
TEGELAFWERKING

Moderne tegelproductie-methodes hebben tot een rijk en gevarieerd 
gamma vloer-, muur- en plafondtegels geleid, maar economische 
overwegingen hebben op hun beurt een constructief nadeel meegebracht 
nl. een verminderde weerstand van de tegelranden en daarenboven het 
verdwijnen van de geglazuurde tegelrand.

Wij stellen een uitgebreide waaier aan randafwerkingsprofielen voor in de 
meest uiteenlopende kleuren en materialen, die aan te passen volgens 
persoonlijke smaak of interieur.



RECHT AFWERKINGSPROFIEL 
VOOR MUREN EN VLOEREN

Gebruik op vloeren:
3 Als bescherming  en decoratie van de buitenste randen van tegels.
3 Als afwerking van de bekleding van vloeren, bv. parket en natuursteen.
3 Als overgang tussen verschillende vloerbekledingen, bv. van tegels 
 naar tapijt.
3 Als bekleding van sokkels en randen bij uiteinden van traptreden.

Gebruik op muren:
Als bescherming  en decoratie van tegelranden.
Gekleurde profielen kunnen gekozen worden overeenkomstig de kleur van de 
tegels en voegen.

Materiaal:
Messing
Aluminium
Geanodiseerd aluminium
Gelakt aluminium
Roestvrij staal 

Kleur:
•  Geanodiseerd aluminium: naturel of goudkleurig
•  Gelakt aluminium: wit, beige, grijs en zwart

Hoogte:
3 mm tot 40 mm

Lengte:
2,50 m

AFWERKINGSPROFIEL 
VOOR MUREN IN HARD PVC.

Gebruik op muren:
3   Als bescherming  en decoratie van de tegelranden.
3   Dankzij een grote keuze in kleuren kan men de  

kleuren van tegels en voegen exact benaderen.

Materiaal:
Hard PVC

Kleur:
Wit, beige, grijs, pastelblauw, zwart

Hoogte:
6 mm tot 12,5 mm

Lengte:
2,50 m 
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AFGEROND PROFIEL VOOR MUREN EN VLOEREN

Bijzonderheid:
3 Langdurige hechting van de mastiek tussen het profiel en de tegels 

doordat het profiel uitloopt aan de achterzijde.
3 Laag verbruik van lijm en mastiek.

Gebruik op vloeren: 
3  Als afdekking van sokkels.

Gebruik op muren:
3 Als bescherming en decoratie van de buitenste randen van tegels.
3 Als decoratie van de afgeronde uiteinden, in afwisseling met de hoek-

profielen.
3 Als decoratie van badkamers en andere kamers dankzij een grote 

keuze aan kleuren.

Materiaal:
Gelakt aluminium
Geanodiseerd aluminium
Messing

Kleur:
Gelakt aluminium: wit, beige, grijs, zwart
Geanodiseerd aluminium: naturel
Messing: gepolierd of verchroomd

Hoogte:
6 mm tot 12,5 mm

Lengte:
2,50 m

AFGEROND PROFIEL VOOR MUREN IN HARD PVC

Bijzonderheid:
3  Langdurige hechting van de mastiek tussen het profiel en de 
 tegels doordat het profiel uitloopt aan de achterzijde.
3  Laag verbruik van lijm en mastiek.

Gebruik op muren:
3 Als bescherming en decoratie van de buitenste 
 randen van tegels.
3 Als decoratie van de afgeronde uiteinden, 
 in afwisseling met de hoekprofielen.

Materiaal:
Hard PVC

Kleur:
wit, beige, grijs, zwart

Hoogte:
6 mm tot 12,5 mm

Lengte:
2,50 m

Flexibele vloerprofielen met gesloten oppervlak

Bijzonderheid:
Emoclip is een systeem van aluminium bewegings- en overgangsprofielen. Het oppervlak 
van het overdekkingsprofiel is niet onderbroken. De overgangs-profielen zijn uitgerust met 
een draaischarnier in PVC, die een aanpassing toelaat, zowel in functie van de aangrenzende 
vloerbekleding, als van het afdekkingsprofiel. Het profiel Emoclip vangt de bewegingen van 
parket en zwevende vloeren met een akoestische isolatie op. De profielen - schroeven en 
pluggen inbegrepen voor de basisprofielen - zijn afzonderlijk verpakt, klaar voor gebruik. 

Materiaal afdekkingsprofiel:
Geanodiseerd aluminium
Bekleed aluminium 
Messing

Kleur afdekkingsprofiel:
Geanodiseerd aluminium: zilver, champagne, goud en brons.
Decoratieve folie: esdoorn, lichte beuk, lichte eik, kersenhout
Gelakt fineer: esdoorn, beuk, eik

Lengte:
0,83 m en 2,70 m

EMOROUND EMOCLIP
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METALEN RANDPROFIEL VOOR VLOEREN

Gebruik:
3  Als beëindiging van vloerbekleding (parket,...)

Materiaal:
- RVS
- Messing

Hoogte:
8 - 10 - 12,5 - 15 - 22 mm

Lengte:
2,5 m 

METALEN OVERGANGSPROFIEL VOOR VLOEREN

Gebruik:
3  Als overgang tussen vloerbekledingen.

Materiaal:
Geanodiseerd aluminium
RVS
Messing

Profielen:
Boogvormig of plat
Geboord in het midden en aan de zijkant.
Zelfklevend

Kleur:
Geanodiseerd aluminium: zilver, champagne, goud en brons

Breedte:
30 mm tot 50 mm

Lengte:
0,83 m en 2,70 m

METALEN OVERGANGSPROFIEL 
VOOR VLOEREN, MET ZICHTBARE HOEKVORMIGE 
KANT

Gebruik:
3  Als overgang bij bekledingen uit verschillende materialen en 

met verschillende hoogte (bv: tussen tegels en tapijt).

3  Bescherming van randen van tegen elkaar liggende bekleding 
(in het bijzonder de tegelranden).

3  Afdekking en bescherming van randen: de laagste bekleding 
wordt onder het 6 mm  hoge profiel geschoven.

Materiaal:
- Geanodiseerd aluminium

Kleur:
Geanodiseerd aluminium: naturel

Profielhoogte:
10 mm tot 20 mm

Profiellengte:
2,50 m

EMOFACE
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