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Perfiles de zocálos en alumínio 
Aluminum skirtings profiles

Tablas de zocálos de serie delgadas pegadas con adhesivo o atornilladas
Adhesive bonded or screw mounted thin series skirtings

Zocálos de aluminio adhesivos o atornillados con alturas de 50,60,80,85,90mm.
Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 50,60,80,85,90mm heights.

CASP51

CASP61

CASP83
CASP85

CASP91

Zocálos de superficie plana y radio
Flat surface and radius skirtings

Zocálos de aluminio adhesivos o atornillados con alturas de 50,80,90,100,120mm
Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 50,80,90,100,120mm heights

CASP50

CASP82

CASP92

CASP100

CASP120
CASP122

CASP 82-92-100-120 los elementos de acabado derecho-izquierda y la esquina interior y exterior están disponibles. Fabricado en aluminio
series right-left finish and inner-outer corner elements are available. Manufactured from aluminum
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Zocálos de chaflán
Chamfer skirtings

CASP60

CASP80

CASP121

Zocálos de aluminio adhesivos o atornillados con alturas de 60,80,90,120mm.
Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 60,80,90,120mm heights.

Tablas de zocálos curvilíneas
Curvilinear skirtings

Rodapiés de aluminio adhesivos o atornillados con alturas de 75,90 mm.
Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 75,90mm heights.

CASP75

CASP90

Tapas de extremo para CASP80
End caps for CASP80

CASP03
Esquina exterior

External corner

CASP04
Cubierta de la 

extrem. Correcto
Right End cap

CASP05
Cubierta de la 

extrem. Izquierda
Left End cap

CASP06
Tampa interno
Internal corner

Hecho de PVC, pintado en color aluminio
Manufactured from PV, painted like aluminum color
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Perfiles de zocálos de aluminio y PVC 
Aluminum & PVC skirtings profiles

Zocálos con aclaramiento lineal
Linear Gap skirtings

Zocálos adhesivas o atornilladas con una altura de 70.94.110 mm
Adhesive bonded or screw mounted skirtings with 70,94,110mm heights

CASP71

CASP94

CASP110

CASP71 es ideal 
para aplicaciones de 
marcos de puertas

CASP71 is ideal for 
door frame 
applications
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Zocálos decorativas
Decorative skirtings

CASP150
CASP141

CASP130

Los zócalos de aluminio adhesivo o montados por tornillos con una altura de 
130,141,141.5, 150mm
Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 70,94,110mm heights
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Zocálos de PVC
PVC skirtings

Zocálos de PVC adhesivos unidos o montados en tornillo con alturas de 45,53,60, 80, 100mm
Adhesive bonded or screw mounted PVC skirtings with 70,94,110mm heights

CPS45
CPS53

CPS60

CASP80P

CDC101

Tapas de extremo para CASP80
End caps for CASP80

CASP03
Esquina exterior

External corner

CASP04
Cubierta de la 

extrem. Correcto
Right End cap

CASP05
Cubierta de la 

extrem. Izquierda
Left End cap

CASP06
Tampa interno
Internal corner

CDC019
Cubierta de la 

Extrem. Correcto
Right End cap

CDC020
Cubierta de la 

extrem. Izquierda
Left End cap

CDC021
Cubierta de la 

extrem. Izquierda
Left End cap

CDC022
Cubierta de la 

extrem. Izquierda
Left End cap
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Narices de paso

Stair nosing profiles
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Perfiles de escalera 
Stair nosing profiles

Ligero, fácil de aplicar y totalmente compatible con aplicaciones de
granito y cerámica, perfiles decorativos para escaleras.
Método de aplicación: Adhesivo pegado o montado en tornillo.
Longitud: 2.70 Color: Mate anodizado, Amarillo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite
applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive
bonded or screw mounted. Length: 2,70 Color: Mat anodized, yellow
anodized

CSB10 Perfiles de escalera/Stair nosing profiles

CSB1012 Perfis de escada/Stair nosing profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em
granito e cerâmica, perfis decorativos para escadas. Método de
aplicação: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70 Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite
applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive
bonded or screw mounted. Length: 2,70 Color: Mat anodized, yellow
anodized

Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente
compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo
para escadas. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado
por parafuso. Comprimento: 2,70 Cor da borracha: preto, cinza,
creme e marrom.
Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic,
granite applications decorative stair nosing profiles method of applications:
Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70 Rubber insert color: black,
grey, cream and brown.

Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente
compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo
para escadas. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado
por parafuso. Comprimento: 2,70 Cor da borracha: preto, cinza,
creme e marrom.
Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic,
granite applications decorative stair nosing profiles method of applications:
Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70 Rubber insert color: black,
grey, cream and brown.

CSB11 Perfis de escada em borracha
Rubber inserted stair nosing profiles

CSB1112 Perfis de escada em borracha
Rubber inserted stair nosing profiles
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Perfis de escada 
Stair nosing profiles

CMB36 Perfis de escada em borracha
Rubber inserted stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente compatível
com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt Cor da borracha: Mate anodisado, amarelo
anodisado.
Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic,
granite applications decorative stair nosing profiles. Method of applications:
Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70 Rubber insert color: Mat
anodized, yellow anodized

Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente
compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo
para escadas. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado
por parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor da borracha: Mate
anodisado, amarelo anodisado.
Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic,
granite applications decorative stair nosing profiles. Method of applications:
Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70 Rubber insert color: Mat
anodized, yellow anodized

CMB41 Perfis de escada em borracha
Rubber inserted stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente
compatível com aplicações em carpete, perfil decorativo para
escadas. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por
parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor da borracha: Mate anodisado,
amarelo anodisado.
Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of carpet
applications decorative stair nosing profiles. Method of applications:
Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70 Rubber insert color: Mat
anodized, yellow anodized

CMB50 Perfis de escada em borracha
Rubber inserted stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
parquet, perfil decorativo para escadas. Método de aplicações:
Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento: 2,70mt
Cor: Mate anodisado, amarelo anodisado.
Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of parquet
application decorative stair nosing profiles. Method of applications: Adhesive
bonded or screw mounted. Length: 2,70 Rubber insert color: Mat anodized,
yellow anodized

CHB25 Perfis de escada
Stair nosing profiles
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Perfis de escada 
Stair nosing profiles

CHB18 Perfis de escada/Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
parquet, perfil decorativo para escadas. Método de aplicações:
Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento: 2,70 Cor:
Mate anodisado, amarelo anodisado.
Lightweight, easy applicable, fully compatible of parquet application
decorative stair nosing profiles. Method of applications: Adhesive bonded or
screw mounted. Length: 2,70 Color: Mat anodized, yellow anodized

CMB40-25 Perfis de escada/Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente
compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo
para escadas. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado
por parafuso. Comprimento: 2,70 Cor da borracha: Mate anodisado,
amarelo anodisado.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite
applications decorative stair nosing profiles. Method of applications: Adhesive
bonded or screw mounted. Length: 2,70 Color: Mat anodized, yellow anodized

CMB35 Perfis de escada/Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. Método de
aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento:
2,70 Cor: Mate anodisado, amarelo anodisado.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite
applications decorative stair nosing profiles. Method of applications: Adhesive
bonded or screw mounted. Length: 2,70 Color: Mat anodized, yellow anodized

CMB55-1 Perfis de escada/Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. Método de
aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70 Cor: Mate anodisado, amarelo anodisado.
Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic,
granite applications decorative stair nosing profiles. Method of applications:
Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70 Color: Mat anodized, yellow
anodized
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Perfis de escada 
Stair nosing profiles

CMB25 Perfis de escada 
Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. Método de
aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodisado, amarelo anodisado.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite
applications decorative stair nosing profiles. Method of applications:
Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat anodized,
yellow anodized

CMB45 Perfis de escada 
Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações
em pisos de PVC, perfil decorativo para escadas em PVC. Método
de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt Cor: várias cores.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of PVC flooring
applications decorative PVC stair nosing profiles. Method of applications:
Adhesive bonded. Length: 2,70 Color: Various colors

CMB55P Perfis de escada
Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações
em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. Método de
aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodisado, amarelo anodisado.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite
applications decorative stair nosing profiles. Method of applications:
Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70 Color: Mat anodized,
yellow anodized

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
pisos de PVC, perfil decorativo para escadas em PVC. Método de
aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt Cor: várias cores.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of PVC flooring applications
decorative PVC stair nosing profiles. Method of applications: Adhesive
bonded. Length: 2,70 Color: Various colors

CMB 76-2 Perfis de escada
Stair nosing profiles
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Perfis de escada 
Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas com fita anti-
derrapante. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por
parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodisado, amarelo
anodisado.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite
applications decorative stair nosing profiles with anti-slip tape. Method of
applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat
anodized, yellow anodized

CMB40 Perfis de escada anti-derrapantes 
Stair nosing profiles with anti-slip tape

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas com fita anti-
derrapante. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por
parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodisado, amarelo
anodisado.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite
applications decorative stair nosing profiles with anti-slip tape. Method of
applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat
anodized, yellow anodized

CMB55 Perfis de escada anti-derrapantes 
Stair nosing profiles with anti-slip tape

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas com fita anti-
derrapante. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por
parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodisado, amarelo
anodisado.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite
applications decorative stair nosing profiles with anti-slip tape. Method of
applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat
anodized, yellow anodized

CMB75-2 Perfis de escada anti-derrapantes 
Stair nosing profiles with anti-slip tape

CKB19-CKB25 Fita anti-derrapantes 
Anti-slip tape

Fita antiderrapante de carborundo autoadesiva no método de
aplicação de 19 e 25 mm de largura: adesivo colado.
Comprimento: 25mt Cor: preto e cinza
Self adhesive carborundum anti-slip tape in 19mm and 25mm width method
of application: adhesive bonded. Length: 25mt Color: black and grey
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Perfis de transição e nivelamento
Transition and elevation difference profiles 
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Perfis de transição e nivelamento 
Transition and elevation difference profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodisado, amarelo anodisado.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat
anodized, yellow anodized

CGP41 Perfis de transição com canal oculto montado por parafuso 
Difference profile with hidden screw mounted channel

ARV 1007
Parafuso oculto
Hidden screw

CGP41-A Perfis de transição com canal oculto montado por parafuso 
Difference profile with hidden screw mounted channel

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt Cor: padrão de madeira
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Wooden
pattern

CGP01 Perfis de transição com canal oculto montado por parafuso 
Difference profile with hidden screw mounted channel

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado. Comprimento: 2,70mt Cor:
Mate anodisado, amarelo anodisado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded. Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow
anodized

CGP25 Perfis de transição com canal oculto montado por parafuso 
Difference profile with hidden screw mounted channel

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodisado, amarelo anodisado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat
anodized , yellow anodized
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Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodisado, amarelo anodisado.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat
anodized, yellow anodized

CGP30 Perfis de transição com canal oculto montado por parafuso 
Difference profile with hidden screw mounted channel

ARV 1007
Parafuso oculto
Hidden screw

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt Cor: padrão madeira
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Wood
pattern

CGP30 Perfis de transição com padrão de madeira com canal oculto 
montado por parafuso 
Difference profile with hidden screw mounted channel

ARV 1007
Parafuso oculto
Hidden screw

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate
anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded. Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow
anodized

CGP30-2 Perfis de transição 
Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate
anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded. Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow
anodized

CGP32 Perfis de transição 
Elevation difference profile

Perfis de transição e nivelamento 
Transition and elevation difference profiles
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Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate
anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded. Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow
anodized

CGP35 Perfis de transição 
Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate
anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded. Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow
anodized

CGP37 Perfis de transição 
Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat
anodized , yellow anodized

CGP38 Perfis de transição 
Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate
anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded. Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow
anodized

CGP39 Perfis de transição 
Elevation difference profile

Perfis de transição e nivelamento 
Transition and elevation difference profiles
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Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate
anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded. Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow
anodized

CGP40 Perfis de transição 
Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat
anodized , yellow anodized

CGP50 Perfis de transição 
Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat
anodized , yellow anodized

CKF28 Perfis de transição 
Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate
anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded. Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow
anodized

CKF35 Perfis de transição 
Elevation difference profile

Perfis de transição e nivelamento 
Transition and elevation difference profiles
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Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat
anodized , yellow anodized

CKF45 Perfis de transição 
Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat
anodized , yellow anodized

CGP40 Perfis de transição 
Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat
anodized , yellow anodized

CGP40 Perfis de transição 
Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble,
parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of
applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat
anodized , yellow anodized

CGP40 Perfis de transição 
Elevation difference profile

Perfis de transição e nivelamento 
Transition and elevation difference profiles
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Perfis de acabamento para carpetes 
Carpet trim profiles

CHB15 Perfis de acabamento para carpetes 
Carpet trim profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
carpete perfil de acabamento decorativo. Método de aplicações:
Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor:
Mate anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of carpet applications decorative
trim profiles. Method of applications: Adhesive bonded or screw mounted.
Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow anodized

CHB16 Perfis de acabamento para carpetes 
Carpet trim profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em
carpete perfil de acabamento decorativo. Método de aplicações:
Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor:
Mate anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of carpet applications decorative
trim profiles. Method of applications: Adhesive bonded or screw mounted.
Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow anodized

CHB19 Perfis de acabamento parquet 
Carpet trim profile

Perfil de parquet em alumínio. Método de aplicações: Adesivo colado ou
montado por parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado ,
amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of carpet applications decorative
trim profiles. Method of applications: Adhesive bonded or screw mounted.
Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow anodized
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Perfis de cantoneira e terraço em cerâmica
Ceramic corner trim & terrazzo profiles 
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Perfis de cerâmica, terraço e gesso cartonado 

Ceramic, terrazzo and drywall profiles

Perfis de acabamento externos de alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt
Cor: Mate anodizado , amarelo anodizado, Anodizado polido
Aluminum external ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt
Color: Mat anodized , yellow anodized, Polished anodized

Perfis externos de acabamento em cerámica 
External ceramic trim profiles

CSB0206 CSB0201 CSB02

CSB03 CSB12 CSB04

Perfis de acabamento externos de PVC para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt
Cor: Pode ser produzido em várias cores.
External PVC ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt
Color: Can be produced in various colors

Perfis externos de acabamento em PVC 
External PVC ceramic trim profiles

CSB0106 CSB0108

CSB0110 CSB0112
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Perfis de cerâmica, terraço e gesso cartonado 

Ceramic, terrazzo and drywall profiles

ÍK08 8mm Perfil interno de acabamento em cerâmica 
Internal ceramic trim profile

Perfis de acabamento interno de alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt
Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.
Internal PVC ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt
Color: Mat anodized , yellow anodized, Polished anodized

ÍK10 10mm Perfil interno de acabamento em cerâmica 
Internal ceramic trim profile

Perfis de acabamento interno de alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt
Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.
Internal PVC ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt
Color: Mat anodized , yellow anodized, Polished anodized

ÍK12 12mm Perfil interno de acabamento em cerâmica 
Internal ceramic trim profile

Perfis de acabamento interno de alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt
Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.
Internal PVC ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt
Color: Mat anodized , yellow anodized, Polished anodized

ÍK10P 10mm Perfil interno de acabamento em PVC 
Internal PVC ceramic trim profile

Perfis de acabamento interno de PVC para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt
Cor: Pode ser produzido em várias cores.
Internal PVC ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt
Color: Can be produced in various colors.

ÍK20 20mm Perfil interno de acabamento em cerâmica
Internal PVC ceramic trim profile

Perfis de acabamento interno de alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt
Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado.
Internal PVC ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt
Color: Mat anodized, yellow anodized.
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Perfis de cerâmica, terraço e gesso cartonado 

Ceramic, terrazzo and drywall profiles

SB05 Perfil de acabamento em cerâmica
Ceramic trim profile

Perfis de acabamento em alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.

SB06  Perfil de acabamento em cerâmica
Ceramic trim profile

Perfis de acabamento em alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.

SB07  Perfil de acabamento em cerâmica
Ceramic trim profile

Perfis de acabamento em alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.

SB08  Perfil de acabamento em cerâmica
Ceramic trim profile

Perfis de acabamento em alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.

SB15  Perfil de acabamento em cerâmica
Ceramic trim profile

Perfis de acabamento em alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, acabamento de moinho.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, mill finish.

SB07-25  Perfil de acabamento em cerâmica
Ceramic trim profile

Perfis de acabamento em alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.

Perfis de nivelamento em alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, acabamento de moinho.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized.

SB09  Perfil de nivelamento em cerâmica
Ceramic trim profile
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Perfis de cerâmica, terraço e gesso cartonado 

Ceramic, terrazzo and drywall profiles

ÍK27 Perfil de bordo de banheira 
Bathtub edge profiles

Peso leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em
wc’s, cozinha, perfis decorativos de duas partes em PVC para banheira.
Método de aplicação: adesivo colado Comprimento: 2,70mt
Cor: Branco (PVC) e Esteira ou anodizado polido (Alumínio)
Lightweight, easy applicable and fully compatible of bath, kitchen applications,
decorative two-part PVC bathtub edge profiles.
Method of application: Adhesive bonded Length: 2,70mt
Color: White (PVC) and Mat or polished anodized (Aluminum)

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com banheira e aplicações
em cozinha, perfis decorativos de borda de banheira em PVC.
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 2,50 - 2,70 - 3,00mt Cor: branca
Lightweight, easy applicable and fully compatible of bath, kitchen applications,
decorative PVC bathtub edge profiles.
Method of application: Adhesive bonded
Length: 2,50 - 2,70 - 3,00mt Color: White

ÍK30 Perfil de bordo de banheira 
Bathtub edge profiles

ÍK22 Perfil de bordo de banheira 
Bathtub edge profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com banheira e aplicações
em cozinha, perfis decorativos de borda de banheira em PVC.
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 2,70 mt Cor: branca
Lightweight, easy applicable and fully compatible of bath, kitchen applications,
decorative PVC bathtub edge profiles.
Method of application: Adhesive bonded
Length: 2,70mt Color: White

DP03 Perfil de meio-fio 
Kerb profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em
cerâmica, granito, mármore, perfis de calçada decorativos.
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, polido
anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble
applications, decorative kerb profiles.
Method of application: Adhesive bonded
Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized

DP04 Perfil de meio-fio 
Kerb profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em
cerâmica, granito, mármore, perfis de calçada decorativos.
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, polido
anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble
applications, decorative kerb profiles.
Method of application: Adhesive bonded
Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized
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Perfis de cerâmica, terraço e gesso cartonado 

Ceramic, terrazzo and drywall profiles

DP05 Perfil de meio-fio 
Kerb profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em cerâmica,
granito, mármore, perfis de calçada decorativos.
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications,
decorative kerb profiles.
Method of application: Adhesive bonded
Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized

SB05 Perfil de meio-fio 
Kerb profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em cerâmica, granito,
mármore, perfis de calçada decorativos.
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications,
decorative kerb profiles.
Method of application: Adhesive bonded
Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized

SB14 Perfil de transição 
Transition profile

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em parquet,
cerâmica, granito, mármore, perfis decorativos.
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of parquet, ceramic, granite, marble
applications, decorative profiles.
Method of application: Adhesive bonded
Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized

SB20 Perfil de transição 
Transition profile

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em parquet,
cerâmica, granito, mármore, perfis decorativos.
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of parquet, ceramic, granite, marble
applications, decorative profiles.
Method of application: Adhesive bonded
Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized

SB25 Perfil de transição 
Transition profile

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em parquet,
cerâmica, granito, mármore, perfis decorativos.
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of parquet, ceramic, granite, marble
applications, decorative profiles.
Method of application: Adhesive bonded
Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized
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Perfis de cerâmica, terraço e gesso cartonado 

Ceramic, terrazzo and drywall profiles

Perfis de terraço
Terrazo profiles

Perfis de alumínio para terraços
Comprimento: 3mt Cor: Alumínio não anodizado
Aluminum terrazzo profile
Length: 3mt Color: non anodized aluminum

CSB51 CSB52

CSB53 CSB54

CSB55 CSB56

CSB57
CSB58

Produzido com furos especiais para 
aplicação de áreas circulares

Produced with special holes for application 
of circular areas
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Perfis de cerâmica, terraço e gesso cartonado 

Ceramic, terrazzo and drywall profiles

CARF30

Perfis de fuga para gesso cartonado
Drywall fuga profiles

Perfis de canto e acabamento em alumínio para fuga de gesso cartonado.
Comprimento: 3mt Cor: Alumínio não anodizado
Aluminum terrazzo profile
Length: 3mt Color: non anodized aluminum

CARF 30-1

CARF 10-1 CARF 10-2

CARF 40x23x15
CARF 40x15

CARF 10

CARF 15



Perfis de aço inoxidável
Stainless steel profiles 
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Perfis de aço inoxidável 

Stainless steel profiles

CSB03-01 10mm Perfis de canto de cerâmica em aço inoxidável
Drywall fuga profiles

Comprimento: 2,50mt | Cor: Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | Color: Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm

CSB12-01 12mm Perfis de canto de cerâmica em aço inoxidável
Drywall fuga profiles

Comprimento: 2,50mt | Cor: Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | Color: Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm

CSB05-01 Perfis de canto de cerâmica em aço inoxidável
Drywall fuga profiles

Comprimento: 2,50mt | Cor: Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | Color: Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm

CSB07-01 10mm Perfis de canto de cerâmica em aço inoxidável
Drywall fuga profiles

Comprimento: 2,50mt | Cor: Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | Color: Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm

CSB08-01 12mm Perfis de canto de cerâmica em aço inoxidável
Drywall fuga profiles

Comprimento: 2,50mt | Cor: Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | Color: Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm
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Perfis de aço inoxidável 

Stainless steel profiles

CSB08-20 20mm Perfil de acabamento de cerâmica em aço inoxidável
Stainless steel ceramic trim profile

Comprimento: 2,50mt | Cor: Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | Color: Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm

CSB05-01 23mm Perfil de fuga em aço inoxidável
Stainless steel ceramic trim profile

Comprimento: 2,50mt | Cor: Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | Color: Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm

CASP60-01 Rodapé em aço inoxidável
Stainless steel skirting

Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 2,50mt | Cor: Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | Color: Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm

ÍK10-02 Perfil de canto interno em aço inoxidável
Stainless steel internal corner profile

Comprimento: 2,50mt | Cor: Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | Color: Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm

CCG(30S, 75S,100S) Perfil de canto em aço inoxidável
Stainless steel  corner profile

Comprimento: 3mt | Cor: Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | Color: Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 1mm

w w w . c o r t a r t e c . n e t



Perfis de aço inoxidável 

Stainless steel profiles
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Rodapés em PVC elástico
Elastic PVC skirtings 
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Rodapés em PVC elástico 

Elastic PVC skirtings

CPS85 Rodapés em PVC elástico
Elastic PVC skirtings

Rodapé econômico em PVC elástico com tampa
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 25mt | Cor: Pode ser produzido em várias cores
Economic elastic PVC skirting with cap.
Method of application: Adhesive bonded
Length: 25mt | Color: Can be produced in various colors

CPS86 Rodapés em PVC elástico
Elastic PVC skirtings

Rodapé em PVC elástico com tampa
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 25mt | Cor: Pode ser produzido em várias cores
Elastic PVC skirting with cap.
Method of application: Adhesive bonded
Length: 25mt | Color: Can be produced in various colors

CPS10010 Rodapés em PVC
SIT-ON PVC skirtings

Rodapé em PVC para pavimento de PVC
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 25mt | Cor: Pode ser produzido em várias cores
PVC skirting system for PVC flooring
Method of application: Adhesive bonded
Length: 25mt | Color: Can be produced in various colors

CPS5510 Rodapés em PVC elástico
Elastic PVC skirtings

Rodapé em PVC para pavimento de PVC
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 50mt | Cor: Pode ser produzido em várias cores
PVC skirting system for PVC flooring
Method of application: Adhesive bonded
Length: 50mt | Color: Can be produced in various colors

CPS7510 Rodapés em PVC elástico
Elastic PVC skirtings

Rodapé em PVC para pavimento de PVC
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 50mt | Cor: Pode ser produzido em várias cores
PVC skirting system for PVC flooring
Method of application: Adhesive bonded
Length: 50mt | Color: Can be produced in various colors
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Rodapés em PVC elástico 

Elastic PVC skirtings

CPS9010 Rodapés em PVC elástico
Elastic PVC skirtings

Rodapé em PVC para pavimento de PVC
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 50mt | Cor: Pode ser produzido em várias cores
PVC skirting system for PVC flooring
Method of application: Adhesive bonded
Length: 50mt | Color: Can be produced in various colors

CPS100 Rodapés em PVC elástico
Elastic PVC skirtings

Rodapé em PVC para pavimento de PVC
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 50mt | Cor: Pode ser produzido em várias cores
PVC skirting system for PVC flooring
Method of application: Adhesive bonded
Length: 50mt | Color: Can be produced in various colors

CPS3030 – CPS2020 Ensenada anterior
Cove former

Sistema de ensenada anterior para pavimento de PVC
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 50mt | Cor: Pode ser produzido em várias cores
PVC skirting system for PVC flooring
Method of application: Adhesive bonded
Length: 50mt | Color: Can be produced in various colors

CPS28 
Perfil de tampa (pode ser produzido em várias cores)
Cap profile (can be produced in various colors)

CPS0004
Haste de solda de 4mm
4mm welding rod
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