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ENG: PROFIGIPS corner for wet plaster
RU: Угол для мокрых штукатурок ПВХ PROFIGIPS
RO: Profil PROFIGIPS pentru tencuiala

Narożnik PROFIGIPS do tynków

Zalety: 
• stosowany do tynków gipsowych
• sztywny i łatwy w montażu
• nie brudzi mas szpachlowych podczas obróbki
• odporny na uszkodzenia mechaniczne, na działanie 

chemii budowlanej oraz warunki atmosferyczne

6 mm 2,5 m,  3,0 m 50 szt.

8 mm 2,5 m,  3,0 m 40 szt.

10 mm 2,5 m,  3,0 m 40 szt.

Ze względu na brak możliwości wystąpienia korozji, można go stosować w miejscach o wysokim współczynniku 
wilgotności powietrza (tynki zewnętrzne, baseny, łazienki, kuchnie, garaże, piwnice itp.).

Narożnik PROFIGIPS  charakteryzuje się specjalnym kształtem, który podlega ochronie wzoru przemysłowego.

Narożnik aluminiowy moletowany 
ENG: Aluminum corner with embossed (knurled) surface
RU: Угол алюминиевый перфорированный с тиснением
RO: Coltar aluminiu cu suprafata zimtata

Zalety:  
• wzmocniony narożnik
• poprawia estetykę wykończenia
• chroni naroże ściany z G-K

30x30 mm 2,5 m,  3,0 m 50 szt.

PROFIGIPS
Specjalizujemy się w produkcji profili budowlanych najwyższej jakości. Swoją działalność rozpoczęliśmy w lutym 
2002 roku, sukcesywnie docierając do Klientów nie tylko z Polski, ale i wielu krajów Europy. Podejmowane 
inwestycje umocniły naszą pozycję na rynku krajowym oraz zagranicznym, czego dowodem jest otwarcie 
PROFIGIPS.RO w Rumunii i PROFIGIPSBEL na Białorusi. Dzięki doskonale rozwiniętej sieci dystrybucyjnej, nasze produkty 
w krótkim czasie trafiają na w różne rejony Polski oraz na rynki zagraniczne.
Współpracujemy z najlepszymi dostawcami granulatów PCV, PP, taśm aluminiowych i stalowych. Dzięki temu, nasze produkty 
posiadają wysoką jakość, zachowując jednocześnie konkurencyjne ceny. Szeroko rozbudowany park maszynowy umożliwia nam 
sprawną realizację nawet największych zamówień. Nieustannie rozwijamy się, by móc zagwarantować Państwu obsługę na 
najwyższym poziomie, zgodnym z europejskimi standardami.
Nasza ofertę z niezwykłą dbałością dopasowujemy do potrzeb Klientów. Oferujemy narożniki aluminiowe, narożniki 
z PCV, listwy stalowe, profile przyokienne  i profile cokołowe. Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy produkcję kątownika Mokry 
Tynk z PCV zwanego Narożnikiem PROFIGIPS. Nasze produkty zdobyły zaufanie Klientów i od wielu lat cieszą się wśród nich 
dużym uznaniem.

ENG: for plastering
RU:   для штукатурки
RO: pentru tencuieli

ENG: for thermal insulation system
RU: для систем утепления
RO: pentru izolatie

ENG: for finishing
RU: для отделки
RO: pentru finisare

ENG: for external plastering
RU: для внешней штукатурки
RO: pentru tencuiala exterioară
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Brązowy profil przyokienny z uszczelką

Złoty dąb - profil przyokienny z uszczelką Złoty dąb - profil przyokienny z uszczelką i siatką

ENG: Window fitting profile (brown)
RU: Оконный профиль примыкающий (коричневый)
RO: Profil etansare pentru usi si ferestre (garnitura maro)

ENG: Window fitting profile (golden oak)
RU: Оконный профиль примыкающий (золотой дуб)
RO: Profil etansare pentru usi si ferestre (garnitura stejar aurit)

Zalety:  
• zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
• chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
• poprawia estetykę wykończenia tynku

Zalety:  
• zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
• chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
• poprawia estetykę wykończenia tynku

6 mm 2,5 m,  3,0 m 50 szt.

6 mm 2,5 m,  3,0 m 50 szt.

Biały profil przyokienny z uszczelką
ENG: Window fitting profile (white)
RU: Оконный профиль примыкающий (белый)
RO: Profil etansare pentru usi si ferestre (garnitura alba)
Zalety:  
• zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
• chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
• poprawia estetykę wykończenia tynku

6 mm 2,5 m,  3,0 m 50 szt.

9 mm 2,5 m,  3,0 m 50 szt.

Biały profil przyokienny z uszczelką i siatką
ENG: Window fitting profile with mesh (white)
RU: Оконный профиль примыкающий с сеткой (белый)
RO: Profil etansare usi si ferestre cu plasa (garnitura alba)
Zalety:
• zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
• chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
• poprawia estetykę wykończenia elewacji

6 mm 2,5 m,  3,0 m 25 szt.

9 mm 2,5 m,  3,0 m 25 szt.

Brązowy profil przyokienny z uszczelką i siatką
ENG: Window fitting profile with mesh (brown)
RU: Оконный профиль примыкающий с сеткой (коричневый)
RO: Profil etansare usi si ferestre cu plasa (garnitura maro)

ENG: Window fitting profile with mesh (golden oak)
RU: Оконный профиль примыкающий с сеткой (золотой дуб)
RO: Profil etansare pentru usi si ferestre cu plasa (garnitura stejar aurit)

Zalety:  
• zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
• chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
• poprawia estetykę wykończenia elewacji

Zalety:  
• zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
• chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
• poprawia estetykę wykończenia elewacji

6 mm 2,5 m,  3,0 m 25 szt.

6 mm 2,5 m,  3,0 m 25 szt.

Grafitowy profil przyokienny z uszczelką
ENG: Window fitting profile (graphite)
RU: Оконный  профиль примыкающий с графитовым пыльником
RO: Profil etansare pentru usi si ferestre (garnitura grafit)

Zalety:  
• zapobiega pęknięciom na połączneniu tynku z ramą okienną
• chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac 
• poprawia estetykę wykończenia tynku

6 mm 2,5 m,  3,0 m 50 szt.

Grafitowy profil przyokienny z uszczelką i siatką
ENG: Window fitting profile with mesh (graphite)
RU: Оконный  профиль примыкающий с графитовым пыльником
RO: Profil etansare usi si ferestre cu plasa (garnitura grafit)

Zalety:  
• zapobiega pęknięciom na połączneniu tynku z ramą okienną
• chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac 
• poprawia estetykę wykończenia elewacji

6 mm 2,5 m,  3,0 m 25 szt.
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Profil okapowy z folią ochronną

2,0 m,  2,5 m,  3,0 m 30 szt. 2,0 m 25 szt.

2,0 m 25 szt.

ENG: PVC corner  with eaves with protection foil
RU: Профиль капельник ПВХ с защитной лентой
RO: Profil PVC cu picurator si folie de protectie

Zalety:  
• zapobiega podciekaniu wody opadowej
• wzmacnia krawędzie elewacji

Listwa dylatacyjna do elewacji prosta
ENG: Movement bead E-type
RU: Деформационный профиль Е-образный 
RO: Profil dilatatie tip E

ENG: Movement bead V type
RU: Деформационный профиль V-образный 
RO: Profil dilatatie tip V

Zalety:  
• zapobiega pęknięciom tynku, które mogą powstać w wyniku termicznych naprężeń elewacji 

Zalety:  
• zapobiega pęknięciom tynku, które mogą powstać w wyniku termicznych naprężeń elewacji 

Listwa PCV do boniowania
ENG: Corner bead for rustication
RU: Рустовочный профиль ПВХ
RO: Profil PVC pentru ornamentare rustica
Zalety:  
• element dekoracyjny • gwarantuje uzyskanie prostych krawędzi boni

20x20 mm 3,0 m 20 szt.

20x30 mm 3,0 m 20 szt.

20x50 mm 3,0 m 20 szt.

3 mm 2,0 m,  2,5m 50 szt.

6 mm 2,0 m,  2,5m 50 szt.

ENG: Underplaster PVC profile with eaves LTL
RU: Капельник ЛТЛ
RO: Profil PVC cu picurator acoperit LTL

Zalety:  
• niewidoczny po zamontowaniu
• zapobiega podciekaniu wody opadowej
• wzmacnia krawędzie elewacji 

Profil okapowy podtynkowy LTL

Profil okapowy podtynkowy LTS  
ENG: Underplaster PVC profile with eaves LTS
RU: Капельник ЛТС
RO: Profil PVC cu picurator acoperit LTS

ENG: Render stop bead with mesh
RU: Профиль ПВХ отделяющий с сеткой 
RO: Profil tip „stop” cu plasa

Zalety:  
• niewidoczny po zamontowaniu
• zapobiega podciekaniu wody opadowej
• wzmacnia krawędzie elewacji 

Zalety:  
• estetycznie oddziela kolory tynku na elewacji

2,0 m,  2,5 m 30 szt.

2,0 m,  2,5 m 30 szt.

Listwa PCV do boniowania z siatką

Listwa dylatacyjna do elewacji kątowa

Listwa odcinająca z siatką
ENG: Corner bead for rustication with mesh
RU: Рустовочный профиль ПВХ с сеткой
RO: Profil PVC pentru ornamentare rustica cu plasa
Zalety:  
• element dekoracyjny • gwarantuje uzyskanie prostych krawędzi bonii

20x20 mm 3,0 m 20 szt.

20x30 mm 3,0 m 20 szt.

20x50 mm 3,0 m 20 szt.
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ENG: PVC corner
RU: Угол ПВХ перфорированный
RO: Coltar PVC

Zalety:  
• poprawia estetykę wykończenia
• chroni naroże ściany z G-K

Narożnik PCV

20x20 mm 2,0 m,  2,5 m,  3,0 m 50 szt.

23x23 mm 2,0 m,  2,5 m,  3,0 m 50 szt.

ENG: PVC arch corner
RU: Угол ПВХ арочный
RO: Profil arcuibil din PVC

Zalety:  
• poprawia estetykę wykończenia
• chroni naroże ściany z G-K o kształcie promieniowym

Narożnik PCV do łuków

23x23 mm 2,5 m,  3,0 m 50 szt.

22x22 mm 2,5 m,  3,0 m 50 szt.

22x22 mm 25 m 1 szt.

ENG:  PVC universal corner
RU: Угол ПВХ универсальный ПВХ
RO: Coltar PVC cu unghi variabil

Zalety:  
• pozwala na wykończenie naroży o kątach innych niż 90° 

Narożnik PCV z siatką
ENG: PVC corner with mesh
RU: Угол ПВХ перфорированный с сеткой
RO: Coltar PVC cu plasa

Zalety:  
• wzmacnia naroże
• pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji

7x7 cm 2,0 m,  2,5 m,  3,0 m 25 szt.

10x10 cm 2,0 m,  2,5 m,  3,0 m 25 szt.

10x15 cm 2,0 m,  2,5 m,  3,0 m 25 szt.

Listwa uniwersalna z siatką
ENG: PVC universal corner with mesh
RU: Угол универсальный ПВХ с сеткой
RO: Coltar PVC cu unghi variabil si plasa

Zalety:  
• pozwala na wykończenie naroży ocieplonej elewacji o kątach innych niż 90°

10x10 cm 2,5 m,  3,0 m 50 szt.

10x10 cm 25 m 1 szt.

Narożnik PCV do łuków z siatką
ENG: Arch corner with mesh
RU: Угол ПВХ арочный с сеткой
RO: Profil PVC arcuibil cu plasa

Zalety:  
• pozwala na wykonanie równych krawędzi elewacji o kształtach promieniowych  

23x23 mm  2,5 m,  3,0 m 50 szt.

Listwa uniwersalna PCV
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Narożnik PCV do tynków mokrych Narożnik PCV do tynków mokrych w kolorze ivory

Listwa BELLCAST Listwa BELLCAST w kolorze ivory

ENG: Render corner bead white  
RU: Угол ПВХ для мокрых штукатурок
RO: Profil de colt din PVC pentru tencuiala umeda

ENG: Render corner bead „ivory”  
RU: Угол ПВХ для мокрых штукатурок „ivory”
RO: Profil de colt din PVC pentru tencuiala umeda „ivory”

ENG: Render bellcast bead white 
RU: Финишный профиль ,,Белл” для внешней отделки фасада
RO: Profil de inchidere soclu pentru tencuiala tip „bellcast”

ENG: Render BELLCAST bead „ivory” 
RU: Финишный профиль БЕЛЛ для внешней отделки фасада „ivory”
RO: Profil de inchidere soclu pentru tencuiala tip BELLCAST „ivory”

Zalety:  
• stosowany do tynków zewnętrznych
• sztywny i łatwy w montażu
• odporny na uszkodzenia mechaniczne, na działanie chemii budowlanej oraz warunki atmosferyczne

Zalety:  
• stosowany do tynków zewnętrznych
• sztywny i łatwy w montażu
• odporny na uszkodzenia mechaniczne, na działanie chemii budowlanej oraz warunki atmosferyczne

Zalety:  
• stosowany do tynków zewnętrznych
• zapobiega podciekaniu wody opadowej

Zalety:  
• stosowany do tynków zewnętrznych
• zapobiega podciekaniu wody opadowej

10 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

15 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

10 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

15 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

10 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

15 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

20 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

10 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

15 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

20 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

Zalety:  
• stosowana do tynków zewnętrznych
• zapobiega pęknięciom tynku na elewacji,

Zalety:  
• stosowana do tynków zewnętrznych
• zapobiega pęknięciom tynku na elewacji,

6 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

10 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

15 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

6 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

10 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

15 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

10 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

15 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

10 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

15 mm 2,5 m,  3,0 m 34 szt.

Listwa STOP Listwa STOP w kolorze ivory

Listwa dylatacyjna Listwa dylatacyjna w kolorze ivory 

ENG: Render stop bead white
RU: Финишный профиль ,,Стоп” для внешней отделки фасада
RO: Profil de inchidere pentru tencuiala tip „stop”

ENG: Render STOP bead „ivory”
RU: Финишный профиль СТОП для внешней отделки фасада „ivory”
RO: Profil de inchidere pentru tencuiala tip STOP „ivory”

ENG: Render movement bead white
RU: Деформационный профиль
RO: Profil de dilatatie pentru tencuiala 

ENG: Render movement bead „ivory”
RU: Деформационный профиль „ivory”
RO: Profil de dilatatie pentru tencuiala „ivory” 

Zalety:  
• stosowany do tynków zewnętrznych
• oddziela powierzchnie tynkowane od innych

Zalety:  
• stosowany do tynków zewnętrznych
• oddziela powierzchnie tynkowane od innych
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Listwa PCV podtynkowa W6
ENG: PVC subplaster screed W6
RU: Маяк штукатурный ПВХ 6 мм
RO: Sina ghidaj W6 din PVC

Zalety:  
• ułatwia wykonanie tynku w pionie

6 mm 2,5 m,  3 m 50 szt.

Listwa PCV podtynkowa W10

Listwa dystansowa do klinkieru

ENG: PVC subplaster screed W10
RU: Маяк штукатурный ПВХ 10 мм
RO: Sina ghidaj W10 din PVC

ENG: Distance profile PVC for clinker bricks
RU: Стратовая полоса для клинкера
RO: Profil de distantiere pentru clincher 

Zalety:  
• ułatwia wykonanie tynku w pionie

Zalety:  
• utrzymuje jdnakową wysokość fugi pomiędzy kolejnymi warstwami  

cegieł lub płytek klinkierowych

10 mm 2,5 m,  3 m 50 szt.

6x10 mm 2,0 m,  3,0 m 50 szt.

8x10 mm 2,0 m,  3,0 m 50 szt.

10x10 mm 2,0 m,  3,0 m 50 szt.

Listwa zakończeniowa do folii kubełkowej  
50 mm

Listwa zakończeniowa do folii kubełkowej  
80 mm

ENG: Finishing bead for dimpled membrane 50 mm
RU: Финишный профиль для гидризоляционной пленки 50 мм
RO: Profil de inchidere membrana de drenaj 50 mm

ENG: Finishing bead for dimpled membrane 80 mm
RU: Финишный профиль для гидризоляционной пленки 80 мм
RO: Profil de inchidere membrana de drenaj 80 mm

Zalety:  
• wykańcza krawędź folii kubełkowej
• zapobiega przedostawaniu się piachu między folię a fundament

Zalety:  
• wykańcza krawędź folii kubełkowej
• zapobiega przedostawaniu się piachu między folię a fundament

50 mm 2,0 m 50 szt.

80 mm 2,0 m 50 szt.

Profil zakończeniowy C12
ENG: C12 profile
RU: Профиль окантовочный для ГКЛ С12
RO: Profil PVC C12

Zalety:  
• zabezpiecza ciętą krawędź płyty GK przed zawilgoceniem i zniszczeniem
• poprawia estetykę wykończenia

12 mm 2,5 m,  3,0 m 50 szt.
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ALUMINIUM

Narożnik aluminiowy

Półnarożnik aluminiowy

Narożnik aluminiowy z siatką

ENG: Aluminum corner 
RU: Угол алюминиевый перфорированный
RO: Coltar din aluminiu perforat

ENG: Aluminum corner with mesh
RU: Угол алюминиевый перфорированный с сеткой
RO: Coltar aluminiu cu plasa

ENG: Aluminum semi-corner 
RU: Угол полнаружный алюминиевый перфорированный
RO: Semicoltar din aluminiu perforat

Zalety:  
• poprawia estetykę wykończenia
• chroni naroże ściany z G-K

Zalety:  
• wzmacnia naroże
• pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji

Zalety:  
• poprawia estetykę wykończenia
• chroni naroże ściany z G-K

18x18 mm 2,0 m,  2,5 m,  3,0 m 50 szt.

19x19 mm 2,0 m,  2,5 m,  3,0 m 50 szt.

22x22 mm 2,0 m,  2,5 m,  3,0 m 50 szt.

25x25 mm 2,0 m,  2,5 m,  3,0 m 50 szt.

7x7 cm 2,5 m, 3,0 m 25 szt.

10x10 cm 2,5 m, 3,0 m 25 szt.

10x15 cm 2,5 m, 3,0 m 25 szt.

23x12 mm 2,5 m,  3,0 m 50 szt.

ALUMINIUM

Profil cokołowy
ENG: Aluminum ribbon bead
RU: Цокольный профиль
RO: Profil soclu

Zalety:  
• zabezpiecza dolną krawędź warstwy termoizolacyjnej
• posiada okapnik chroniący elewację przed podciekaniem wody opadowej

33 mm 2,0 m,  2,5 m 20 szt.

43 mm 2,0 m,  2,5 m 20 szt.

53 mm 2,0 m,  2,5 m 20 szt.

63 mm 2,0 m,  2,5 m 20 szt.

73 mm 2,0 m,  2,5 m 20 szt.

83 mm 2,0 m,  2,5 m 20 szt.

103 mm 2,0 m,  2,5 m 20 szt.

123 mm 2,0 m,  2,5 m 20 szt.

143 mm 2,0 m,  2,5 m 20 szt.

153 mm 2,0 m,  2,5 m 20 szt.

183 mm 2,0 m,  2,5 m 20 szt.

203 mm 2,0 m,  2,5 m 20 szt.
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STAL

Narożnik do mokrych tynków 34 mm

Narożnik do mokrych tynków 50 mm

Listwa podtynkowa W6

ENG: Corner for wet plaster 34 mm
RU: Угол для мокрых штукатурок 34 мм
RO: Profil pentru tencuiala 34 mm

ENG: Corner for wet plaster 50 mm 
RU: Угол для мокрых штукатурок 50 мм
RO: Profil pentru tencuiala 50 mm

ENG: Subplaster screed W6
RU: Маяк штукатурный 6 мм
RO: Sina ghidaj W6

Zalety:  
• poprawia estetykę wykończenia
• chroni naroże ściany

Zalety:  
• poprawia estetykę wykończenia
• chroni naroże ściany

Zalety:  
• ułatwia wykonanie tynku w pionie

34x34 mm 2,5 m,  3,0 m 25 szt.

50x50 mm 2,5 m,  3,0 m 25 szt.

6 mm 2,5 m,  3,0 m 25 szt.

Notatki

Listwa podtynkowa W10
ENG: Subplaster screed W10
RU: Маяк штукатурный 10 мм
RO: Sina ghidaj W10

Zalety:  
• ułatwia wykonanie tynku w pionie

10 mm 2,5 m,  3,0 m 25 szt.
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DBAMY O ŚRODOWISKO! 
Nasz zakład produkcyjny w Rzeczycy korzysta z czystej energii słonecznej.



PROFIGIPS WIŚNIK PECYNA SP.J.

ul. Mościckiego 15
97-220 Rzeczyca
tel./fax +48 44 7106 517
biuro@profigips.com

PROFIGIPS.RO S.R.L.

Str. Preciziei nr. 26
Bucuresti, Sector 6
tel./fax +40 21 311 77 09 
laura@profigips.com

SOOO PROFIGIPSBEL

Al. Partizansky, 174/14 nr. 305
Mińsk
tel/fax: +375 17 3449701
andrei@profigips.com

www.profigips.com

 Distribuidor oficial:

Zona Industrial de Febres, lote 14 

3060-318 Febres

tel: +351 231 027 943

e-mail: info@eurobuild.pt 

www.eurobuild.pt




