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Oddajemy do Państwa rąk najnowszy katalog produktów firmy SALAG. 

Nasza produkcja obejmuje profile wykończeniowe z PCV i aluminium, w szerokiej 
gamie kolorów i wzorów. Staramy się zaspokoić wszelkie potrzeby klientów, którzy 
chcieliby urządzić swoje mieszkanie w sposób nowoczesny i stylowy. Nasz dział 
wzorniczy uważnie śledzi najnowsze trendy wykończenia wnętrz, ale nie tylko 
podążamy za modą, tworzymy także własne kierunki rozwoju. 

U podstaw istnienia firmy SALAG leży innowacyjność. Uzyskaliśmy szereg 
patentów na nasze produkty na całym świecie. Prawa do naszych wzorów są 
chronione w 13 krajach świata, w których prowadzimy sprzedaż, w tym w USA. 

SALAG jako jedna z niewielu firm w branży kontroluje cały proces produkcyjny 
– od własnych formulacji chemicznych poprzez projektowanie, konstruowanie 
i wykonanie narzędzi, aż po finalny wyrób. Zapraszam do zapoznania się z naszą 
ofertą i dołączenia do grona naszych klientów. 

Z poważaniem 

właściciel Adam Galas 

Szanowni Państwo
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Mamy wieloletnie doświadczenie w produkcji form wtryskowych. Wykonujemy formy 
suwakowe, rdzeniowe, pneumatyczne a także wielokomponentowe. Również świadczymy 
usługi w wykonywaniu detali na wtryskarkach. Posiadamy jedno- i dwukomponentowe 
wtryskarki renomowanych firm: ENGEL, BATTENFELD, DEMAG, ARBURG.

FORMY WTRYSKOWE

nasza firma 7

Wykonujemy wiele urządzeń i maszyn do przetwórstwa PCV, zaczynając od prostych seg-
mentów typu piły, odciągi, a kończąc na całych systemach wytłaczarskich, które obejmują 
stoły kalibrujące z wannami, systemy odciągów i cięcia profili PCV.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Biuro konstrukcyjne przygotowuje 
projekty form wtryskowych na 
najnowszych wersjach oprogramo-
wania NX (UNIGRAFIX) oraz Auto-
CAD. Sprawdzamy dokładność 
obróbki na maszynie pomiarowej 
CMM EROWA 3D z dokładnością 
do 0,001 mm. Wszystkie nasze 
maszyny do obróbki są wyposa-
żone w system mocowań EROWA.

PROJEKTOWANIE

Do tworzenia naszych narzędzi 
używamy najnowocześniejsze 
centra obróbcze: MITSUI SEIKI 
HU40A, MIKRON UPC 800 DURO, 
MAKINO V22 - A60, RODERS RXP 
500. Mamy również elektrodrążarki 
MAKINO EDNC43, AGIE CHAR-
MILLES ROBOFORM F0350, AGIE 
CHALLENGE CUT współpracującą 
z robotem EROWA oraz centra elektro-
erozyjne do obróbki metodą drutową 
AGIE CHARMILLES 440 i 310.

MASZYNY CNCNowoczesna narzędziownia to podstawa innowacyjnego procesu produkcyjnego. To 
tutaj powstają formy wtryskowe, narzędzia wytłaczarskie, maszyny i urządzenia potrzebne 
do produkcji profili wykończeniowych. „MOVING AHEAD By INNOVATION” to hasło 
które przyświeca nam na każdym etapie tworzenia i projektowania. Roboty i nowoczesne 
maszyny CNC pomagają w automatyzacji procesów, a tym samym przyspieszają wyko-
nanie wielu projektów. 

Jednakże maszyny to nie wszystko, firma to ludzie. Grupa doświadczonych inżynierów, 
technologów, operatorów maszyn, dzięki którym możemy realizować najtrudniejsze pro-
jekty stanowią o sile i pozycji naszej firmy na rynku.

NASZA FIRMA – NARZĘDZIOWNIA
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Tworzenie narzędzi wytłaczarskich, form wtryskowych oraz budowa maszyn to bardzo 
pracochłonna i wymagająca precyzji praca. Produkcja narzędzi wymaga wykonywania 
częstych pomiarów na każdym etapie tworzenia. Do tych celów wykorzystujemy między 
innymi maszyny CMM (coordinate measuring machine) sytemu EROWA. Współrzędno-
ściowa maszyna pomiarowa firmy WERTH służy do porównania kształtu profili, w celu 
utrzymania powtarzalności i jakości produktów.

KONTROLA NARZĘDZI ORAZ PROFILI

DObÓR WZORÓW
Inspiracją przy produkcji nowych 
dekorów listew są panele i deski 
podłogowe. Dzięki nowoczesnej 
wzorcowni, w której mamy możli-
wości zmiany barwy światła two-
rzymy nowe dekory.

Do tworzenia nowych dekorów 
oraz aby utrzymać ich powtarzal-
ność niezbędne są urządzenia 
zwane spektrofotometrami. Przy 
ich pomocy codziennie spraw-
dzamy kolorystykę naszych pro-
duktów porównując ją z wzorcami. 
Dzięki temu kolejne partie naszych 
listew i akcesoriów pasują odcie-
niem do poprzednich.

KONTROLA 
KOLORÓW

Maszyny i urządzenia renomowanych firm światowych w połączeniu z technologią opra-
cowaną w naszym biurze konstrukcyjnym, zaowocowały wydajną i nowoczesną produk-
cją. Optymalizacja, najnowsze rozwiązania technologiczne, a także kontrola całego pro-
cesu produkcji to nie lada wyzwanie. Bazujemy na własnych technologiach i patentach, 
począwszy od autorskich formulacji chemicznych, dozowania pigmentów, mieszania 
surowców, a skończywszy na kontroli procesu wytwarzania. Dzięki niezależności możemy 
szybko wprowadzać najnowocześniejsze produkty i spełniać oczekiwania klientów.

PRODUKCJA



Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za promocję wynalazków  
na XV Krajowej Wystawie – Giełdzie Wynalazków, Warszawa 2009 r.

ZESTAW LISTWY, ZWŁASZCZA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ

LISTWA PRZYPODŁOGOWA EC

ELEMENT ZŁĄCZNY LISTWY

MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZCZOŚCI, BADAŃ 
NAUKOWYCH I NOWYCH TECHNIK BRUSSELS INNOVA
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Patenty

Lider Innowacji 2009

Nagroda sieci Castorama dla  
najbardziej innowacyjnego dostawcy

Nagroda Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej za dynamiczny rozwój  

oraz nakłady inwestycyjne – Suwałki 2011

Wyróżnienie od Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego

Nagrody i wyróżnienia
Nasze produkty Przyznane patenty, wzory użytkowe oraz zgłoszenia w UP

Zestaw listwy,  
zwłaszcza listwy  
przypodłogowej

Patent USA US 7,870,697 B2 z dn. 2011-01-18 

Patent Rosja nr 2005124861 z dn. 2004-11-02

Zgłoszenie w UP P-370968 z dn. 2004-11-02

Listwa narożna Patent Polska PL 197698 z dn. 2001-08-03

Element złączny Patent Polska PL 211685 z dn. 2006-05-12

Kołek montażowy Patent Polska PL 212840 z dn. 2007-12-11

Łącznik listwy

Patent Europa EP 2 176 472 z dn. 2008-07-30

Patent Chiny ZL 200880106369.3 z dn. 2008-07-30

Patent Euroazjatycki nr 016967 z dn. 2008-07-30

Patent Ukraina nr 100124 z dn. 2008-07-30

Zgłoszenie w UP P-385591 z dn. 2008-07-30

Zgłoszenie Brazylia nr PI 0815001-0 z dn. 2008-07-30

Zgłoszenie USA nr 12/671,900 z dn. 2008-07-30

Łącznik listwy 1 Zgłoszenie w UP P-381506 z dn. 2007-01-09 

Łącznik listwy 2 Zgłoszenie w UP P-383067 z dn. 2007-08-02

Zestaw listwy Zgłoszenie w UP P-386184 z dn. 2008-09-29

Listwa przypodłogowa

Zgłoszenie w UP P-381507 z dn. 2007-01-09

Zgłoszenie Europejski Urząd Patentowy nr 08705161.1
z dn. 2008-01-08
Zgłoszenie Euroazjatycki Urząd Patentowy nr 200900978/26
z dn. 2008-01-08

Zgłoszenie Brazylia nr PI 0807796-7 z dn. 2008-01-08

Zgłoszenie Chiny nr 200880001919.5 z dn. 2008-01-08

Zgłoszenie Ukraina nr a 2009 06558 z dn. 2008-01-08

Zgłoszenie USA nr 12/522,197 z dn.2008-01-08

Zestaw mocujący listwy

Zgłoszenie w UP P-389677 z dn. 2009-11-26

Zgłoszenie Europejski Urząd Patentowy nr 10191840.7
z dn. 2010-11-19

Zgłoszenie Rosja nr 2010148314 z dn. 2010-11-26

Zgłoszenie USA nr 12/954,580 z dn. 2010-11-24

Listwa narożna Polski wzór użytkowy udzielony Ru-61989 z dn. 2001-08-27

Listwa złączna Polski wzór użytkowy udzielony Ru-62982 z dn. 2003-11-19

Listwa przypodłogowa Polski wzór użytkowy udzielony Ru-63142 z dn. 2003-11-19

Patent Ukraina nr 100124

Patent Euroazjatycki nr 016967Patent Polska 
PL 211685

Patent Polska 
PL 197698

Patent Polska 
PL 212840

Patent Chiny 
 ZL nr 200880106369.3

Patent Rosja nr 2005124861

Patent, Europa EP 2 176 472
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Więcej przestrzeni
nowa listwa przypodłogowa NG70 charakteryzuje się wysokim profilem (70 mm), dzięki 
czemu tworzy wyraźny akcent dekoracyjny. Wyższy profil w połączeniu z naturalną kolory-
styką, dopasowaną do większości paneli podłogowych występujących na rynku, pozwala 
na uzyskanie harmonijnej kompozycji w dużych pomieszczeniach. NG70 jest idealna do 
wnętrz stylowych, wnętrz z dominantą klasycznych, wysmukłych form, ale także do mniej-
szych i nowoczesnych pomieszczeń, również biurowych – wszędzie tam, gdzie liczy się 
dbałość o najwyższą klasę wykończenia ściany i podłogi.

NG70 NG70

15

LISTWA PRZYPODŁOGOWA

Wyższa jakość produktu
estetyka i funkcjonalność listwy NG70 idzie w parze z jakością wykonania. Hybrydowe 
materiały pozwalają na uzyskanie konstrukcji niezwykle trwałej, a zarazem elastycznej, co 
powoduje dokładne dopasowanie do nierówności ściany lub podłogi, nie pozostawiając 
żadnych szczelin. do produkcji listwy użyto najlepszych, sprawdzonych rozwiązań. dzię-
ki zastosowaniu opatentowanej technologii dekoracji, nadaliśmy naszym listwom wygląd 
najbardziej zbliżony do naturalnego drewna. inni producenci nie mają w swojej ofercie tak 
dopracowanych wzorów. zamów próbnik już dzisiaj i porównaj ze swoimi panelami.

komfort użytkoWania
podstawowym zadaniem listwy NG70 jest perfekcyjne wykończenie styku podłogi         
i ściany oraz ukrycie wszystkich kabli elektrycznych, telewizyjnych lub komputerowych. 
duża ilość miejsca w komorach profilu zapewnia wygodne oddzielenie wszelkich 
używanych przewodów. malowanie i tapetowanie odbywać się może bez konieczności 
odkręcania listew.

GŁóWne ZAletY listWY nG70

Pokój przed zastosowaniem listwy przypodłogowej NG70. Pląta-
nina przewodów pod biurkiem, przeszkadzająca w pracy i unie-
możliwiająca utrzymanie porządku.

Ten sam pokój po zastosowaniu listwy przypodłogowej NG70 
oraz puszek instalacyjnych.

NG70 NGF SG48 EC

70
 m

m

22 mm
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listwy przypodłogowe

listwy przypodłogowe:
Patenty: USA US 7,870,697 B2 z dn. 2011-01-18; Rosja Nr 2005124861 z dn. 2004-11-02
Zgłoszenie w UP P-370968 z dn. 2004-11-02; Zgłoszenie w UP P-386184 z dn. 2008-09-29

Akcesoria do listwy przypodłogowej: 
Patent Polska PL 211685 z dn. 2006-05-12
Zgłoszenia: UP P-381506 z dn. 2007-01-09; UP P-383067 z dn. 2007-08-02



OTWIERASZ, ZAMyKASZ... I JUż
Opatentowana konstrukcja pozwala na demontaż i powtórny montaż bez użycia narzędzi.

1 SEPARACJA PRZEWODóW ZASILANIA I SyGNAłOWyCH
Unikatowa konstrukcja umożliwia separację przewodów, co jest szczególną zaletą przy jednocze-
snym prowadzeniu kabli zasilających prądu zmiennego (częstotliwość wprowadza zakłócenia) 
i przewodów antenowych, sygnałowych czy okablowania sieci komputerowych.

5

SPECJALNA DWUWARSTWOWA TECHNOLOGIA
Listwa oprócz farby jest dodatkowo pokrywana lakierem, co powoduje, że pokrycie jest jed-
nolite i najbardziej zbliżone do powierzchni paneli, dodatkowo zabezpiecza tworzywo i farby 
przed mechanicznymi uszkodzeniami i szkodliwym wpływem promieni UV na materiał (dłuższa 
żywotność listew).

7

DUżA ILOść MIEJSCA NA PRZEWODy
Pozwala na ułożenie największej ilości przewodów w sposób umożliwiający dokładanie i usuwa-
nie przewodów w dowolnym momencie użytkowania.

2 PRAKTyCZNIE NIEWIDOCZNE łąCZENIE ELEMENTóW
Najnowsza technologia i najwyższa jakość produkcji listew sprawiają, że linia łączenia elementów 
jest praktycznie niewidoczna.

6

ELASTyCZNOść LISTWy= IDEALNE DOPASOWANIE
Dzięki zastosowaniu hybrydowego materiału, listwa idealnie dopasowuje się do nierówności ścian 
i podłogi.

8

MALOWANIE I TAPETOWANIE BEZ ODKRęCANIA LISTEW
Dzięki otwartej górnej części możliwe jest malowanie i tapetowanie, a następnie zamaskowanie 
górnego segmentu listwą maskującą. Jak żadna inna listwa!

3

BłySKAWICZNy MONTAż
Listwa posiada nawiercone otwory, co skraca czas montażu i likwiduje problem wiórów zaśmie-
cających mieszkanie podczas remontu.

4

8 atutów   KTóRE ODRóŻNIAJĄ NAS OD KONKURENCJI 
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1 2 3 4 5 6 7

NG70/NGF56

8

listwy przypodłogowe



19

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

NG7Wxx 5 narożnik wewnętrzny NG70 - 70 25 00-E9

NG0bxx 6 puszka pod gniazdko elektryczne 0,09 158 1 01/02/03

NG7Pxx 7 zaślepka prawa NG70 - 70 25 00-E9

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

NG70xx 1 listwa przypodłogowa PCV NG70 2,5 70 24 00-E9

NG7Lxx 2 zaślepka lewa NG70 - 70 25 00-E9

NG7Exx 3 łącznik NG70 - 70 25 00-E9

NG7Zxx 4 narożnik zewnętrzny NG70 - 70 25 00-E9

2

7651

3 4

NAROŻNIK
WEWNĘTRZNY 
Estetyczna forma i precy-
zyjna konstrukcja narożnika 
sprawiają, że połączenie jest 
trwałe i praktycznie niewi-
doczne.

5

ZAŚLEPKA
PRAWA
Dokładnie wyprofilowane 
zaślepki stanowią este-
tyczne wykończenie listwy 
− chronią i zdobią listwę 
z każdej strony.

7

NG70

ZAŚLEPKA
LEWA
Innowacyjny system NG 
został dopracowany w naj-
drobniejszych szczegółach. 
Zaślepki są idealnie dopa-
sowane do listwy. 

2

akcesoria

*xx oznacza numer koloru

*xx oznacza numer koloru

PUSZKA
INSTALACYJNA
Montaż gniazdek elektrycz-
nych jest równie prosty, jak 
reszty elementów. Uniwer-
salna puszka pasuje do 
każdego gniazdka.

6

Idealnie maskuje miejsca 
połączeń listwy. łączniki 
wykonane są z tego samego 
materiału i dostępne w tej 
samej palecie wybarwień, co 
listwy.

ŁĄCZNIK3

NAROŻNIK
ZEWNĘTRZNY 
Narożniki wykonane są z pre-
cyzyjną dokładnością, dzięki 
czemu idealnie dopasowują 
się do łączonych listew.

4

Logistyka Logistyka

listwy przypodłogowe



NAGRODy
Innowacyjna konstrukcja listew została nagrodzona medalami na Targach Innowacyj-
ności i Wynalazczości – Eureka 2004 w Brukseli oraz na Targach Wynalazczości – 
Concours Lépine 2005 w Paryżu. 

Listwy przypodłogowe 2121

Konstrukcja listwy pozwala na wykorzystanie całej wolnej przestrzeni między ścianą a listwą 
do ułożenia maksymalnej ilości kabli. Obszerna komora profilu może być wypełniona szere-
giem kabli i przewodów. Odchylając górną część profilu, możemy wymieniać zamaskowane 
przewody.

LISTWA PRZYPODŁOGOWANGF56 NGF56
OTWIERASZ, ZAMyKASZ... I JUż
Genialna konstrukcja listwy przypodłogowej SALAG Next Generation pozwala 
na jej wygodne otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi i wprowadza cały sze-
reg nowych funkcjonalności. Przeniesienie głośników, podłączenie sieci kompute-
rowej, naklejenie tapety, czy pomalowanie ściany nigdy nie były łatwiejsze. Wystar-
czy otworzyć górną część listwy, wymienić przewody lub tapetę, następnie jednym 
kliknięciem zamknąć i... gotowe! A wysoka jakość wykonania i bogata kolorystyka? 
To standard!

NG70 NGF SG48 EC
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Listwy przypodłogowe:
Patenty: USA US 7,870,697 B2 z dn. 2011-01-18; Rosja Nr 2005124861 z dn. 2004-11-02
Zgłoszenie w UP P-370968 z dn. 2004-11-02

Akcesoria do listwy przypodłogowej: 
Patent Polska PL 211685 z dn. 2006-05-12
Zgłoszenia: UP P-381506 z dn. 2007-01-09; UP P-383067 z dn. 2007-08-02 listwy przypodłogowe
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Popularny i sprawdzony system listew, w których krawędzie dolna i górna są zakoń-
czone miękkim tworzywem/gumką. Główny atut to kompatybilność akcesoriów z sys-
temem NGF56.

SG56 SG56LISTWA PRZYPODŁOGOWA

56
 m

m

23 mm

listwy przypodłogowe
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SG56

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

NG0Zxx 6 narożnik zewnętrzny - 56 25 00-E9

NG0Wxx 7 narożnik wewnętrzny - 56 25 00-E9

NG0b xx 8 puszka pod gniazdko elektryczne 0,09 158 1 01/02/03

NG0Pxx 9 zaślepka prawa - 56 25 00-E9

*xx oznacza numer koloru

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

NGF0xx 1 listwa przypodłogowa PCV NGF56 2,5 56 32 00-E9

SG50xx 2 listwa przyp. PCV z gumką SG56 2,5 56 32 00-E9

SGL000 3 transparentna wkładka LED (opcja) 2,5 18 10 transp.

NG0Lxx 4 zaślepka lewa - 56 25 00-E9

NG0Exx 5 łącznik - 56 25 00-E9

*xx oznacza numer koloru

4 7

2

5 8

3

6 9

ZAŚLEPKA
LEWA
Innowacyjny system NG 
został dopracowany w naj-
drobniejszych szczegółach. 
Zaślepki są idealnie dopaso-
wane do listwy. 

4
Idealnie maskuje miejsca 
połączeń listwy. łączniki 
wykonane są z tego samego 
materiału i dostępne w tej 
samej palecie wybarwień, co 
listwy.

ŁĄCZNIK5

NAROŻNIK
ZEWNĘTRZNY 
Narożniki wykonane są z naj-
wyższą dokładnością, dzięki 
czemu idealnie pasują do 
profilu listwy.

6

NAROŻNIK
WEWNĘTRZNY 
Estetyczna forma i precyzja 
wykonania narożnika spra-
wiają, że połączenie jest trwałe 
i praktycznie niewidoczne.

7

ZAŚLEPKA
PRAWA
Dokładnie wyprofilowane zaślepki 
stanowią estetyczne wykończenie 
listwy − chronią i zdobią listwę 
z każdej strony.

9

PUSZKA
INSTALACYJNA
Montaż gniazdek elektrycz-
nych jest równie prosty, jak 
reszty elementów. Uniwer-
salna puszka pasuje do 
każdego gniazdka.

8

1

NGF56

Logistyka Logistyka

listwy przypodłogowe
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INSTRUKCJA MONTAŻU LISTWY NG70, NGF56

INSTRUKCJA MONTAŻU PUSZKI INSTALACYJNEJ

1. W pokrywie maskującej wykonu-
jemy otwór, przez który wyprowa-
dzamy na zewnątrz przewody sieci 
elektrycznej.

2. Dopasowaną do listwy puszkę mo-
cujemy do ściany za pomocą dołą-
czonych wkrętów, maskując otwór 
i przewody.

3. Instalujemy gniazdko, podłączając 
przewody i mocując je w otworze 
puszki.

12

27

1 32

listwy przypodłogowe



PALETA KOLORÓW  NG70       NGF56       SG56   NG70       NGF56       SG56

PALETA KOLORÓW PUSZKI INSTALACYJNEJ

05 sosna

91 wiśnia pensylwania

10 orzech

96 dąb cambridge

15 klon

B4 dąb modena

20 dąb virginia

C4 dąb galapagos

25 hikora

C9 dąb negre

35 bambus karmel

40 heban madagaskar

50 dąb polski

01 biały

55 dąb książęcy

61 dąb columb

66 dąb sudecki

71 dąb wiejski biały

76 dąb richmond

81 dąb colorado

00 biały

86 dąb palony

45 woodstock dark

30 dąb klasyczny

D4 dąb letni

E2 frigola

01 buk jasny

87 cottage

06 wiśnia

92 dąb szary

11 mahoń

97 dąb wellington

16 dąb bagienny

B9 dąb rustic

21 dąb elegant

C5 dąb meander

46 woodstock white

77 dąb canyon

82 kamień szary

51 dąb galijski

02 beżowy

56 dąb winny

62 dąb silesia

67dąb victoria

72 dąb bielony

26 drewno tasmańskie

D0 rafii

31 kamień jasny

D5 kamień travertin

E3 dąb argos

36 zebrano arusha

41 srebrny

37 dąb alaska

02 buk

88 dąb maranello

07 dąb jasny

93 dąb alzacja

12 jesion szary

98 dąb burgund27 teak

D1 orzech lavag

17 wiąz deska

C1 dąb country jasny32 kamień rzymski

D6 cargo

E4 laranja

22 pecan

C6 wiąz szlachetny

42 bambus jasny

47 korek

63 grusza denver

78 eukaliptus

83 kamień brązowy

52 jesion kaszubski

03 brązowy

57 świerk tatrzański

73 dąb polarny

68 dąb calvados

03 buk ciemny

89 dąb królewski

04 olcha

90 urban legend

64 orzech alabama 65 pinia

38 dąb dartford 39 teak sumatra

69 dąb burbon naturalny 70 dąb burbon ciemny

74 dąb masari 75 dąb zamkowy

79 jesion pastelowy 80 hikora burlington

84 kamień czarny 85 akacja

43 zebrano matadi 44 orzech venosta

48 dąb szlachecki 49 dąb burgundzki

53 dąb czerwony 54 mahoń parkiet

08 dąb ciemny

94 vintage

09 dąb rustykalny

95 route 66

18 klon country

C2 jabłoń złota

19 dąb stary

C3 woodstock szary

58 jesion biały 59 brzoza syberyjska

13 olcha niebieska

99 chateau

14 klon zielony

B3 dąb pustynny

23 orzech modena

C7 jesion syberyjski

24 wenge

C8 dąb celtycki

28 klon patyna

D2 orzech gloss

29 dąb ontario

D3 dąb antyczny

33 kamień antyczny

E0 czarny

E6 dąb bleached

34 kamień ciemny

E1 dąb sparta

E7 pedra gray

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

PALETA KOLORÓW
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E8 cottage slate E9 dąb pireus

listwy przypodłogowe



IDEALNE DOPASOWANIE

Listwa EC mocowana jest za pomocą szeregu napinaczy mocujących – 
systemu, który pozwala na szybki i łatwy montaż listwy. Napinacze utrzymu-
ją listwę przy podłodze, dociskając ją jednocześnie do ściany. Dzięki temu 
rozwiązaniu oraz elastycznej konstrukcji, listwa ściśle przylega zarówno do 
ściany, jak i podłogi.

EC LISTWA PRZYPODŁOGOWA EC

MALOWANIE I TAPETOWANIE

Listwę EC można wielokrotnie zdejmować i zakładać. Dzięki temu malowanie 
czy tapetowanie ściany nie musi się wiązać z szeregiem czynności: ochroną 
listew przed zabrudzeniem czy precyzyjnym przycinaniem tapet. Wystarczy 
zdjąć profile, wyremontować ścianę i ponownie założyć listwę. 

łATWy I SZyBKI MONTAż

Montaż napinaczy jest bardzo prosty. Nie są do tego potrzebne żadne specjal-
ne narzędzia, kleje czy materiały mocujące. Wystarczy przykręcić napinacze 
do ściany za pomocą wkrętów. Potem należy zblokować listwę w zamkach 
napinaczy i gotowe!

31

SPOSóB MONTAżU

Montaż napinaczy mocujących

1

Ułożenie przewodów

2

Montaż listwy

3

Montaż systemu (narożniki, łącz-
nik, zaślepki)

4

NAGRODy
Innowacyjna konstrukcja listew została nagrodzona medalami na Targach Inno-
wacyjności i Wynalazczości – Eureka 2004 w Brukseli oraz na Targach Wyna-
lazczości – Concours Lépine 2005 w Paryżu. 

NG70 NGF SG48 EC
70

 m
m

22 mm

56
 m

m

23 mm

48
 m

m

21 mm

46
 m

m

21 mm

Zgłoszenia: UP P-381507 z dn. 2007-01-09; EP nr 08705161.1 z dn. 2008-01-08
EAPO nr 200900978/26 z dn. 2008-01-08; Brazylia nr PI 0807796-7 z dn. 2008-01-08;
Chiny nr 200880001919.5 z dn. 2008-01-08; Ukraina nr a 2009 06558 
z dn. 2008-01-08; USA nr 12/522,197 z dn. 2008-01-08 listwy przypodłogowe



Listwy przypodłogowe

LISTWA PRZyPODłOGOWA SG48
Listwa przypodłogowa SG48 to produkt z gamy ekonomicznych profili 
przypodłogowych Salag (podobnie jak listwa EC). Jest to produkt ceniony przez 
klientów, łączący w sobie prostotę montażu, wysoką jakość oraz umiarkowaną cenę. 
Wysokość listwy – 48 mm – oraz miękkie końcówki gwarantują dopasowanie profili do 
ściany oraz podłogi.

MAKSyMALNA ILOść PRZEWODóW
Konstrukcja listwy pozwala na wykorzystanie całej wolnej przestrzeni między ścianą 
a listwą do ułożenia maksymalnej ilości kabli. Obszerna komora profilu może być 
wypełniona szeregiem kabli i przewodów. Odchylając górną część profilu, możemy 
wymieniać zamaskowane przewody.

33

SG48 SG48LISTWA PRZYPODŁOGOWA

NG70 NGF SG48 EC

70
 m

m

22 mm

56
 m

m

23 mm

48
 m

m

21 mm

46
 m

m

21 mm
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35
*xx oznacza numer koloru

*xx oznacza numer koloru

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

EC00xx 1 listwa przypodłogowa PCV EC 2,5 46 48 01-07

EC0Lxx 2 zaślepka lewa EC - 46 50 01-07

EC0Cxx 3 łącznik EC - 46 50 01-07

EC0Zxx 4 narożnik zewnętrzny EC - 46 50 01-07

EC0Wxx 5 narożnik wewnętrzny EC - 46 50 01-07

EC0Exx 6 łącznik elektryczny EC - 46 50 01-07

EC0Pxx 7 zaślepka prawa EC - 46 50 01-07

EC0N00 8 napinacz mocujący EC 0,06 30 100 czarny

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

SG40xx 1 listwa przyp. PCV z gumką SG48 2,5 48 32 A0-B2

SG4Lxx 2 zaślepka lewa SG48 - 48 50 A0-B2

SG4Exx 3 łącznik SG48 - 48 50 A0-B2

SG4Zxx 4 narożnik zewnętrzny SG48 - 48 50 A0-B2

SG4Wxx 5 narożnik wewnętrzny SG48 - 48 50 A0-B2

SG4Yxx 6 łącznik elektryczny SG48 - 48 50 A0-B2

SG4Pxx 7 zaślepka prawa SG48 - 48 50 A0-B2

SG48EC

2 5 63 4 7

ZAŚLEPKA
LEWA
Zakończenia profili estetycz-
nie zamykają i chronią listwę.

2
Idealnie maskuje miejsca połą-
czeń listwy. łączniki wykonane 
są z tego samego materiału 
i dostępne w tej samej palecie 
wybarwień, co listwy.

ŁĄCZNIK3

NAROŻNIK
ZEWNĘTRZNY 
Narożniki wykonane są z naj-
wyższą dokładnością, dzięki 
czemu idealnie pasują do 
profilu listwy.

4 NAROŻNIK
WEWNĘTRZNY 
forma narożnika listwy SALAG 
EC pozwala na dokładne 
i estetyczne łączenie listew 
przy kącie wewnętrznym.

5

ŁĄCZNIK
ELEKTRYCZNY
łącznik elektryczny umożliwia wypro-
wadzenie na zewnątrz przewodów 
prowadzonych w środku listwy. 
Bardzo praktyczne rozwiązanie, sta-
nowiące komplet montażowy listew 
przypodłogowych. Kolorystyka zgodna 
z dekorami profili przypodłogowych.

6

01 buk królewski 02 buk czerwony 

07 dąb deska 

05 sosna 06 dąb ontario 

03 dąb  04 orzech 

Paleta kolorów EC

A0 wiśnia górska A1 dąb morena 

A6 orzech ciemny A7 klon stary 

A4 dąb złoty A5 merbau 

B2 dąb antyczny

A2 magnolia  A3 dąb biały 

A8 buk rustykalny  A9 dąb klepka 

Paleta kolorów SG48

ZAŚLEPKA
PRAWA
Dokładnie wyprofilowane zaślepki 
stanowią estetyczne wykończenie listwy 
− chronią i zdobią listwę z każdej strony.

7

1

NAPINACZ 
MOCUJĄCY EC
Mocowany do ściany, dociska 
listwę EC do podłoża i pozwala 
na jej dokładne i solidne zamo-
cowanie.

8

Logistyka EC Logistyka SG48

listwy przypodłogowe
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NAROŻNIK UNIWERSALNY ZEWNĘTRZNY

Dzięki elastycznym narożnikom 
UNIVERSAL firmy SALAG, łączenie 
listew przypodłogowych w narożni-
kach ścian, o kątach większych niż 
90 stopni, nie stanowi już żadnego 
problemu. 

NAROŻNIK UNIWERSALNY WEWNĘTRZNY

c o r n e r

ABSOLUTNA NOWOść!
Narożnik wewnętrzny i zewnętrzny UNIVERSAL to innowacyjne rozwiązanie, które opraco-
wała i opatentowała firma SALAG. Pierwszy na rynku tego typu produkt jest odpowiedzią 
na zapotrzebowanie klientów. Coraz częściej architekci projektują wnętrza o niestandar-
dowych ustawieniach kątów ścian, tymczasem klienci mieli kłopot z połączeniem listwy             
w narożach większych niż 90 stopni. SALAG wyszedł naprzeciw potrzebom odbiorców.

Elastyczna struktura narożników UNIVERSAL pozwala łączyć listwy w narożach o kątach 
100 – 130 stopni. Dzięki temu uzyskujemy jednolite wykończenia listwy bez używania sili-
konów, zakończeń czy innych stosowanych dotąd rozwiązań, które nie zawsze były prak-
tyczne i estetyczne.

Przeznaczony do stosowania w systemach NGF56 oraz SG56.

symbol nazwa
wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

NG0Uxx narożnik uniwersalny wewnętrzny 56 6 00-E9

NG0Vxx narożnik uniwersalny zewnętrzny 56 6 00-E9

Logistyka 

*xx oznacza numer koloru

Narożnik 
Uniwersalny

Narożnik 
Uniwersalny

narożnik uniwersalny
wewnętrzny

narożnik uniwersalny
zewnętrzny

Patenty: Patent Polska PL 211685 z dn. 2006-05-12, EP 2 176 472 z dn. 2008-07-30;
Chiny ZL 200880106369.3 z dn. 2008-07-30; EAPO Nr 016967 z dn. 2008-07-30; 
Patent Ukraina Nr 100124 z dn. 2008-07-30
Zgłoszenia: UP P-385591 z dn. 2008-07-30; Brazylia nr PI 0815001-0 z dn. 2008-07-30; 
USA nr 12/671,900 z dn. 2008-07-30

listwy przypodłogowe
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24 ROZETKA MASKUJĄCA 24

16 mm

19 mm

23 mm

29 mm

Niezastąpiony element maskujący otwory powstałe w wyniku wycięć w powierzchni podłogo-
wej, głównie pod grzejnikami. Są niezwykle łatwe w montażu i demontażu. 

Logistyka

*xx oznacza numer koloru

symbol nazwa wymiar [mm] ilość w op. kolor

240xxx rozeta maskująca ∅ 16 5 00-E9

241xxx rozeta maskująca ∅ 19 5 00-E9

242xxx rozeta maskująca ∅ 23 5 00-E9

243xxx rozeta maskująca ∅ 29 5 00-E9

listwy przypodłogowe



1. Instrukcja montażu listwy NG
2. Makieta montażowa EC
3. Makieta montażowa NG

STOJAKI 
EKSPOZYCYJNE
4. Stojak NG70  

na 14 separatorów  
(opcja z monitorem LCD)

5. Stojak NGf56  
na 18 separatorów 
(opcja z monitorem LCD)

6. Stojak SG56  
na 18 separatorów 
(opcja z monitorem LCD)

7. Stojak EC | SG48 
na 15 separatorów 
(opcja z monitorem LCD)

8. Stojak NG70 
na 14 separatorów 
(opcja z szufladą na akcesoria)

9. Stojak SG56 | NGf56  
na 18 separatorów 
(opcja z szufladą na akcesoria)

10. Stojak EC | SG48 
na 10 separatorów 
(opcja z szufladą na akcesoria)

MATERIAŁY 
WSPARCIA

Aby ułatwić Państwu ekspozy-
cję i sprzedaż naszych listew, 
proponujemy szereg atrakcyj-
nych materiałów reklamowych. 
Dzięki temu wszystkie infor-
macje o naszych produktach 
znajdą Państwo w zasięgu 
ręki, a klienci z przyjemnością 
dokonają zakupu w Państwa 
punkcie sprzedaży.

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA

Wszystkie elementy systemu 
listew przypodłogowych SALAG 
Next Generation dostępne są 
w opakowaniach zawierających 
optymalną ilość produktów. 
Opakowania zaprojektowane 
zostały w taki sposób, aby 
odpowiednio wyeksponować 
wszystkie korzyści oraz infor-
macje, dzięki którym Państwa 
klienci dokonają najlepszego 
wyboru.

NG/SG

Listwy przypodłogowe 41

*szuflady na akcesoria montowane pod stojakiem ekspozycyjnym
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* * *
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50 mm

10 ciemny brąz 17 błękit 24 czarny 48 biały 49 beżowy

57 jasny brąz 58 ceglasty 60 buk

52 zielony  53 niebieski 54 ciemny szary 55 szary 56 żółty

Kolorystyka

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wys.
[mm]

ilość
w op. kolor

1600xx 2 listwa przyścienna ożebr. PCV 2,5 50 40 10-60

160Wxx 3 narożnik wewnętrzny - 41 12 10-60

160Zxx 4 narożnik zewnętrzny - 40 12 10-60

160Kxx 5 końcówka lewa + prawa - 51 12 10-60

1610xx 1 listwa przyścienna wykładz. PCV** 2,5 50 40 10-60

*xx oznacza numer koloru

Listwy przypodłogowe 4343

LISTWA WYKŁADZINOWA 16
NAROŻNIK
ZEWNĘTRZNY/WEWNĘTRZNY
Idealnie dopasowane narożniki łączą listwę w jednolitą całość oraz poma-
gają estetycznie uformować wklejany pasek wykładziny.

ZAŚLEPKA LEWA/PRAWA
Estetyczne zakończenie listwy wykładzinowej. Montaż bez użycia kleju  
i narzędzi.

16
Listwy wykładzinowe służą do 
estetycznego wykończenia 
ścian w połączeniu z wykła-
dziną. Trwałe i estetyczne 
połączenie paska wykładziny 
z listwą stanowi taśma samo-
przylepna. Powierzchnia deko-
racyjna występuje również        
w kolorze drewnopodobnym.

2

1 2
3

4

5

5 4 3

**montaż listwy nie wymaga użycia narożników i zaślepek

listwy przypodłogowe



Umożliwia maskowanie zakończeń podłogi ukrywając ewentualne niedoskonałości  
i wyrównując krawędzie podłóg. Doskonale sprawdza się w miejscach trudno dostępnych, 
na przykład pod grzejnikami.

Izolacja pod panele podłogowe i podłogi drewniane. Skutecznie absorbuje naprężenia 
i drgania, dokładnie izoluje powierzchnię, jak również wytłumia hałas. Wykonana z poli-
styrenu o gęstości 46 kg/m2 – optymalnej z punktu widzenia odporności na obciążenia 
i dostosowanie się do nierówności wylewki betonowej. Doskonała do wnętrz intensywnie 
użytkowanych.

System rowków podkładu zapewnia:

-  lepszą izolację akustyczną i termiczną

-  lepsze przywieranie podkładu do podłoża

-  łatwiejsze układanie podłóg

-  większą elastyczność podkładu

-  większy komfort chodzenia

-  cyrkulację powietrza, co zmniejsza ryzyko pojawienia się grzybów i pleśni.

01 szary 02 buk 03 ciemny brąz 04 jasny dąb 05 szary ciemny

11 korek 12 drewno tekowe 13 dąb stary 14 olcha 15 jesion szary

06 zielony  07 czarny 08 biały 09 niebieski 10 beżowy

Logistyka

Kolorystyka

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

T14301 podkład pod panele „izo” (5 m2) 1,2 3 20 szary

T14551 podkład pod panele „izo” (5 m2) 1,2 5,5 12 szary

T14201
uniwersalny podkład pod  
panele i podłogi drewniane  
nad ogrzewanie podłogowe

25 2 1 zielony

symbol nazwa
dł.
[m]

wymiar 
[mm]

ilość 
w op. kolor

1701xx listwa samoprzylepna przyścienna 5 30x20 24 01-15

1702xx listwa samoprzylepna przyścienna 25 30x20 9 01-15

1703xx listwa samoprzylepna przyścienna 15 30x20 9 01-15

PODKŁAD UNIWERSALNY LISTWA PRZYPODŁOGOWA SAMOPRZYLEPNAT14 17

*xx oznacza numer koloru

45

20 mm

30
 m

m
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spis treści Listwy progowe

50

52

53

54

55

56

57

ELASTYCZNY PROFIL PODŁOGOWY

PROFIL PROGOWY C30

PROFIL PROGOWY C31

PROFIL PROGOWY C32

PROFIL PROGOWY C36

PROFIL PROGOWY C40

PROFIL PROGOWY C42

PROFIL PROGOWY S06

PROFIL PROGOWY S07

PROFIL PROGOWY S08

PROFIL PROGOWY S09

PROFIL PROGOWY S10

PROFIL PROGOWY S11

PROFIL PROGOWY S12

PROFIL PROGOWY S13

58

59

60

61

62

63

64

65
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LISTWY PROGOWE

1. Nawierć otwory  
co ok. 300 mm.

2. Wsuń załączone kołki  
w listwę. 

3. Zamocuj listwę w otworach.
4. Delikatnie dobij listwę  

przez drewniany klocek.

INSTRUKCJA MONTAżU LISTEW CIRRUS

Aby ułatwić Państwu ekspozycję i sprzedaż profili i akcesoriów SALAG, proponujemy sze-
reg atrakcyjnych materiałów reklamowych. Dzięki temu wszystkie informacje o naszych 
produktach znajdą Państwo w zasięgu ręki, a klienci z przyjemnością dokonają zakupu 
w Państwa punkcie sprzedaży.

stojak Cirrus/Stratus

CECHy LISTEW PROGOWyCH

Listwy progowe SALAG to dwie grupy towarowe: profile wykonane z PCV – Cirrus oraz  
z aluminium – Stratus. Zarówno listwy Cirrus jak i Stratus pozwalają na estetyczne wykoń-
czenie styku podłóg wykonanych z różnych materiałów, np. terakoty, glazury, wykładziny, 
parkietu czy paneli. 

Listwy progowe zostały tak zaprojektowane, aby łączyć powierzchnie równe lub o róż-
nej wysokości. Dzięki temu, w zależności od potrzeb, mogą stanowić linię wyraźnego 
podziału albo dyskretnego połączenia. 

Opatentowany system montażu pozwala na estetyczne mocowanie listew. Kołki monta-
żowe pozostają niewidoczne, a jednocześnie solidnie przytwierdzają listwę do podłoża. 
Dodatkowo w niektórych profilach Stratus, istnieje możliwość mocowania bez wiercenia 
(taśma samoprzylepna lub klej).

Bogata kolorystyka wg palety kolorów SALAG doskonale skomponuje się z każdą  
podłogą. 

1060 mm

700 mm

19
10

 m
m

1060 mm
600 mm

23
25

 m
m

MATERIAŁY WSPARCIA

1

3

2

4

Patent Polska PL 212840 z dn. 2007-12-11

listwy progowe



Elastyczny profil podłogowy FLEX BOARD. Doskonała listwa do wykończenia powierzchni 
łukowych o małym promieniu gięcia. Pokrywa różnice poziomów. Może być stosowany na 
ułożoną już podłogę. Jedyna listwa do wykończenia powierzchni wokół kolumn.

Sposób montażu

ELASTYCZNY PROFIL PODŁOGOWYFlex 
Board

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

Fb00xx elastyczny profil podłogowy 3 37 1 00-E9

Fb10xx elastyczny profil podłogowy 6 37 1 00-E9

FbA000 listwa mocująca 0,75 7 12 czarny

Fbb000 listwa mocująca 0,75 7 12 czarny

12
 m

m

4 
m

m

8 
m

m

ELASTYCZNY RDZEŃ = PEWNE MOCOWANIEnew

12
 m

m

4 
m

m

8 
m

m

ELASTYCZNY RDZEŃ = PEWNE MOCOWANIEnew

12
 m

m

4 
m

m

8 
m

m

ELASTYCZNY RDZEŃ = PEWNE MOCOWANIEnew

12
 m

m

4 
m

m

8 
m

m

ELASTYCZNY RDZEŃ = PEWNE MOCOWANIEnew

*xx oznacza numer koloru

Chronione w UP, polski wzór użytkowy udzielony Ru-62982 z dn. 2003-11-19

Logistyka



Umożliwia maskowanie zakończeń podłogi, ukrywając ewentualne niedoskonałości  
i wyrównując krawędzie podłóg. Doskonale sprawdza się w miejscach trudno dostępnych, 
na przykład pod grzejnikami.

Pozwala na estetyczne maskowanie łączenia podłóg ułożonych na tym samym poziomie. 
Klasyczny, łukowy kształt profilu i bogata kolorystyka powodują, że ta listwa doskonale 
pasuje do każdej podłogi.

01 buk 02 dąb rustykalny 03 dąb jasny 04 dąb naturalny 05 sosna 01 buk 02 dąb rustykalny 03 dąb jasny 04 dąb naturalny 05 sosna

13 kasztan ciemny 14 sosna biała 13 kasztan ciemny 14 sosna biała 

06 orzech  07 grusza 08 mahoń 09 czereśnia 12 wenge 06 orzech  07 grusza 08 mahoń 09 czereśnia 12 wenge
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Logistyka

KolorystykaKolorystyka

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

C301xx profil progowy PCV Cirrus 0,93 30 20 01-14

C303xx profil progowy PCV Cirrus 1,86 30 20 01-14

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

C311xx profil progowy PCV Cirrus 0,93 15,5 20 01-14

C313xx profil progowy PCV Cirrus 1,86 15,5 20 01-14

PROFIL PROGOWY PROFIL PROGOWYC30 C31

31 mm

8,5 m
m

15,5 mm

30 mm

30 mm

31 mm

8,5 m
m

15,5 mm

*xx oznacza numer koloru*xx oznacza numer koloru

listwy progowe



Profil o niemal płaskim kształcie, pozwalający na praktycznie bezprogowe maskowanie 
połączeń podłóg o wyrównanych poziomach. Odpowiednio dopasowana kolorystyka 
sprawi, że listwa doskonale skomponuje się z podłogą.

Profil przeznaczony do maskowania połączeń podłóg o nieznacznej różnicy poziomów. 
Maskuje ewentualne nierówności, tworząc próg o łagodnym spadku i estetycznym wyglądzie.

01 buk 02 dąb rustykalny 03 dąb jasny 04 dąb naturalny 05 sosna 01 buk 02 dąb rustykalny 03 dąb jasny 04 dąb naturalny 05 sosna

13 kasztan ciemny 14 sosna biała 13 kasztan ciemny 14 sosna biała 

06 orzech  07 grusza 08 mahoń 09 czereśnia 12 wenge 06 orzech  07 grusza 08 mahoń 09 czereśnia 12 wenge
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Logistyka

KolorystykaKolorystyka

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

C321xx profil progowy PCV Cirrus 0,93 32 20 01-14

C323xx profil progowy PCV Cirrus 1,86 32 20 01-14

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

C361xx profil progowy PCV Cirrus 0,93 36 20 01-14

C363xx profil progowy PCV Cirrus 1,86 36 20 01-14

PROFIL PROGOWY PROFIL PROGOWYC32 C36

32 mm

3÷
7 m

m

32 mm

3÷
7 m

m

36 mm

36 mm

listwy progowe

*xx oznacza numer koloru*xx oznacza numer koloru



Szeroka listwa progowa o wysokiej funkcjonalności – umożliwia łączenie podłóg  
o różnych poziomach, maskuje wyraźne nierówności, ukrywając nawet szerokie szczeliny. 
Listwa o uniwersalnym zastosowaniu i estetycznym wyglądzie.

Listwa, która pozwala na łączenie podłóg o wyraźnej różnicy poziomów. Tworzy funkcjo-
nalny, najazdowy próg, umożliwia zamaskowanie nierównych krawędzi oraz estetyczne 
wykończenie styku różnorodnych podłóg.

01 buk 02 dąb rustykalny 03 dąb jasny 04 dąb naturalny 05 sosna 01 buk 02 dąb rustykalny 03 dąb jasny 04 dąb naturalny 05 sosna

13 kasztan ciemny 14 sosna biała 13 kasztan ciemny 14 sosna biała 

06 orzech  07 grusza 08 mahoń 09 czereśnia 12 wenge 06 orzech  07 grusza 08 mahoń 09 czereśnia 12 wenge
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Logistyka

KolorystykaKolorystyka

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

C401xx profil progowy PCV Cirrus 0,93 40 10 01-14

C403xx profil progowy PCV Cirrus 1,86 40 10 01-14

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

C421xx profil progowy PCV Cirrus 0,93 42 15 01-14

C423xx profil progowy PCV Cirrus 1,86 42 15 01-14

PROFIL PROGOWY PROFIL PROGOWYC40 C42
40 mm 12÷

20 m
m

42 mm

0÷
9 m

m

40 mm 12÷
20 m

m

42 mm

0÷
9 m

m

listwy progowe

*xx oznacza numer koloru*xx oznacza numer koloru



Przeznaczony do łączenia podłóg o różnych poziomach płaszczyzn. Tworzy łagodny próg 
i maskuje miejsce łączenia.

Klasyczny profil podłogowy maskujący łączenia styku podłóg. Dostępny w kolorach: alu-
minium naturalne, anodowany srebrny i złoty oraz w okleinie drewnopodobnej.

01 buk 02 dąb rustykalny 03 dąb jasny 04 dąb naturalny 05 sosna 10 złoty anodowany 11 srebrny anodowany

11 srebrny anodowany 12 wenge 13 kasztan ciemny 14 sosna biała 

06 orzech  07 grusza 08 mahoń 09 czereśnia 10 złoty anodowany

59

KolorystykaKolorystyka

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

S061xx profil progowy alum. z klejem Stratus 0,91 30 15 01-09

S061xx profil progowy alum. z klejem Stratus 0,91 30 15 12-14

S063xx profil progowy alum. z klejem Stratus 1,82 30 15 01-09

S063xx profil progowy alum. z klejem Stratus 1,82 30 15 12-14

S064xx profil progowy alum. z klejem Stratus 2,73 30 15 01-09

S064xx profil progowy alum. z klejem Stratus 2,73 30 15 12-14

S06Axx profil progowy alum. z klejem Stratus 0,91 30 15 10-11

S06Cxx profil progowy alum. z klejem Stratus 1,82 30 15 10-11

S06Dxx profil progowy alum. z klejem Stratus 2,73 30 15 10-11

S061xx profil progowy mocow. alum. na wkręty Stratus 0,91 30 15 10-11

S063xx profil progowy mocow. alum. na wkręty Stratus 1,82 30 15 10-11

S064xx profil progowy mocow. alum. na wkręty Stratus 2,73 30 15 10-11

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

S071xx profil progowy alum. Stratus 0,91 28 15 10-11

S073xx profil progowy alum. Stratus 1,82 28 15 10-11

S074xx profil progowy alum. Stratus 2,73 28 15 10-11

PROFIL PROGOWY PROFIL PROGOWYS06 S07

30 mm30 mm

30 mm 28 mm

28 mm

*xx oznacza numer koloru

*xx oznacza numer koloru

listwy progowe



Maskuje łączenie podłóg na równym poziomie. Tworzy wyraźny, płaski próg, oddzielając 
od siebie obie płaszczyzny podłóg. Stanowi estetyczne wykończenie wnętrza.

Płaski profil podłogowy maskujący niedoskonałości łączenia podłóg ułożonych na równym 
poziomie. Dostępny w kolorach: anodowany srebrny i złoty.

10 złoty anodowany 11 srebrny anodowany10 złoty anodowany 11 srebrny anodowany
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Logistyka

KolorystykaKolorystyka

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

S081xx profil progowy alum. Stratus 0,91 40 15 10-11

S083xx profil progowy alum. Stratus 1,82 40 15 10-11

S084xx profil progowy alum. Stratus 2,73 40 15 10-11

S08Exx profil progowy alum. z taśmą Stratus 0,91 40 15 10-11

S08Fxx profil progowy alum. z taśmą Stratus 1,82 40 15 10-11

S08Gxx profil progowy alum. z taśmą Stratus 2,73 40 15 10-11

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

S091xx profil progowy alum. Stratus 0,91 30 15 10-11

S093xx profil progowy alum. Stratus 1,82 30 15 10-11

S094xx profil progowy alum. Stratus 2,73 30 15 10-11

S09Exx profil progowy alum. z taśmą Stratus 0,91 30 15 10-11

S09Fxx profil progowy alum. z taśmą Stratus 1,82 30 15 10-11

S09Gxx profil progowy alum. z taśmą Stratus 2,73 30 15 10-11

PROFIL PROGOWY PROFIL PROGOWYS08 S09
40 mm 30 mm

30 mm

*xx oznacza numer koloru*xx oznacza numer koloru

40 mm

listwy progowe



Szeroka listwa o zaokrąglonym profilu. Doskonale zamaskuje nawet wyraźne nierówności na 
styku łączonych podłóg. Niewidoczne kołki montażowe zapewniają estetyczny wygląd listwy.

Listwa podłogowa o klasycznym, łukowym profilu mocowana jest za pomocą specjalnego sys-
temu niewidocznych z zewnątrz kołków. Dzięki temu zachowuje wyjątkowo estetyczny wygląd.
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Logistyka

KolorystykaKolorystyka

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

szer.
[mm]

ilość
w op. kolor

S111xx profil progowy alum. Stratus 0,91 40 15 01-14

S113xx profil progowy alum. Stratus 1,82 40 15 01-14

S114xx profil progowy alum. Stratus 2,73 40 15 01-14

S11Axx profil progowy alum. z klejem Stratus 0,91 40 15 01-14

S11Cxx profil progowy alum. z klejem Stratus 1,82 40 15 01-14

S11Dxx profil progowy alum. z klejem Stratus 2,73 40 15 01-14

symbol nazwa
dł.
[m]

szer.
[mm]

ilość
w op. kolor

S101xx profil progowy alum. Stratus 0,91 30 15 01-14

S103xx profil progowy alum. Stratus 1,82 30 15 01-14

S104xx profil progowy alum. Stratus 2,73 30 15 01-14

S10Axx profil progowy alum. z klejem Stratus 0,91 30 15 01-14

S10Cxx profil progowy alum. z klejem Stratus 1,82 30 15 01-14

S10Dxx profil progowy alum. z klejem Stratus 2,73 30 15 01-14

PROFIL PROGOWY PROFIL PROGOWYS10 S11
30 mm 40 mm

30 mm 40 mm

01 buk 02 dąb rustykalny 03 dąb jasny 04 dąb naturalny 05 sosna 01 buk 02 dąb rustykalny 03 dąb jasny 04 dąb naturalny 05 sosna

11 srebrny anodowany 12 wenge 13 kasztan ciemny 14 sosna biała 11 srebrny anodowany 12 wenge 13 kasztan ciemny 14 sosna biała 

06 orzech  07 grusza 08 mahoń 09 czereśnia 10 złoty anodowany 06 orzech  07 grusza 08 mahoń 09 czereśnia 10 złoty anodowany

listwy progowe

*xx oznacza numer koloru
*xx oznacza numer koloru



Dyskretny profil do maskowania zakończeń podłogi. Pozwala ukryć niedoskonałości, 
wyrównuje krawędź podłogi.

Szeroka i płaska listwa o bardzo niskim profilu pozwalająca na bezprogowe łączenie pod-
łóg ułożonych na tym samym poziomie. Idealnie maskuje nawet szerokie dylatacje.

65

Logistyka

KolorystykaKolorystyka

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

S131xx profil progowy alum. Stratus 0,91 12 15 01-14

S133xx profil progowy alum. Stratus 1,82 12 15 01-14

S134xx profil progowy alum. Stratus 2,73 12 15 01-14

S13Axx profil progowy alum. z klejem Stratus 0,91 12 15 01-14

S13Cxx profil progowy alum. z klejem Stratus 1,82 12 15 01-14

S13Dxx profil progowy alum. z klejem Stratus 2,73 12 15 01-14

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

S121xx profil progowy alum. Stratus 0,91 35 15 01-14

S123xx profil progowy alum. Stratus 1,82 35 15 01-14

S124xx profil progowy alum. Stratus 2,73 35 15 01-14

S12Axx profil progowy alum. z klejem Stratus 0,91 35 15 01-14

S12Cxx profil progowy alum. z klejem Stratus 1,82 35 15 01-14

S12Dxx profil progowy alum. z klejem Stratus 2,73 35 15 01-14

PROFIL PROGOWY PROFIL PROGOWYS12 S13
35 mm 12 mm

30 mm

8,75 m
m

12 mm

30 mm

8,75 m
m

35 mm

01 buk 02 dąb rustykalny 03 dąb jasny 04 dąb naturalny 05 sosna 01 buk 02 dąb rustykalny 03 dąb jasny 04 dąb naturalny 05 sosna

11 srebrny anodowany 12 wenge 13 kasztan ciemny 14 sosna biała 11 srebrny anodowany 12 wenge 13 kasztan ciemny 14 sosna biała 

06 orzech  07 grusza 08 mahoń 09 czereśnia 10 złoty anodowany 06 orzech  07 grusza 08 mahoń 09 czereśnia 10 złoty anodowany

listwy progowe

*xx oznacza numer koloru*xx oznacza numer koloru
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LISTWY SCHODOWE

1. Nawierć otwory  
co ok. 300 mm.

2. Wsuń załączone kołki  
w listwę.

3. Zamocuj listwę w otworach.
4. Delikatnie dobij listwę przez 

drewniany klocek.

INSTRUKCJA MONTAżU LISTEW STRATUS

Aby ułatwić Państwu ekspozycję i sprzedaż profili i akcesoriów SALAG proponujemy szereg 
atrakcyjnych materiałów reklamowych. Dzięki temu wszystkie informacje o naszych produk-
tach znajdą Państwo w zasięgu ręki, a klienci z przyjemnością dokonają zakupu w Państwa 
punkcie sprzedaży.

stojak  
Cirrus/Stratus

stojak na profile 
antypoślizgowe

CECHy LISTEW SCHODOWyCH
Listwy schodowe SALAG to przede wszystkim: profile wykonane z PCV – Cirrus, alumi-
nium – Stratus oraz z mosiądzu. funkcją listew schodowych jest estetyczne wykończenie 
wewnętrznych i zewnętrznych naroży schodów. Stanowią również zabezpieczenie przed ich 
uszkodzeniem. Listwy o powierzchni ryflowanej, zapewniają wysokie poczucie bezpieczeń-
stwa. Opatentowany system montażu pozwala na estetyczne i trwałe mocowanie listew. 

Kołki montażowe pozostają niewidoczne, a jednocześnie solidnie przytwierdzają listwę do 
podłoża. Dodatkowo w niektórych profilach Stratus, istnieje możliwość mocowania bez wier-
cenia (taśma samoprzylepna lub klej).

1060 mm

700 mm

19
10

 m
m

1060 mm
600 mm

23
25

 m
m

MATERIAŁY WSPARCIA

1

3

2

4

1240 mm

24
05

 m
m

940 mm 67
0 m

m

23
50

 m
m

1240 mm 67
0 m

m

24
05

 m
m

1240 mm 670 m
m

940 mm 670 m
m

1240 mm 670 m
m

listwy schodowe
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Logistyka Logistyka

ALUMINIOWY PROFIL ANTYPOŚLIZGOWY ALUMINIOWY KĄTOWNIK ANTYPOŚLIZGOWY

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

Sx01xx profil schodowy aluminiowy 0,91 30 15 10-16

Sx03xx profil schodowy aluminiowy 1,82 30 15 10-16

Sx0Exx profil schodowy alum. z taśmą samoprzylepną 0,91 30 15 10-16

Sx0Fxx profil schodowy alum. z taśmą samoprzylepną 1,82 30 15 10-16

symbol nazwa
dł.
[m]

wymiar 
[mm]

ilość
w op. kolor

Sx11xx kątownik schodowy aluminiowy 0,91 40x20 10 10-16

Sx13xx kątownik schodowy aluminiowy 1,82 40x20 10 10-16

Sx1Exx kątownik schodowy alum. z taśmą samoprzylepną 0,91 40x20 10 10-16

Sx1Fxx kątownik schodowy alum. z taśmą samoprzylepną 1,82 40x20 10 10-16

A/16 naturalny                     B/16 naturalny A/16 naturalny                     B/16 naturalny

A/11 srebrny anodowany                    B/11 srebrny anodowany A/11 srebrny anodowany                    B/11 srebrny anodowany

C/10 złoty anodowany C/10 złoty anodowany

Kolorystyka Kolorystyka

*x oznacza kolor gumy antypoślizgowej      *xx oznacza rodzaj aluminium*x oznacza kolor gumy antypoślizgowej      *xx oznacza rodzaj aluminium

30 mm 40 mm

20 m
m

30 mm 40 mm

20 m
m

30 mm 40 mm

20 m
m

30 mm 40 mm

20 m
m

30 mm 40 mm

20 m
m

30 mm 40 mm

20 m
m

30 mm 40 mm

20 m
m

30 mm 40 mm

20 m
m

Nowość! Dwukolorowy, aluminiowy  kątownik antypoślizgowy. Dzięki swoim właściwo-
ściom, profil schodowy zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom oraz ochrania krawędzie 
stopni schodowych.

Nowość! Dwukolorowy, aluminiowy  profil antypoślizgowy. Nowoczesne wzornictwo 
gwarantuje estetyczny wygląd, a zastosowane rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo 
użytkownikom. Profil doskonale chroni krawędzie stopni schodowych.

listwy schodowe
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Logistyka Logistyka

PROFIL ANTYPOŚLIZGOWY KĄTOWNIK ANTYPOŚLIZGOWY

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

1310xx profil antypoślizgowy PCV z taśmą samop. 0,91 40 10 01-05

symbol nazwa
dł.
[m]

wymiar 
[mm]

ilość
w op. kolor

1320xx kątownik antypoślizgowy PCV z taśmą samop. 0,91 45x15 10 01-05

40 mm
42 mm

15 m
m

40 mm
42 mm

15 m
m

*xx oznacza numer koloru*xx oznacza numer koloru

01 beżowo-kremowy                     02 szaro-szary 01 beżowo-kremowy                     02 szaro-szary

03 brązowo-karmelowy                    04 czarno-szary 03 brązowo-karmelowy                    04 czarno-szary

05 czarno-żółty 05 czarno-żółty

Kolorystyka Kolorystyka

Nowość! Dwukolorowy kątownik antypoślizgowy. Dzięki wykorzystaniu w konstrukcji 
dwóch różnych materiałów profil schodowy zabezpiecza przed poślizgnięciem na krawędzi 
schodów i chroni stopnie przed szybkim zniszczeniem.

Nowość! Dwukolorowy profil antypoślizgowy. Dzięki swoim właściwościom, profil schodowy 
zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom oraz ochrania krawędzie stopni schodowych.

131 132

listwy schodowe



Tworzy estetyczne wykończenie stopni, zabezpieczając krawędzie przed uszkodzeniem 
mechanicznym. świetnie sprawdza się na progach wykonanych z parkietu czy paneli pod-
łogowych – doskonale maskuje nierówne krawędzie.

Profil składający się z dwóch elementów: podstawy, którą montujemy pod płytką cera-
miczną oraz górnej listwy antypoślizgowej. Dzięki swoim właściwościom profil schodowy 
zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom oraz ochrania krawędzie stopni schodowych.
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PROFIL SCHODOWY ANTYPOŚLIZGOWY PROFIL SCHODOWY130 C34

symbol nazwa
dł.
[m]

wymiar 
[mm]

ilość
w op. kolor

C342xx profil schodowy PCV Cirrus 1,35 16,5x25,5 10 01-14

28 mm

45 mm

12
 m

m

28 mm

45 mm

12
 m

m

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

1301xx profil schodowy antypoślizgowy PCV 1,35 28 10 01-03

1302xx profil schodowy antypoślizgowy PCV 2,70 28 10 01-03

01 szary                     02 brąz

03 czarny

Kolorystyka

34 mm

25
,5

 m
m

8,5 m
m

16,5 mm

34 mm

25
,5

 m
m

8,5 m
m

16,5 mm

*xx oznacza numer koloru

*xx oznacza numer koloru

01 buk 02 dąb rustykalny 03 dąb jasny 04 dąb naturalny 05 sosna

13 kasztan ciemny 14 sosna biała 

06 orzech  07 grusza 08 mahoń 09 czereśnia 12 wenge

Kolorystyka

listwy schodowe



Doskonała ochrona naroży przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kątownik zabezpiecza 
krawędzie stopni i tworzy estetyczne wykończenie schodów. Aplikacja jest szybka i bez 
użycia narzędzi dzięki dwustronnej taśmie klejącej naniesionej na spód profilu.

Szeroki profil schodowy, który najlepiej zabezpiecza powierzchnie pokryte wykładziną, 
choć przeznaczony jest do wykańczania stopni pokrytych materiałem każdego rodzaju. 
Doskonale chroni i zdobi naroża stopni.
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Logistyka

PROFIL SCHODOWY PROFIL SCHODOWYC45 S01

45 mm

22
 m

m

45 mm

22
 m

m

25 mm

10 mm

25 mm

10 mm

25 mm

10 mm

symbol nazwa
dł.
[m]

wymiar 
[mm]

ilość
w op. kolor

C452xx profil schodowy alum. PCV Cirrus 1,35 45x22 10 01-14

symbol nazwa
dł.
[m]

wymiar 
[mm]

ilość
w op. kolor

S011xx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 0,91 25x10 15 01-09

S011xx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 0,91 25x10 15 12-14

S013xx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 1,82 25x10 15 01-09

S013xx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 1,82 25x10 15 12-14

S014xx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 2,73 25x10 15 01-09

S014xx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 2,73 25x10 15 12-14

S01Exx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 0,91 25x10 15 10-11

S01Fxx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 1,82 25x10 15 10-11

S01Gxx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 2,73 25x10 15 10-11

S011xx profil schodowy alum. mocow. kołek/wkręt Stratus 0,91 25x10 15 10-11

S013xx profil schodowy alum. mocow. kołek/wkręt Stratus 1,82 25x10 15 10-11

S014xx profil schodowy alum. mocow. kołek/wkręt Stratus 2,73 25x10 15 10-11

*xx oznacza numer koloru

*xx oznacza numer koloru

01 buk 02 dąb rustykalny 03 dąb jasny 04 dąb naturalny 05 sosna01 buk 02 dąb rustykalny 03 dąb jasny 04 dąb naturalny 05 sosna

11 srebrny anodowany 12 wenge  13 kasztan ciemny 14 sosna biała 13 kasztan ciemny 14 sosna biała 

06 orzech  07 grusza 08 mahoń 09 czereśnia 10 złoty anodowany06 orzech  07 grusza 08 mahoń 09 czereśnia 12 wenge

KolorystykaKolorystyka

listwy schodowe



Szeroka, ryflowana listwa zapewnia bezpieczne użytkowanie schodów – chroni przed pośli-
zgiem i upadkiem. Profil dostępny jest w dwóch odmianach kolorystycznych: srebrnym 
anodowanym lub złotym anodowanym.

Listwa o przedłużonym pionowym profilu, dzięki czemu jeszcze lepiej chroni naroże  
i skutecznie maskuje wszelkie niedoskonałości krawędzi stopni. Wyposażona jest również 
w dwustronną taśmę klejącą. Stanowi gustowną ozdobę schodów.

10 złoty anodowany                      11 srebrny anodowany
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Kolorystyka

PROFIL SCHODOWY PROFIL SCHODOWYS02 S03

25 mm

20 mm

25 mm

20 mm

25 mm

20 mm

40 mm

20 mm

40 mm

20 mm

40 mm

20 mm

symbol nazwa
dł.
[m]

wymiar 
[mm]

ilość
w op. kolor

S031xx profil schodowy alum. Stratus 0,91 40x20 10 10-11

S033xx profil schodowy alum. Stratus 1,82 40x20 10 10-11

S034xx profil schodowy alum. Stratus 2,73 40x20 10 10-11

S03Exx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 0,91 40x20 10 10-11

S03Fxx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 1,82 40x20 10 10-11

S03Gxx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 2,73 40x20 10 10-11

*xx oznacza numer koloru

Kolorystyka

01 buk 02 dąb rustykalny 03 dąb jasny 04 dąb naturalny 05 sosna

11 srebrny anodowany 12 wenge 13 kasztan ciemny 14 sosna biała 

06 orzech  07 grusza 08 mahoń 09 czereśnia 10 złoty anodowany

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wymiar 
[mm]

ilość
w op. kolor

S021xx profil schodowy z taśmą Stratus 0,91 25x20 15 01-09

S021xx profil schodowy z taśmą Stratus 0,91 25x20 15 12-14

S023xx profil schodowy z taśmą Stratus 1,82 25x20 15 01-09

S023xx profil schodowy z taśmą Stratus 1,82 25x20 15 12-14

S024xx profil schodowy z taśmą Stratus 2,73 25x20 15 01-09

S024xx profil schodowy z taśmą Stratus 2,73 25x20 15 12-14

S02Exx profil schodowy z taśmą Stratus 0,91 25x20 15 10-11

S02Fxx profil schodowy z taśmą Stratus 1,82 25x20 15 10-11

S02Gxx profil schodowy z taśmą Stratus 2,73 25x20 15 10-11

S021xx profil schodowy mocow. kołek/wkręt Stratus 0,91 25x20 15 10-11

S023xx profil schodowy mocow. kołek/wkręt Stratus 1,82 25x20 15 10-11

S024xx profil schodowy mocow. kołek/wkręt Stratus 2,73 25x20 15 10-11

*xx oznacza numer koloru

listwy schodowe



Szeroko ryflowana listwa zapewnia estetyczny wygląd i bezpieczeństwo użytkowania. 
ścięty kształt pionowego profilu dodatkowo zabezpiecza użytkownika przed potknięciem.

Drobne, niemal niewidoczne ryflowanie powierzchni nadaje listwie odpowiedniej szorstko-
ści, dzięki czemu jest ona funkcjonalna i bezpieczna. Szeroki kątownik skutecznie chroni 
naroże przed uszkodzeniami.

10 złoty anodowany                      11 srebrny anodowany10 złoty anodowany                      11 srebrny anodowany
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KolorystykaKolorystyka

Logistyka

PROFIL SCHODOWY PROFIL SCHODOWYS04 S05

symbol nazwa
dł.
[m]

wymiar 
[mm]

ilość
w op. kolor

S051xx profil schodowy alum. Stratus 0,91 40x25 10 10-11

S053xx profil schodowy alum. Stratus 1,82 40x25 10 10-11

S054xx profil schodowy alum. Stratus 2,73 40x25 10 10-11

S05Exx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 0,91 40x25 10 10-11

S05Fxx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 1,82 40x25 10 10-11

S05Gxx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 2,73 40x25 10 10-11

symbol nazwa
dł.
[m]

wymiar 
[mm]

ilość
w op. kolor

S041xx profil schodowy alum. Stratus 0,91 30x30 10 10-11

S043xx profil schodowy alum. Stratus 1,82 30x30 10 10-11

S044xx profil schodowy alum. Stratus 2,73 30x30 10 10-11

S04Exx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 0,91 30x30 10 10-11

S04Fxx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 1,82 30x30 10 10-11

S04Gxx profil schodowy alum. z taśmą Stratus 2,73 30x30 10 10-11

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

40 mm

25 mm

40 mm

25 mm

40 mm

25 mm

*xx oznacza numer koloru*xx oznacza numer koloru

listwy schodowe
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PROFIL SCHODOWY RYFLOWANY PROFIL SCHODOWY „Z”A04/M04 A05/M05

h

18 mm

26 mm

12
 m

m

24 mm18 mm

25 mm35 mm

11
 m

m

27 mm

10
 m

m

10
 m

m

8 
m

m 10
 m

m

8 
m

m

8 
m

m

19
 m

m

11
 m

m

18
 m

m 9 
m

m

34 mm

13 mm

h

34 mm

h

18 mm

26 mm

12
 m

m

24 mm18 mm

25 mm35 mm

11
 m

m

27 mm

10
 m

m

10
 m

m

8 
m

m 10
 m

m

8 
m

m

8 
m

m

19
 m

m

11
 m

m

18
 m

m 9 
m

m

34 mm

13 mm

h

34 mm

symbol nazwa
dł.
[m]

wys.
[mm]

ilość
w op. kolor

A040xx profil aluminiowy schodowy ryflowany 1/2/2,5 10 10 0-2

M040xx profil mosiężny ryflowany 1/2/2,5 10 10 0

symbol nazwa
dł.
[m]

wys.
[mm]

ilość
w op. kolor

A050xx profil aluminiowy „Z” 1/2/2,5 10 10 0-2

M050xx profil mosiężny „Z” 1/2/2,5 10 10 0

*xx oznacza długość i kolor*xx oznacza długość i kolor

0 naturalny                     1 srebrny anodowany 0 naturalny                     1 srebrny anodowany

2 złoty anodowany                     0 mosiądz 2 złoty anodowany                     0 mosiądz

Kolorystyka Kolorystyka

Doskonale zabezpiecza krawędzie schodów.  Jej ryflowana struktura zapewnia bezpieczne 
użytkowanie schodów – chroni przed poślizgiem i upadkiem.

Profil doskonale chroni krawędzie stopni schodowych przed uszkodzeniami. Jednocześnie 
stanowi estetyczne i trwałe wykończenie krawędzi.

listwy schodowe
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101
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107



Służy do estetycznego wykańczania naroży wewnętrznych, maskuje nierówne krawędzie  
i nadaje im estetyczny wygląd.

Przeznaczony do wykańczania naroży zewnętrznych. Skutecznie maskuje wszelkie nierów-
ności i chroni naroża płytek ceramicznych przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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PROFIL NAROŻNY ZEWNĘTRZNY PROFIL NAROŻNY WEWNĘTRZNY01 02

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

0170xx profil narożny zewnętrzny PCV 2,5 7,3 20 01-93

0180xx profil narożny zewnętrzny PCV 2,5 8,3 20 01-93

0190xx profil narożny zewnętrzny PCV 2,5 9,5 20 01-93

0100xx profil narożny zewnętrzny PCV 2,5 10,5 20 01-93

0120xx profil narożny zewnętrzny PCV 2,5 12,5 20 01-93

0171xx profil narożny zewnętrzny „marmurek” PCV 2,5 7,3 10 130-171

0181xx profil narożny zewnętrzny „marmurek” PCV 2,5 8,3 10 130-171

0191xx profil narożny zewnętrzny „marmurek” PCV 2,5 9,5 10 130-171

0101xx profil narożny zewnętrzny „marmurek” PCV 2,5 10,5 10 130-171

0121xx profil narożny zewnętrzny „marmurek” PCV 2,5 12,5 10 130-171

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

0270xx profil narożny wewnętrzny PCV 2,5 7,3 20 01-93

0280xx profil narożny wewnętrzny PCV 2,5 8,3 20 01-93

0290xx profil narożny wewnętrzny PCV 2,5 9,5 20 01-93

0200xx profil narożny wewnętrzny PCV 2,5 10,5 20 01-93

0220xx profil narożny wewnętrzny PCV 2,5 12,5 20 01-93

0271xx profil narożny wewnętrzny „marmurek” PCV 2,5 7,3 10 130-171

0281xx profil narożny wewnętrzny „marmurek” PCV 2,5 8,3 10 130-171

0291xx profil narożny wewnętrzny „marmurek” PCV 2,5 9,5 10 130-171

0201xx profil narożny wewnętrzny „marmurek” PCV 2,5 10,5 10 130-171

0221xx profil narożny wewnętrzny „marmurek” PCV 2,5 12,5 10 130-171

h

23 mm

h

23 mm

h

25 mm

h

25 mm

*xx oznacza numer koloru*xx oznacza numer koloru

Patent Polska PL 197698 z dn. 2001-08-03 listwy do glazury i terakoty



Nadaje wykańczanym narożom oryginalny wygląd – zabezpiecza przed uszkodzeniem 
delikatne brzegi płytek ceramicznych.

Przeznaczony do estetycznego wykańczania naroży zewnętrznych, skutecznie maskuje 
wszelkie nierówności i chroni naroża płytek ceramicznych przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi.
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PROFIL NAROŻNY TYPU „L” PROFIL ZEWNĘTRZNY ZAMKNIĘTY03 04

symbol nazwa
dł.
[m]

wys.
[mm]

ilość
w op. kolor

0360xx listwa PCV „L” 2,5 6 20 01-24

0370xx listwa PCV „L” 2,5 7,3 20 01-93

0380xx listwa PCV „L” 2,5 8,3 20 01-93

0390xx listwa PCV „L” 2,5 9,5 20 01-93

0300xx listwa PCV „L” 2,5 10,5 20 01-10

0320xx listwa PCV „L” 2,5 12,5 20 01-24

symbol nazwa
dł.
[m]

wys.
[mm]

ilość
w op. kolor

0470xx listwa PCV zamknięta 2,5 7,3 20 01-81

0490xx listwa PCV zamknięta 2,5 9,5 20 01-81

h

23 mm

h

23 mm

h

24 mm

h

24 mm

*xx oznacza numer koloru

*xx oznacza numer koloru

listwy do glazury i terakoty



Jest uniwersalnym profilem modyfikowanym w zależności od grubości układanych płytek. 
W przypadku układania cieńszych płytek ruchoma stopka ustawiana jest w pozycji poziomej, 
stanowiąc podpórkę dla płytki. Przy grubszych płytkach stopkę ustawia się w pozycji pionowej.

Dzięki zastosowaniu gumowej wkładki doskonale kompresuje ruchy posadzki eliminując 
występowanie pęknięć. Niezbędny przy wykańczaniu posadzek o dużej powierzchni, np. 
hal przemysłowych, handlowych etc.

91

PROFIL DYLATACYJNY PROFIL Z RUCHOMĄ STOPKĄ05 19

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

190001 profil z ruchomą stopką PCV 2,5 8,3 10 01

h

23 mm

a

h

23 mm

a

23 mm

h h1

23 mm

h h1

schemat ogólny

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wys.
[mm]

ilość
w op. kolor

0508xx listwa dylatacyjna PCV 2,5/3 8 10 01-07

0500xx listwa dylatacyjna PCV 2,5/3 10 10 01-07

*xx oznacza numer koloru

Polski wzór użytkowy udzielony Ru-61989 z dn. 2001-08-27 listwy do glazury i terakoty



Dekoracja stanowiąca znakomite oddzielenie płytek ceramicznych, może być wykorzysty-
wany jako ramka ozdobna w przypadku osadzania materiałów o odmiennej strukturze,  
np. płytka – szkło.

Umożliwia wykańczanie glazury o grubości zarówno 6 jak i 9 mm, po oderwaniu od części 
mocującej może służyć także jako ćwierćwałek wykańczający mocowany przy pomocy kleju.
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PROFIL RUCHOMY PROFIL „LISTELLO”08 09

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

0800xx profil ruchomy PCV 2,5 8,3/9,5 20 01/05/07h

h1

h

h1

7 mm

h

7 mm

h

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

0900xx listwa ozdobna PCV „Listello” 2,5 10 10 01-85

090xxx listwa ozdobna PCV „Listello” 2,5 10 10 147

*xx oznacza numer koloru

*xx oznacza numer koloru

listwy do glazury i terakoty



Posiada elastyczną, silikonową uszczelkę, dopasowującą się do powierzchni wanny. 
Montowany pod płytką, doskonale zabezpiecza ścianę przed wilgocią.

Posiada na obu krawędziach elastyczną, silikonową uszczelkę, dopasowującą się do ściany. 
Istnieje możliwość montażu za pomocą silikonu bądź taśmy samoprzylepnej.

Profil wannowy samoprzylepny
W komplecie z montażową taśmą samoprzylepną.
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PROFIL WANNOWY PROFIL WANNOWY PODPŁYTKOWY060/061 062

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

0621xx listwa wannowa PCV podpłytkowa 1,85 25 20 1/2/5/6/12 
/16/80/810622xx listwa wannowa PCV podpłytkowa 2,5 25 20

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

0601xx listwa wannowa PCV uniwersalna 1,85 25 10
1/2/5 
/6/12/16 
/80/81

0602xx listwa wannowa PCV uniwersalna 2,5 25 10

0611xx listwa wannowa PCV samoprzylepna 1,85 25 10

0612xx listwa wannowa PCV samoprzylepna 2,5 25 10 25 mm

25 mm

*xx oznacza numer koloru

*xx oznacza numer koloru

listwy do glazury i terakoty



symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

120151 krzyżyki do glazury - 1,5 200 biały

120201 krzyżyki do glazury - 2 200 biały

120301 krzyżyki do glazury - 3 200 biały

120401 krzyżyki do glazury - 4 50 biały

120501 krzyżyki do glazury - 5 50 biały

121001 klinki 0,023 5 100 biały

Połączenie wygody montażu i możliwości dowolnego kształtowania. Dzięki specjalnej 
warstwie samoprzylepnej tworzy doskonałe zabezpieczenie wszędzie tam, gdzie woda 
i wilgoć jest niepożądana.

Logistyka

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA15

symbol nazwa
dł.
[m]

wymiar
[mm]

ilość
w op. kolor

152301 samoprzyl. taśma uszczelniająca 3 10x10 1 biały

152901 samoprzyl. taśma uszczelniająca 26 10x10 1 biały

153301 samoprzyl. taśma uszczelniająca 3 15x15 1 biały

153901 samoprzyl. taśma uszczelniająca 54 15x15 1 biały

154301 samoprzyl. taśma uszczelniająca 3 20x20 1 biały

154901 samoprzyl. taśma uszczelniająca 48,75 20x20 1 biały

156301 samoprzyl. taśma uszczelniająca 3 30x30 1 biały

156901 samoprzyl. taśma uszczelniająca 48,75 30x30 1 biały

Krzyżyki dystansowe 120
Przeznaczone do równego układania glazury, terakoty i płytek klinkierowych. Długie 
ramiona krzyżyka zapewniają łatwe i fachowe ułożenie płytek ceramicznych.

Klinki 121
Przeznaczone do poziomowania glazury. Dzięki nim możliwe jest wyrównanie i precyzyjne 
ułożenie każdej płytki.

97

Logistyka

KRZYŻYKI DYSTANSOWE/KLINKI 120/121

d

23 mm

d

23 mm

listwy do glazury i terakoty



22
50

 m
m

1600 mm

1000 mm

700 m
m

stojak do glazury

katalog produktów
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LISTWY DO GLAZURY I TERAKOTY

130 marmurek zielony 131 marm. niebiesko-złoty 132 marm. kasztanowo-złoty 133 marmurek szary

143 marmurek piasek granitowy 144 marmurek ceglany 145 marmurek terakota 147 marmurek srebrny

156 marmurek kremowy 157 marm. niebieski jasny 158 marmurek popiel 159 marmurek szaro-zielony

171 marmurek srebrny beż

138 marmurek biała skała 140 marmurek niebieski 141 marmurek czerwony 142 marmurek piasek beżowy

152 marmurek lazurowy 153 marmurek błękitny 154 marm. niebieski pastel 155 marmurek beżowy jasny

165 marmurek wrzosowy 166 marmurek turkusowy 167 marm. brązowa perła 170 marmurek złoty beż

134 marmurek biały 135 marmurek czarny  136 marmurek beżowy 137 marmurek różowy

148 marmurek złoty 149 marmurek brązowy 150 marmurek seledynowy 151 marmurek różowy jasny

160 marmurek perła 161 marmurek żółty 162 marmurek zielony jasny 163 marmurek różowy pastel

Paleta kolorów – kolory jednolite Paleta kolorów – marmurki

2 szary jasny 3 szary średni 4 szary ciemny

5 kość słoniowa 6 beżowy jasny 8 karmel

9 brązowy jasny 11 żółty 12 różowy pastel

13 różowy 14 czerwony 15 burgund 16 błękitny

1 biały

10 brązowy ciemny

7 beżowy ciemny

17 niebieski pastel 18 niebieski 19 granatowy 20 seledyn

21 zielony pastel

26 lawendowy

32 m-tytan

27 szaro-niebieski 28 cegła

29 oliwka 30 m-manhattan 31 m-srebrny

22 zielony jasny 23 zielony ciemny 24 czarny

25 żółty pastel

40 m-fiolet

33 m-szary 34 m-antracyt 35 m-jaśmin

38 m-brąz 39 m-malwa37 m-beż

41 m-turkus 42 m-niebieski

45 orzech 48 cyprys

43 m-mięta 44 m-turmalin

47 m-granat46 m-oliwka

49 tycjan

91 brzoskwinia

86 magnolia

92 mango 93 d-beż

87 kawowy 88 alabastrowy 89 pudrowy róż

80 pistacja 82 karmel jasny

90 kremowy

81 krokus

83 cynamon 84 czekolada 85 koral

stojak ekspozycyjny

wzornik kolorów

MATERIAŁY 
WSPARCIA
Aby ułatwić Państwu ekspozy-
cję i sprzedaż naszych listew, 
proponujemy szereg atrakcyj-
nych materiałów reklamowych. 
Dzięki temu wszystkie infor-
macje o naszych produktach 
znajdą Państwo w zasięgu 
ręki, a klienci z przyjemnością 
dokonają zakupu w Państwa 
punkcie sprzedaży.

36 m-wanilia

listwy do glazury i terakoty
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PROFIL NAROŻNY „L” PROFIL NAROŻNY „L” DO ŁUKóWA01/M01 A08/M08
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Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

A018xx profil aluminiowy „L” 1/2/2,5 8 10 0-2

A010xx profil aluminiowy „L” 1/2/2,5 10 10 0-2

A012xx profil aluminiowy „L” 1/2/2,5 12 10 0-2

M01xxx profil mosiężny „L” 1/2/2,5 8/10/12 10 0

*xx oznacza długość i kolor

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wys.
[mm]

ilość
w op. kolor

A088xx profil aluminiowy „L” 2/2,5 8 10 0-2

A080xx profil aluminiowy „L” 2/2,5 10 10 0-2

A082xx profil aluminiowy „L” 2/2,5 12 10 0-2

M08xxx profil mosiężny „L” 2/2,5 8/10/12 10 0

*xx oznacza długość i kolor

0 naturalny                     1 srebrny anodowany

2 złoty anodowany                     0 mosiądz

Kolorystyka

0 naturalny                     1 srebrny anodowany

2 złoty anodowany                     0 mosiądz

Kolorystyka

Profil stosowany do powierzchni o łukowych kształtach.Profil o szerokim zastosowaniu. Stanowi między innymi doskonałe zakończenie naroży 
płytek ceramicznych.

listwy do glazury i terakoty
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PROFIL ZEWNĘTRZNY OWALNY PROFIL WEWNĘTRZNYA02/M02 A03/M03
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Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

A028xx profil aluminiowy owalny zewnętrzny 1/2/2,5 8 10 0-2

A020xx profil aluminiowy owalny zewnętrzny 1/2/2,5 10 10 0-2

M020xx profil mosiężny owalny zewnętrzny 1/2/2,5 10 10 0

*xx oznacza długość i kolor

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wys.
[mm]

ilość
w op. kolor

A039xx profil aluminiowy wewnętrzny 1/2/2,5 9 10 0-2

M030xx profil mosiężny wewnętrzny 1/2/2,5 9 10 0

*xx oznacza długość i kolor

0 naturalny                     1 srebrny anodowany

2 złoty anodowany                     0 mosiądz

Kolorystyka

0 naturalny                     1 srebrny anodowany

2 złoty anodowany                     0 mosiądz

Kolorystyka

Stosowany do wykańczania naroży wewnętrznych. Maskuje nierówne krawędzie płytek 
i nadaje im estetyczny wygląd.

Opracowany w celu zabezpieczania zewnętrznych krawędzi. Zaokrąglony kształt oraz 
zastosowany materiał (aluminium lub mosiądz), oprócz funkcji dekoracyjnych, pozwala 
uzyskać symetryczne wykończenie krawędzi. Doskonale maskuje nierówności oraz chroni 
naroża płytek przed uszkodzeniami.

listwy do glazury i terakoty
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PROFIL NAJAZDOWY UKOŚNY PROFIL OKAPOWYA06/M06 A09
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Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

A060xx profil alum. najazdowy skośny 1/2/2,5 11 10 0-2

M060xx profil mosiężny najazdowy skośny 1/2/2,5 11 10 0

*xx oznacza długość i kolor

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wys.
[mm]

ilość
w op. kolor

A090xx profil aluminiowy okapowy 1/2/2,5 19 10 0

*xx oznacza długość i kolor

0 naturalny              

Kolorystyka

0 naturalny                     1 srebrny anodowany

2 złoty anodowany                     0 mosiądz

Kolorystyka

Służy do estetycznego wykończenia parapetów, balkonów, tarasów itp. Budowa profilu 
umożliwia jego szczelne połączenie z posadzką ceramiczną oraz prawidłowy odpływ wody 
z powierzchni, zapobiegając zaciekaniu jej na elewację.

Stanowi łagodne i estetyczne przejście, w przypadku różnicy poziomów, między płytkami 
ceramicznymi a innym rodzajem podłóg. Chroni i maskuje krawędzie płytki oraz zapobiega 
potykaniu się o jej wystające brzegi tworząc funkcjonalny najazdowy próg.

listwy do glazury i terakoty
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PROFIL „T” WĄSKI PROFIL „T” SZEROKIA071/M071 A072/M072
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Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

A071xx profil aluminiowy „T” 1/2/2,5 13 10 0-2

M071xx profil mosiężny „T” 1/2/2,5 13 10 0

*xx oznacza długość i kolor

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

szer.
[mm]

ilość
w op. kolor

A072xx profil aluminiowy „T” 1/2/2,5 26 10 0-2

M072xx profil mosiężny „T” 1/2/2,5 26 10 0

*xx oznacza długość i kolor

0 naturalny                     1 srebrny anodowany

2 złoty anodowany                     0 mosiądz

Kolorystyka

0 naturalny                     1 srebrny anodowany

2 złoty anodowany                     0 mosiądz

Kolorystyka

Szeroka listwa progowa o płaskim kształcie. Cechuje ją uniwersalne zastosowanie i este-
tyczny wygląd.

Estetycznie maskuje łączenia podłóg ułożonych na tym samym poziomie. Płaski oraz 
wąski kształt profilu zapewnia niemalże bezprogowe maskowanie połączeń podłóg.

listwy do glazury i terakoty



CECHy WSPóLNE SERII
Profile ogólnobudowlane SALAG wykonane są z materiału o wysokiej odporności na czyn-
niki zewnętrzne. Nie poddają się korozji i przez długi czas zachowują swoje właściwości. 
Stanowią nieocenioną pomoc w budowlanych pracach wykończeniowych. Warto rozważnie 
wybierać te materiały wykończeniowe, bo od ich jakości zależeć będzie ostateczny efekt 
całej realizacji. 

SALAG oferuje jakość potwierdzoną w opiniach wielu użytkowników, którzy z satysfak-
cją mówią o precyzji wykonania, wartości użytkowej, odporności na uszkodzenia i ela-
styczności profili. Jednak najlepszym potwierdzeniem jest rosnąca popularność marki  
SALAG. Klienci wybierają nasze profile, bo wiedzą, że można na nich polegać!

109

spis treści Listwy i akcesoria
 ogólnobudowlane
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PROFIL DO SUCHEGO TYNKU 1101

PROFIL DO SUCHEGO TYNKU Z SIATKĄ 1102

PROFIL DO SUCHEGO TYNKU GIĘTY 1103

PROFIL DO SUCHEGO TYNKU ZAKOŃCZENIOWY 1104

PROFIL DO TYNKU UNIWERSALNY 1105

DYSTANS DO CEGŁY KLINKIEROWEJ 1220

KĄTOWNIK PCV 21/22

listwy i akcesoria ogólnobudowlane



Komplet materiałów do wykańczania ścian i narożników. Siatka stanowi doskonałe spoiwo 
zaprawy tynkarskiej, a profil wyrównuje i zabezpiecza narożniki.

Profil narożny do zastosowań ogólnobudowlanych. Wykonany z białego PCV, dzięki czemu 
długo zachowuje trwałość, nie ulega korozji i tworzy estetyczne wykończenie narożnika.

111

LogistykaLogistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wymiar 
[mm]

ilość
w op. kolor

1101xx profil tynkowy PCV 2,5/3 25x25 100 biały

symbol nazwa
dł.
[m]

wymiar
[mm]

ilość
w op. kolor

1102xx profil tynkowy PCV z siatką 2,5/3 70x70 50 biały

PROFIL DO SUCHEGO TYNKU PROFIL DO SUCHEGO TYNKU Z SIATKĄ1101 1102

25 mm

70
 m

m

25 mm

25 mm

70
 m

m

25 mm
*xx oznacza długość *xx oznacza długość

listwy i akcesoria ogólnobudowlane



Umożliwia wyrównanie i estetyczne wykończenie krawędzi ścian. Wykonany z białego PCV, 
nie ulega korozji i tworzy trwałe zabezpieczenie tynkowanych ścian.

Profil wykonany z białego PCV. Specjalna perforacja wpływa na jego wysoką plastyczność, 
co umożliwia wykończenie giętych narożników.
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LogistykaLogistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wymiar
[mm]

ilość
w op. kolor

1103xx profil tynkowy PCV do łuków 2,5/3 25x25 100 biały

symbol nazwa
dł.
[m]

szer.
[mm]

ilość
w op. kolor

1104xx profil tynkowy PCV zakończeniowy 2,6/3 12,5 100 biały

PROFIL DO SUCHEGO TYNKU GIĘTY PROFIL DO SUCHEGO TYNKU ZAKOŃCZENIOWY1103 1104

25
 m

m

12
,5

 m
m

*xx oznacza długość *xx oznacza długość

listwy i akcesoria ogólnobudowlane



Układanie cegieł nigdy nie było tak łatwe!Uniwersalny profil narożny wykonany w technologii dwukomponentowej, dzięki czemu 
można go dopasować do wszystkich rodzajów kątów. Idealne rozwiązania dla wszystkich 
nietypowych projektów wykończenia wnętrz.

115

LogistykaLogistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wymiar 
[mm]

ilość
w op. kolor

1105xx profil tynkowy PCV uniwersalny 2,5/3 23x23 100 biały

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

122001 dystans PCV do cegły klinkierowej 0,075 10 50 czarny

PROFIL DO TYNKU UNIWERSALNY DYSTANS DO CEGŁY KLINKIEROWEJ1105 1220

23 mm

45
 m

m

60 mm

*xx oznacza długość

listwy i akcesoria ogólnobudowlane



Wykończeniowa listwa narożna, dostępna w kolorach jednolitych i drewnopodobnych. 
Stosowana jako narożnik wewnętrzny lub zewnętrzny, ozdobny i zabezpieczający ścianę 
przed uszkodzeniem.

Logistyka

KĄTOWNIK PCV21/22

symbol nazwa
dł.
[m]

wymiar 
[mm]

ilość
w op. kolor

2211xx kątownik PCV 2,9 10x10 25 01-57

2121xx kątownik PCV 2,9 10x20 25 01-57

2221xx kątownik PCV 2,9 15x15 25 01-57

2231xx kątownik PCV 2,9 20x20 25 01-57

2241xx kątownik PCV 2,9 25x25 25 01-57

2251xx kątownik PCV 2,9 30x30 25 01-57

2272xx kątownik PCV 2,9 40x40 25 01-57

2261xx kątownik PCV 2,9 50x50 25 01-57
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Kolorystyka

03 buk jasny 04 buk ciemny 05 olcha 06 sosna 07 wiśnia 08 dąb jasny 09 orzech

01 biały 02 beżowy 11 żółty 12 beżowy jasny 13 karmel 14 żółty pastel 15 kość słoniowa

16 różowy 17 niebieski pastel 21 zielony pastel 

10 mahoń 20 buk różowy 22 23 mahoń jasny 24 wiśnia jasna 25 orzech grecki 26

27 dąb antyczny 28 dąb czerwony 29 dąb naturalny 30 31 dąb dworkowy 41 57

*xx oznacza numer koloru

117listwy i akcesoria ogólnobudowlane
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spis treści Listwy i akcesoria meblowe

PROFIL „H” 10

PROFIL MEBLOWY 20

PROFILE DO BLATÓW KUCHENNYCH T0

PODKŁADKI FILCOWE T07

125
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124

LISTWY PRZYBLATOWE LP/LP1

LISTWY PRZYBLATOWE LP2/LP3

USZCZELKA UNIWERSALNA 26

LISTWA COKOŁOWA 25

COKOŁY MEBLOWE

listwy i akcesoria meblowe



symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

LP20xx listwa przyblatowa PCV zewnętrzna 14 mm 3 14 10 20/28/57/58 

LP2Wxx narożnik wewnętrzny - 14 20 0A-0W

LP2Zxx narożnik zewnętrzny - 14 20 0A-0W

LP2Kxx zaślepka - 14 20 0A-0W

LP30xx listwa przyblatowa PCV wewnętrzna 14 mm 3 14 10 20/28/57/58 

LP3Wxx narożnik wewnętrzny - 14 20 0A-0W

LP3Zxx narożnik zewnętrzny - 14 20 0A-0W

LP3Kxx zaślepka - 14 20 0A-0W

Logistyka

PROFILE PRZYbLATOWE

LP

LP1

LP/LP1

09 juta beż 10 chip piasek 11 marmur carrara 12 tarna 13 piaskowiec 14 trawertino 15 stare drewno jasne

16 stare drewno ciemne 17 grusza 8 mocca 19 wenge africa 20 biały 21 orzech ontario 22 granito arses

23 chip żółty 24 marmur rosso 25 old whisky 26 dąb polski 27 old cognac 28 gold floris 29 aluminium

Kolorystyka

Kolorystyka

02 piasek antyczny 03 olcha 04 calvados 05 porcelana 06 dakar 07 granit złoty 08 korzeń

23
 m

m

23 mm

23
 М

М

23 ММ

23 mm

37
 m

m

0F 0C 0C 0F

0B

0C

0C

0C 0I 0I 0A 0L0G

0B 0D 0E 0J 0R

0B 0D 0E 0E 0L 0E

0M

0B

0B 0B
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Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

LP00xx listwa przyblatowa PCV 23 mm 3 23 10 02-56

LP0Wxx narożnik wewnętrzny - 23 20 0A-0W

LP0Zxx narożnik zewnętrzny - 23 20 0A-0W

LP0Kxx zaślepka - 23 20 0A-0W

LP10xx listwa przyblatowa PCV 37 mm 3 37 5
2/3/4/8/10/12/13
/15/16/19/20/28
/29/39

LP1Wxx narożnik wewnętrzny - 37 20 0A-0W

LP1Zxx narożnik zewnętrzny - 37 20 0A-0W

LP1Lxx zaślepka lewa - 37 20 0A-0W

LP1Pxx zaślepka prawa - 37 20 0A-0W

PROFILE PRZYbLATOWE LP2/LP3

14 mm

14
 m

m

14 mm

14
 m

m

14 MM

14
 M

M

14 MM

14
 M

M

14 mm

14
 m

m

14 mm

14
 m

m

14 MM

14
 M

M

14 MM

14
 M

M

37 marmur diamentowy 38 łupek ontario 39 buk 40 trawa morska 41 srebro matowe 42 sira żółta 43 marmur jasny

44 orzech elegant 45 szampański 46 calvados ciemny 47 buk jasny 48 mariposa 49 buk średni 50 olcha górska

51 wiśnia 52 klon 53 flamenco 54 rumba 55 złoty piasek 56 arabeska biała 57 srebro błyszczące

58 inox 

30 sosna górska 31 wanilia 32 dark cristal 33 piasek antyczny 905W 34 limonka 35 trawertyn 36 dąb oregon

0R 0O 0B

0N 0O 0B 0P 0C0J 0B

0W 0D0L 0M

0F

0A 0U

0S 0E 0N 0D 0D0D

0E

0T

0N 0B0M 0C

Akcesoria
0S –	złoty
0U –	szary	ciemny
0T –	inox

0W –	khaki0D –	karmel
0E –	ceglasty
0F –	brąz	jasny

0G –	brąz
0I –	wenge
0J –	czarny

0L –	orzech
0M –	perłowy
0N –	sosna

0O –	kość	słoniowa
0P –	limonka
0R –	srebrny

0A –	biały
0B –	kremowy
0C –	beżowy

Akcesoria
0S –	złoty
0U –	szary	ciemny
0T –	inox

0W –	khaki0D –	karmel
0E –	ceglasty
0F –	brąz	jasny

0G –	brąz
0I –	wenge
0J –	czarny

0L –	orzech
0M –	perłowy
0N –	sosna

0O –	kość	słoniowa
0P –	limonka
0R –	srebrny

0A –	biały
0B –	kremowy
0C –	beżowy

*xx oznacza numer koloru

*xx oznacza numer koloru

LP2

LP3

listwy i akcesoria meblowe



00 transparentny 01 biały 02 kość słoniowa

03 beżowy 04 brązowy 05 czarny

06 srebrny

Niezawodna w maskowaniu i uszczelnianiu krawędzi bez zastosowania silikonu.                        
Ten typ taśmy używany jest głównie do uszczelniania połączenia pomiędzy ścianą a blatem 
kuchennym, wanną, zlewem czy szafką. Prosty montaż na klej lub gwoździe.

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

ilość
w op. kolor

2600xx uszczelka uniwersalna 4,2 12 00-06

Kolorystyka

26 USZCZELKA UNIWERSALNA

Dzięki listwom cokołowym łatwiej jest utrzymać kuchnię w czystości. Listwa jest bezbarwna 
i posiada elastyczną uszczelkę. Montuje się ją od spodu szafek kuchennych. Dzięki temu 
zabrudzenia i płyny nie wnikają pod meble.
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LISTWA COKOŁOWA 25

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

szer. 
[mm]

ilość
w op. kolor

250000 listwa cokołowa 3 18 20 transparentny

250100 listwa cokołowa 3 16 20 transparentny

*xx oznacza numer koloru

9,5 mm

25
 m

m

1 mm

20,5 mm

6 
m

m

18 mm

20,5 mm

6 
m

m

16 mm

listwy i akcesoria meblowe
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10

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

1000xx profil PCV „H” 2 4 10 01-30

Praktyczne wykorzystanie do łączenia tylnych ścian korpusów mebli.Cokoły meblowe montowane na dole szafek pełnią funkcję dekoracyjną oraz skutecznie 
zapobiegają dostawaniu się kurzu pod szafki. System jest bardzo prosty w montażu, 
pasuje do większości klipsów i nóżek dostępnych na rynku. W naszej ofercie mamy cokoły 
o wysokości 10 cm oraz 15 cm (z możliwością docięcia na 12 cm).

PROFIL „H”COKOŁY MEBLOWE

Kolorystyka Kolorystyka 

01 biały                          10 ciemny brąz                 24 czarny          30 manhattan01 biały                          02 czerwony                 03 czarny          04 srebrny

22 mm

4 
m

m

14
7,

5 
m

m

91
,1

 m
m

97
,5

 m
m

50 mm

14
7,

5 
m

m

91
,1

 m
m

97
,5

 m
m

50 mm

*xx oznacza numer koloru

listwy i akcesoria meblowe
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T0

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wys. 
[mm]

ilość
w op. kolor

T021xx listwa boczna lewa alum. 1 mm 0,60 28 10 01-12

T022xx listwa boczna prawa alum. 1 mm 0,60 28 10 01-12

T051xx listwa kątowa alum. 0,62 28 10 01-12

T061xx listwa szczelinowa alum. 0,60 28 10 01-12

PROFILE DO bLATÓW KUCHENNYCH

19
,2

 m
m

8,8 mm

30
,2

 m
m

5,9 mm

29
 m

m

16,33 mm

19
,2

 М
М

8,8 ММ

30
,2

 М
М

5,9 ММ

29
 М

М

16,33 ММ

19
,2

 m
m

8,8 mm

30
,2

 m
m

5,9 mm

29
 m

m

16,33 mm

19
,2

 М
М

8,8 ММ

30
,2

 М
М

5,9 ММ

29
 М

М

16,33 ММ

Estetyczne wykończenie krawędzi blatów mebli skrzyniowych. Stanowi trwałe zabezpiecze-
nie mebli przed uszkodzeniem. Profil dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej.

Logistyka

symbol nazwa
dł.
[m]

wys.
[mm]

ilość
w op. kolor

2080xx profil meblowy PCV 2,6 18 10 01-24

208Nxx profil meblowy PCV 2,6 18 10 01-11

PROFIL MEbLOWY

15 mm

15
 m

m

20 mm

20
 m

m

20 mm

10
 m

m

10 mm

10
 m

m

25 mm

25
 m

m

30 mm

30
 m

m

50 mm

50
 m

m
18

 m
m

*xx oznacza numer koloru

*xx oznacza numer koloru

01 sosna 02 buk 03 grusza jasna 04 olcha 05 dąb 06 wiśnia 07 dąb jasny

08 grusza 0 9 jabłoń 10 orzech 11 mahoń

Kolorystyka 

01 biały 02 toffi 03 szary 0 beżowy 10 ciemny brąz 24 czarny

Kolorystyka 

01 srebrny anodowany                   02 brązowy anodowany                 03 złoty anodowany         04 biały

05 buk                         06 czarny                 07 brąz          08 brązowo-beżowy

09 niebieski                         10 mahoń brązowy                 11 zielony         12 wiśnia

listwy i akcesoria meblowe



Logistyka

symbol nazwa
wymiar.
[mm]

ilość
w op. kolor

T07x01 podkładka filcowa 24x24 10 0-1

T07x02 podkładka filcowa 35x24 10 0-1

T07x03 podkładka filcowa 45x15 10 0-1

T07x04 podkładka filcowa 82x100 10 0-1

T07x05 podkładka filcowa ∅ 13 10 0-1

T07x06 podkładka filcowa ∅ 17 10 0-1

T07x07 podkładka filcowa ∅ 22 10 0-1

T07x08 podkładka filcowa ∅ 25 10 0-1

T07x09 podkładka filcowa ∅ 34 10 0-1

T07x10 podkładka filcowa ∅ 50 10 0-1

Wykonane w postaci samoprzylepnych formatek. Zabezpieczają powierzchnie podłogowe 
podatne na zarysowania. Ułatwiają przesuwanie mebli.

PODKŁADKI FILCOWE

0 biały 1 brąz

Kolorystyka

T07

129

*x  oznacza numer koloru

listwy i akcesoria meblowe



listwy instalacyjne 131

Dzięki wysokiej precyzji produkcji i estetyce wykonania elementów 
oraz przemyślanym kształtom, listwy instalacyjne SALAG będą się 
doskonale prezentowały także w Twoim biurze. 

ESTETyKA WyKONANIA 

CECHy WSPóLNE SERII

ATUTY LISTEW 
INSTALACYJNYCH

Przemyślana konstrukcja elementów systemu listew umożliwia 
separację przewodów, co jest szczególną zaletą przy jednoczesnym 
prowadzeniu kabli prądu zmiennego (częstotliwość wprowadza 
zakłócenia) i przewodów antenowych, sygnałowych czy okablowa-
nia sieci komputerowych.

SEPARACJA PRZEWODóW 
ZASILANIA I SyGNAłOWyCH

Niezależność połączeń elementów systemu listew umożliwia łatwy 
dostęp do każdego odcinka instalacji, gdy np. potrzebujemy doło-
żyć dodatkowe przewody czy też zainstalować gniazdo. Dodatko-
wym ułatwieniem przy montażu instalacji są trzymacze przewodów, 
dzięki którym kable nie wypadają z korytek, co jest szczególnie 
ważne przy kładzeniu instalacji na suficie.

łATWy MONTAż  
I MODERNIZACJA INSTALACJI

Puszki instalacyjne należące do systemu są kompatybilne  
z większością dostępnych na rynku gniazd zasilających i sygna-
łowych. Puszka rozgałęźna wyposażona jest w zestaw elementów 
redukcyjnych, dzięki którym możliwe jest zastosowanie jej do listew 
instalacyjnych o różnej szerokości.

UNIWERSALNOść SySTEMU

System listew instalacyjnych SALAG jest przeznaczony do natynkowej instalacji elek-
trycznej, teleinformatycznej itp. Zalecany do zastosowań wewnątrz budynków, zapewnia 
mechaniczną ochronę kabli i przewodów oraz ułatwia wymianę i modernizację instalacji 
elektrycznej. 

System listew instalacyjnych SALAG został zaprojektowany zgodnie ze standardami euro-
pejskimi w oparciu o normę PN-EN 50085-1 „Systemy listew instalacyjnych otwieranych  
i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych”. 

SALAG oferuje jakość potwierdzoną opiniami wielu użytkowników, którzy z przekonaniem 
mówią o precyzji wykonania, wartości użytkowej, odporności na uszkodzenia i elastyczno-
ści. Dlatego rośnie popularność marki SALAG. Klienci wybierają nasze listwy, bo wiedzą, 
że otrzymują najwyższą jakość i funkcjonalność!

Listwy instalacyjne



133

LISTWA INSTALACYJNA LISTWA INSTALACYJNAIL6025 IL5017

20 mm

12

20 mm

35 mm

50 mm

60 mm

17

17

17

25
ciężar opakowania: 8,6 kg 
dostępne długości: 2 m 
opakowanie: 10 szt. (20 mb)

ciężar opakowania: 5 kg 
dostępne długości: 2 m 
opakowanie: 10 szt. (20 mb)

symbol wyrobu nazwa jedn. miary ilość w opak.

IW6025 narożnik wewnętrzny 6025 szt. 10

IZ6025 narożnik zewnętrzny 6025 szt. 10

IK6025 łącznik kątowy 6025 szt. 10

IP6025 łącznik prosty 6025 szt. 10

IE6025 końcówka listwy 6025 szt. 10

I16025 puszka instalacyjna pojedyncza 6025 szt. 2

I26025 puszka instalacyjna podwójna 6025 szt. 2

IT0000 trzymacz przewodów szt. 50

symbol wyrobu nazwa jedn. miary ilość w opak.

IW5017 narożnik wewnętrzny 5017 szt. 10

IZ5017 narożnik zewnętrzny 5017 szt. 10

IK5017 łącznik kątowy 5017 szt. 10

IP5017 łącznik prosty 5017 szt. 10

IE5017 końcówka listwy 5017 szt. 10

I15017 puszka instalacyjna pojedyncza 5017 szt. 2

I25017 puszka instalacyjna podwójna 5017 szt. 2

IT0000 trzymacz przewodów szt. 50

symbol wymiary [mm] przekrój czynny [mm2] Ø 5,5 FTP Ø 7,25 WDXpek 75-1,0/4,8 Ø 10,6 YDP 3x2,5 Ø 11,5 YDY 4x2,5

IL6025 60x25 320+320+320 8/8/8 4/5/4 2/2/2 1/1/1

symbol wymiary [mm] przekrój czynny [mm2] Ø 5,5 FTP Ø 7,25 WDXpek 75-1,0/4,8 Ø 10,6 YDP 3x2,5 Ø 11,5 YDY 4x2,5

IL5017 50x17 250+250 6/6 4/4 2/2 1/1

Dane dla projektantów i instalatorów 
Przekrój czynny i przykładowe ilości przewodów i kabli, które można ułożyć w listwie

Dane dla projektantów i instalatorów 
Przekrój czynny i przykładowe ilości przewodów i kabli, które można ułożyć w listwie

Osprzęt łącznikowy Osprzęt łącznikowy

IW6025 IW5017 IZ6025 IZ5017 IK6025 IK5017 IP6025 IP5017 IE6025 IE5017 I16025 I15017 I26025 I25017 IT0000 IT0000 

20 mm

12

20 mm

35 mm

50 mm

60 mm

17

17

17

25

listwy instalacyjne
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LISTWA INSTALACYJNA LISTWA INSTALACYJNAIL3517 IL2012/IL2017

ciężar opakowania: 5,6 kg 
dostępne długości: 2 m 
opakowanie: 15 szt. (30 mb) 

Listwa instalacyjna IL2012
ciężar opakowania: 8 kg 
dostępne długości: 2 m 
opakowanie: 35 szt. (70 mb) 

symbol wyrobu nazwa jedn. miary ilość w opak.

IW3517 narożnik wewnętrzny 3517 szt. 10

IZ3517 narożnik zewnętrzny 3517 szt. 10

IK3517 łącznik kątowy 3517 szt. 10

IP3517 łącznik prosty 3517 szt. 10

IE3517 końcówka listwy 3517 szt. 10

I13517 puszka instalacyjna pojedyncza 3517 szt. 2

I23517 puszka instalacyjna podwójna 3517 szt. 2

IN0000 puszka odgałęźna natynkowa + kpl. łączników szt. 1

symbol wyrobu nazwa jedn. miary ilość w opak.

IW2012 narożnik wewnętrzny 2012 szt. 20

IZ2012 narożnik zewnętrzny 2012 szt. 20

IK2012 łącznik kątowy 2012 szt. 20

IW2017 narożnik wewnętrzny 2017 szt. 20

IZ2017 narożnik zewnętrzny 2017 szt. 20

IK2017 łącznik kątowy 2017 szt. 20

IN0000 puszka odgałęźna natynkowa + kpl. łączników szt. 1

symbol wymiary [mm] przekrój czynny [mm2] Ø 5,5 FTP Ø 7,25 WDXpek 75-1,0/4,8 Ø 10,6 YDP 3x2,5 Ø 11,5 YDY 4x2,5

IL3517 35x17 390 9 6 2 2

symbol wymiary [mm] przekrój czynny [mm2] Ø 5,5 FTP Ø 7,25 WDXpek 75-1,0/4,8 Ø 10,6 YDP 3x2,5 Ø 11,5 YDY 4x2,5

IL2012 20x12 120 3 2 – –

IL2017 20x17 190 5 3 1 1

Dane dla projektantów i instalatorów 
Przekrój czynny i przykładowe ilości przewodów i kabli, które można ułożyć w listwie

Dane dla projektantów i instalatorów 
Przekrój czynny i przykładowe ilości przewodów i kabli, które można ułożyć w listwie

Osprzęt łącznikowy Osprzęt łącznikowy

IW3517 IW2012 IZ3517 IZ2012 IK3517 IK2012 IP3517 IW2017 IE3517 IZ2017 I13517 IK2017 I23517 IN0000 IN0000

20 mm

12

20 mm

35 mm

50 mm

60 mm

17

17

17

25

20 mm

12

20 mm

35 mm

50 mm

60 mm

17

17

17

25

20 mm

12

20 mm

35 mm

50 mm

60 mm

17

17

17

25

Listwa instalacyjna IL2017
ciężar opakowania: 8 kg 
dostępne długości: 2 m 
opakowanie: 35 szt. (70 mb) 

listwy instalacyjne
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SALAG to nowoczesne zarządzanie relacjami z kontrahentami. Przedstawicieli współpra-
cujących z nami firm chętnie gościmy na szkoleniach w naszej siedzibie. Zapoznają się 
z procesem powstawania wyrobów przedsiębiorstwa.

Każde takie spotkanie ma także swoją część nieoficjalną połączoną ze zwiedzaniem       
Suwalszczyzny, jazdą quadami i gokartami. Dla najlepszych kontrahentów SALAG orga-
nizuje zagraniczne wyjazdy integracyjne. Z naszymi współpracownikami byliśmy w między 
innymi USA, Tajlandii, Egipcie.

dystrybucja

CENTRALA

Polska - Suwałki
SALAG Sp. z o.o. sp. k.
ul. Szafirowa 5
Polska, 16-400 Suwałki
tel. +48 87 565 42 22
info@salag.com

DYSTRYbUCJA

Rosja - Moskwa
russia@salag.com
+7 495 485 39 08

Ukraina - Odessa
ukraine@salag.com
+380 48 740 5678

Bułgaria
office@limexbg.com
+359 899 197 997

Węgry
info@salag.hu
+361 284 45 22
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SALAG Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
16-400 Suwałki, ul. Szafirowa 5, tel. +48 87 565 42 22, fax +48 87 565 42 42

www.salag.com, e-mail: biuro@salag.com


