
Kvalita a spoľahlivosť - stavajte s nami!
CEMENTOVÉ POTERY 
  Univerzálne použiteľné

  Vysoká kvalita vďaka spracovaniu v závode

  Čistejšie spracovanie na stavbe

  Optimálna logistika manipulácie na staveniskách 
 (vrecia a silá)

  Ekologický produkt 
 

RÝCHLOTUHNÚCE POTERY
  Rýchla pripravenosť pre pokrytie (rýchlejšia výstavba)

  Vhodné taktiež pre mokré miestnosti v interiéri

  Vysoká kvalita vďaka spracovaniu v závode

  Čistejšia výstavba

CEMENTOVÉ A SADROVÉ 
LIATE POTERY
  Zementfl iessestrich: univerzálne použiteľný, a to aj vo vlhkom prostredí

 Alphafl iessestrich: i veľ ké plochy môžu byť položené bez škár

  Ekologický produkt 
 
 Energeticky úsporné, čo je ideálne pre podlahové vykurovanie

 Vysoká rovinnosť

 Nižšie hrúbky betónu ako s bežným cementovým poterom

PROFI STYROL-BINDER  
 Univerzálne použiteľné

 Čistejšia výstavba

 Rýchla doba schnutia

ekologicky certifi kované produkty

„Stojte na kvalite“

POTERY

Adresa:
PROFIBAUSTOFFE CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno
info@profi baustoffe.cz
 Tel.: +420 511 120 310
 Fax: +420 543 213 948

ETICSETICS
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POTERYPOTERY
cementové potery

rýchlotuhnúce potery
cementové liate potery

sadrové liate potery



PROFI  PODLAHOVÉ SYSTÉMY PRE VŠETKY APLIKÁCIEPROFI PODLAHOVÉ SYSTÉMY 
  9 DOBRÝCH DÔVODOV PRE VÁŠ DOMOV

Spracovávajte PROFI potery správne:

PROFI poter
kontaktný 
mostík

nosná konštrukcia

ste
na

okrajový dilatačný pás

omietka

POTER PEVNE SPOJENÝ 
S PODKLADOM

PROFI poter

tepelne izolačná doska

PROFI Styrol-Binder

nosná konštrukcia

ste
na

okrajový dilatačný pás

omietka

POTER NA PODLAHOVOM 
VYKUROVANÍ

DRUHY PODLAHOVÝCH SYSTÉMOV PROFI

POTER ODDELENÝ 
SEPARAČNOU VRSTVOU

PROFI poter

podlahová 
fólia

separačná vrstva 
alebo parotesná 
zábrana

násyp

nosná konštrukcia

ste
na

okrajový dilatačný pás

omietka

PROFI liaty poter

separačná vrstva

vyrovnávacia vrstva

parotesná zábrana 
(pokiaľ je vyžadovaná)

PROFI poter

tepelne izolačná doska

PROFI Styrol-Binder

nosná konštrukcia

ste
na

okrajový dilatačný pás

omietka

PLÁVAJÚCI 
POTER

podlahové vykurovanie

PROFI Zementestrich
alebo PROFI Schnellestrich

tepelne izolačná doska 
PROFI XPS 

PROFI CEMENTOVÉ POTERY PROFI RÝCHLOTUHNÚCE POTERY PROFI CEMENTOVÉ 
LIATE POTERY

PROFI 
SADROVÉ LIATE 

POTERY

CT-C30-F5
SH 

CT-C30-F5
SH 

s vláknami

CT-C30-F5
RH

s vláknami

CT-C20-F4
SH

CT-C20-F4 
SH 

s vláknami

28-Tage Estrich
CT-C20-F4-SE28

s vláknami

14-Tage Estrich 
CT-C20-F4-SE14

s vláknami

7-Tage Estrich 
CT-C20-F4-SE7

s vláknami

Schnellestrich Mörtel 
CT-C30-F5-SE1

s vláknami
CT-C20-F4 CT-C20-

F4-SE7 CA-C20-F4 CA-C20-F4  
2 mm 

Forma 
dodávky     

Katalógové číslo 2050 2055 2060 2051 2056 
2059 2175 2173 / 2174 2168 / 2169 2170 2100 6095 

2090 2140 2142

Obsahuje plastifi kátory 
pre podlahové vykurovanie

Aplikácia v priestoroch 
s trvalo zvýšenou vlhkosťou

Priemyslové prevádzky

Použitie v exteriéri

Vytváranie spádových podláh

Univerzálny podklad pre rôzne 
druhy podlahových krytín

SH strojovo hladený
RH ručne hladený

JEDNODUCHÉ POUŽITIE - 
RÝCHLE SPRACOVANIE

Všetky suroviny sú zmiešané už 

vo výrobnom závode a tým 

je garantované rýchle spracovanie 

na stavbe. Tak šetríte čas a mimo 

toho ostane ešte stavba čistá. toho ostane ešte stavba čistá. 

PERFEKTNÝ ZÁKLAD 
PRE VAŠU PODLAHU

Pre každú podlahu ten správny 

produkt! Či sa jedná o novostavbu, 

rekonštrukciu, domové vlhké 

miestnosti, obchodné alebo 

priemyslové plochy. Krása hotovej

podlahy je závislá na spracovaní 

podkladovej vrstvy.

priemyslové plochy. Krása hotovej

podlahy je závislá na spracovaní podlahy je závislá na spracovaní 

separačná
vrstva

parotesná 
zábrana 
(pokiaľ je 
požadovaná)

separačná 
vrstva

parotesná 
zábrana 
(pokiaľ je 
požadovaná)

ZLEPŠITE ENERGETICKÚ 
BILANCIU VÁŠHO DOMU 

PROFI podlahové systémy Vám 

pomáhajú vylepšiť energetickú bilanciu 

Vášho domu. Zlepšená energetická 

bilancia vedie dodatočne ku zvýšeniu 

celkovej hodnoty Vášho domu.celkovej hodnoty Vášho domu.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 
PRE VŠETKY POŽIADAVKY

PROFI potery sú vhodné pre všetky 

typy podláh, ako potery pevne 

spojené s podkladom, potery oddelené 

separačnou vrstvou, plávajúce potery 

a potery na podlahové vykurovanie.a potery na podlahové vykurovanie.

CHRÁŇTE ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE AKTÍVNE 

Znížte výšku prekrytia trubiek použitím 

PROFI liatych poterov na podlahové 

vykurovanie. Nižšie teploty umožňujú 

hospodárnejšie vykurovanie 

a použiteľnosť alternatívnych 

energetických zdrojov 

(tepelné čerpadlá).

a použiteľnosť alternatívnych 

CO2

BEZPEČNE DO VAŠEJ 
BUDÚCNOSTI

Potery od spoločnosti Profi baustoffe 

CZ, s.r.o. zaujmú predovšetkým vďaka 

vysokej pevnosti v tlaku, pevnosti ťahu 

za ohybu, vysokej rovinnosti a nízkemu 

zmršťeniu.

VYSOKÁ STÁLE TRVAJÚCA 
KVALITA

Naša neustála činnosť vo vývoji, tak ako 

aj vlastný a cudzí dohľad nad výrobným 

procesom Vám garantujú tu najlepšiu 

výrobnú kvalitu. 

PROFI SILO SYSTÉMY 
PRE VAŠU ČISTÚ STAVBU

Dodávka materiálu v sile znižuje 

stavebný odpad a vďaka strojovému 

spracovaniu uľahčuje prácu na stavbe.

EKOLOGICKÉ 
PRODUKTY

Zaoberáme sa vývojom a výrobou 

ekologických stavebných materiálov, 

ktoré pomáhajú obmedziť zaťaženie 

životného prostredia a podporujú 

zdravé bývanie. Vybrané produkty 

sú nositeľmi rakúskeho certifi kátu 

pre ekologické výrobky, 

udeleného inštitútom IBO.

zdravé bývanie. Vybrané produkty 

sú nositeľmi rakúskeho certifi kátu 

pre ekologické výrobky, 

udeleného inštitútom IBO.

sú nositeľmi rakúskeho certifi kátu 


