálnemu uchyteniu. Mäkké 
časti vo vrchnej a spodnej časti lišty zaručujú tesnosť               
a prekrývajú nerovnosti na stene i podlahe. Lišta je vysoko 
odolná proti mechanickému poškodeniu, je vyrábaná               
z   materiálov, ktoré neobsahujú chlór a ťažké kovy. 
 
Neviditeľné uchytenie vrchnej lišty zabezpečuje nosný 
základný profil, ktorý sa na stenu prichytí lepením, pribitím, 
alebo pomocou hmoždiniek. Skladá sa z krycieho profilu          
a základného (nosného) profilu, z vysokoakostného plastu,      
s káblovým kanálikom, vhodné pre všetky typy podlahovín.  



 

Drevené soklové lišty 
 
Vysoko kvalitné zakončenie stien z prírodného materiálu – dreva, ponúkajú dyhované 
soklové lišty pre zakončenie parketových a laminátových podláh alebo podláh pokrytých 
kobercom. Harmonicky pôsobia ponechané v prírodnom prevedení i lakované. 
 

 

Schodové hrany 
 
Okrem dokonalého ukončenia pri stene, je potrebné fixovanie podlahových nášľapných 
vrstiev na schodoch. Pre tieto oblasti sú v ponuke schodové  hrany v rôznych farbách. 
 

                     
 
Prechodové profily 

Pre zakrytie prechodov a ukončenie podlahových krytín v oblasti prechodov sú v ponuke 
prechodové koľajničky a ukončovacie podlahové profily. 

               


