
PROFILE OKAPOWE



ZALETY PROFILI OKAPOWYCH:

    estetyczny wygląd krawędzi balkonu 

    długa żywotność całego systemu okapowego

    wysoka odporność na korozję

    prosty i szybki montaż

    zastępują nietrwałe obróbki blacharskie

     Kompletne systemy okapowe obejmują szeroką gamę profili i akcesoriów, które gwarantują trwałość i estetykę 
wykończenia krawędzi balkonów i tarasów.  Konstrukcja systemowych profili zapewnia szczelność okapu  i umożliwia 
odwadnianie nawierzchni z płytek ceramicznych, kamiennych oraz coraz bardziej popularnych posadzek żywicznych.  
Profile produkowane są w najnowszej technologii i znajdują się w certyfikowanych systemach balkonowych 
renomowanych europejskich firm. 
Dzięki wysokim standardom produkcji i lakierowania, profile spełniają surowe wymagania dotyczące profilowania 
aluminiowego na zewnątrz, szczególnie dla celów architektonicznych.  Systemy profili dzięki swojej jakości powłok 
antykorozyjnych spełniają wysokie normy  i posiadają certyfikat Qualicoate.  Profile dodatkowo celem zwiększenia 
odporności antykorozyjnej poddawane są anodowemu utlenianiu (anodowaniu). W  chwili obecnej systemy  profili 
produkowane przez firmę Celox są jednymi z najczęściej używanych systemów profili nie tylko na rynku Polskim ale 
i na wielu rynkach europejskich . 

PROFILE OKAPOWE

WSZYSTKIE PRODUKTY MOŻNA ZNALEŹĆ NA:

WWW.BAUPROF.PL

Naturalne aluminium

01 srebro anodyzowane

08 RAL 8028 brąz

09 RAL 7035 szary

27 RAL 7016 antracyt

KOLORYSTYKA PROFILI:



PROFIL MAXI

PRODUKTY POWIĄZANE

Narożnik zew. – MAXI    Narożnik wew. – MAXI   Narożnik zew. – MAXI 135o

       Odbojnik L+P             Łącznik – MAXI  

1. Podłoże- konstrukcja płyty   
 balkonowej
2. Mostek sczepny
3. Warstwa spadkowa
4. Warstwa gruntujaca
5. Profil balkonowy - maxi
6. Samoprzylepna taśma butylowa
7. Złączka maxi
8. Zaprawa klejowa klasy min c2 s1
9. Mata uszczelniająca CS

10. Zaprawa klejowa klasy min c2 s1
11. Płytki ceramiczne mrozoodporne
12. Fuga cementowa
13. Uszczelnienie elastyczne 

Profil okapowy  MAXI to profil wykończeniowy z okapnikiem szerokości  
40 mm.  Profil montowany jest na przygotowana wylewkę spadkową i 
dedykowany jest do wykończania tarasów i balkonów z posadzką z płytek 
ceramicznych. Profil pozwala na przykrycie nierówności czoła balkonu do 20 
mm. Wysokość  pionowej krawędzi czołowej wynosi standardowo 8 mm i ale 
można ją zmniejszyć poprzez wyłamanie specjalnie do tego przygotowanego 
elementu czołowego. Uzyskamy  wtedy wysokości  1,5 mm – idealną do 
wykończenia tarasu lub balkonu w przypadku zastosowania posadzek 
żywicznych cienkowarstwowych. Profil jest oklejony taśmą która chroni 
przed zabrudzeniem w trakcie montażu.

PROFIL MINI / B100

PRODUKTY POWIĄZANE

Narożnik zew. – MINI     Narożnik wew. – MINI        Łącznik – MINI  

Profil balkonowy mini jest profilem wykończeniowym z okapnikiem 
szerokości  20 mm . Profil montowany jest na odpowiednio przygotowana 
wylewkę spadkową . Wysokość pionowej krawędzi czołowej wynosi 3,5 mm, 
co pozwala na wykorzystanie profilu do układania nawierzchni z płytek 
ceramicznych  z izolacją z zapraw uszczelniających a także do posadzek 
żywicznych wylewanych  o grubości 2-3.5 mm. Profil doskonale pozwala 
odprowadzać wodę z balkonów i tarasów.

1. Podłoże- konstrukcja płyty   
 balkonowej
2. Mostek sczepny
3. Warstwa spadkowa
4. Warstwa gruntujaca
5. Profil okapowy - mini
6. Samoprzylepna taśma butylowa
7. Złączka profilu mini
8. Zaprawa klejowa klasy min c2 s1
9. Mata uszczelniająca

10. Zaprawa klejowa klasy min c2 s1
11. Płytki  ceramiczne   
 mrozoodporne
12. Fuga cementowa
13. Uszczelnienie elastyczne
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PROFIL DRIP PLUS

PRODUKTY POWIĄZANE

Narożnik zew. –
DRIP PLUS

Narożnik wew. –
DRIP PLUS

 Łącznik – DRIP PLUS

Narożnik zew. – 
DRIP PLUS 135o

      Odbojnik L+P            Sznur Dylatacyjny

1. Podłoże- konstrukcja płyty   
 balkonowej
2. Zaprawa klejowa dla EPS 
3. Klin spadkowy z EPS 150 S
4. Wylewka cementowa z tkaniną  
 wzmacniającą
5. Warstwa gruntująca
6. Profil balkonowy- drip plus
7. Samoprzylepna taśma butylowa
8. Złączka- drip plus

 9. Zaprawa klejowa C2 S1
10. Mata kompensacyjna
11. Filtr ochronny
12. Zaprawa klejowa C2 S1
13. Płytki ceramiczne mrozoodporne 
14. Fuga cementowa
15. Sznur polipropylenowy i   
 uszczelnienie elastyczne

Profil okapowy drip plus to profil drenażowy o szerokości okapnika 40 mm 
przeznaczony do tarasów i balkonów z nawierzchnią z płytek ceramicznych lub 
płyt betonowych. Wysokość pionowej krawędzi czołowej wynosi 20 mm. Profil 
umozliwia realizację m.in. tarasów z posadzką z płytek ceramicznych ułożonych 
na hydroizolacji i macie kompensujacej lub drenażowej.  Drenażowa konstrukcja 
profilu umożliwia usuwanie wilgoci z posadzki jak i również wentylację.  
Dolna część profilu posiada otwory drenażowe, które zapewniają doskonałe 
odprowadzanie pary wodnej lub wilgoci, która może gromadzić się na krawędzi 
z powodu m.in. nieszczelnych fug lub odprowadzenia wody gromadzącej się w 
wyniku zastosowania posadzki drenażowej i wentylowanej. Profil jest oklejony 
taśmą która chroni przed zabrudzeniem w trakcie montażu.

PROFIL DRIP

PRODUKTY POWIĄZANE

 Narożnik zew. – DRIP   Narożnik wew. – DRIP       Łącznik – DRIP

 Narożnik zew. – DRIP 135o        Odbojnik L+P           Sznur Dylatacyjny  

1. Podłoże- konstrukcja płyty   
 balkonowej
2. Mostek sczepny
3. Warstwa spadkowa
4. Warstwa gruntujaca
5. Profil balkonowy - DRIP
6. Samoprzylepna taśma butylowa
7. Złączka drip
8. Hydroizolacja

 9. Zaprawa klejowa klasy min c2 s1
10. Płytki ceramiczne mrozoodporne 
11. Fuga cementowa
12. Sznur polipropylenowy i   
 uszczelnienie elastyczne

Profil okapowy DRIP to drenażowy profil wykończeniowy z okapnikiem 
szerokości 40 mm. Profil montowany jest na odpowiednio przygotowana 
wylewkę spadkową i dedykowany jest do wykończania tarasów i balkonów 
z posadzką z płytek ceramicznych lub tzw Kamiennych Dywanów. 
Wysokość pionowej krawędzi czołowej wynosi 9 mm. Dedykowany do 
tarasów i balkonów z hydroizolacją mineralną , poliuretanową lub z matą 
uszczelniającą.   Dolna część profilu posiada otwory drenażowe, które 
zapewniają doskonałe odprowadzanie pary wodnej lub wilgoci, która może 
gromadzić się na krawędzi z powodu m.in. nieszczelnych fug.  Otwory 
drenażowe umożliwiają również skuteczną wentylację i osuszanie przestrzeni 
podposadzkowej. Profil jest oklejony taśmą która chroni przed zabrudzeniem 
w trakcie montażu.
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PROFIL FLEXI 

PRODUKTY POWIĄZANE

  Giętarka – FLEXI            Sznur Dylatacyjny 

Do profilu balkonowego FLEXI można zastosować 
produkty powiązane z profilu balkonowego PRIAMY

1. Podłoże- konstrukcja płyty   
 balkonowej
2. Mostek sczepny
3. Warstwa spadkowa
4. Warstwa gruntująca
5. Profil balkonowy - flexi
6. Samoprzylepna taśma butylowa
7. Złączka- flexi
8. Zaprawa klejowa klasy min C2 S1 
9. Mata uszczelniająca

10. Zaprawa klejowa klasy min C2S1
11. Płytki ceramiczne mrozoodporne 
12. Fuga cementowa
13. Sznur polipropylenowy i   
 uszczelnienie elastyczne

Jest to wyjątkowy profil na rynku profili okapowych, przeznaczony do 
wykończenia tarasów i balków  w kształcie łuku. Wysokość pionowej 
krawędzi czołowej wynosi 10mm. Profil dedykowany do realizacji tarasów i 
balkonów z hydroizolacją, ewentualnie z matą uszczelniającą. Profil można 
wygiąć do wymaganego promienia krzywizny za pomocą specjalnego 
urządzenia (giętarka).  Przez wykończenie krawędzi tarasu profilem Flexi  
uzyskujemy estetyczne  i perfekcyjne wykończenie nawierzchni z płytek 
dociętych w kształcie łuku. Profil można łączyć z profilem balkonowym 
PRIAMY. 

PROFIL PRIAMY 

PRODUKTY POWIĄZANE

Narożnik zew. – PRIAMY  Narożnik wew. – PRIAMY    Łącznik – PRIAMY

   Sznur Dylatacyjny

 1. Podłoże- konstrukcja płyty  
 balkonowej
 2. Mostek sczepny
 3. Warstwa spadkowa
 4. Warstwa gruntująca
 5. Profil balkonowy - priamy
 6. Samoprzylepna taśma butylowa
 7. Złączka profilu - priamy
 8. Zaprawa klejowa klasy min C2 S1 
 9. Mata uszczelniająca

10. Zaprawa klejowa klasy min C2S1
11. Płytki ceramiczne mrozoodporne 
12. Fuga cementowa
13. Sznur polipropylenowy i uszczel 
 nienie elastyczne

Profil balkonowy PROSTY (PRIAMY) - to profil wykończeniowy umożliwiający 
wysunięcie profilu w zakresie od  10 do 30 mm pomiedzy czoło balkonu 
a krawędź okapu. Profil pozwala również na przykrycie nierówności czoła 
balkonu do 20 mm. Wysokość pionowej, górnej  krawędzi czołowej wynosi 
10 mm. Profil PRIAMY Jest stosowany głównie w przypadkach, gdy nie 
można użyć innego profilu z powodu niewystarczającej przestrzeni między 
krawędzią balkonu a wspornikami balustrady. Za pomocą tak wykończonych 
krawędzi okapu otrzymujemy szczelne i estetyczne wykończenie tarasu lub 
balkonu. Nadaje się do wykonywania tarasów lub balkonów  z  hydroizolacją 
mineralną, poliuretanową lub matą uszczelniającą. Profil PRIAMY można 
łączyć systemowo z profilem balkonowym FLEXI.

1
2

3

4
5

7

6

138
9

10

11
12

4
6

1
2

3

4 5

7

6

13
8

9
10

11
12

4
6



PRODUKTY POWIĄZANE

PROFIL RT

1. Podłoże- konstrukcja płyty   
 balkonowej
2. Zaprawa klejowa dla EPS
3. Izolacja termiczna EPS  
 150 S /200 S 
4. Folia PE 
5. Warstwa spadkowa
6. Zaprawa klejowa do styropianu 
 z wtopioną siatką    
7. Hydroizolacja
8. Folia kubełkowa

 9.  Profil Tarasowy – RT
10. Taśma butylowa 
11. Złączka – RT 
12. Aluminiowa blacha osłonowa –  
 STONE/RT (v = 100, 150, 200 mm) 
13. Hydroizolacja 
14. Nastawne wsporniki tarasowe  
15. Nadstawka – RT 
16. Płytki: ceramiczne, kamienne,    
 betonowe (min. Grubość  2 cm)

Profil tarasowy drenażowy  do tarasów i balkonów z posadzką wentylowaną 
z odprowadzeniem wody opadowej z warstwy izolacji. Idealny do 
nawierzchni z płyt posadzkowych wielkoformatowych grubości ok. 20mm 
lub podłóg wykonanych z desek drewnianych lub kompozytowych które 
mogą być luźno układane na stałych lub regulowanych podkładkach lub 
na łamanym  kruszywie. Profil posiada dodatkowo regulowany system 
nadstawek.  Profil RT   - z nadstawką  RT 30 mm umożliwia podwyższenie 
czoła profilu od 30 do 60 mm, a z nadstawką RT60 -  od 60 do 100 
mm. Do profilu można przymocować aluminiową blendę osłonową czoła 
balkonu (10, 15 lub 20 cm) STONE / RT, która doskonale chroni lub 
zakrywa przód balkonu lub tarasu poniżej zamontowanego profilu.

PRODUKTY POWIĄZANE

PROFIL STONE

Narożnik zew. – STONE    Narożnik wew. – STONE      Łącznik – STONE Narożnik zew. – RT            Narożnik wew. – RT           Łącznik – RT

Blenda – STONE / RT         Nadstawka – RT               Blenda – STONE / RT

1. Podłoże - konstrukcja płyty   
 balkonowej
2. Mostek sczepny
3. Warstwa spadkowa
4. Warstwa gruntująca
5. Profil balkonowy - stone
6. Samoprzylepna taśma butylowa
7. Złączka- stone
8. Hydroizolacja

 9. Kamienny dywan
10. Podkładka dystansowa
11. Aluminiowe blachy osłonowe  
 (h=100,150,200mm)

Profil okapowy Stone to drenażowy profil wykończeniowy do  tarasów i 
balkonów z możliwością osłony czoła balkonu. Konstrukcja profilu umożliwia 
wysunięcie profilu w zakresie od  20 do 40 mm pomiędzy czoło balkonu 
a krawędź okapu. Wysokość pionowej krawędzi czołowej wynosi 11 mm. 
Profil został zaprojektowany tak, aby zapewnić funkcjonalne i estetyczne 
wykończenie balkonów i tarasów z warstwą wierzchnią z kamiennych 
dywanów lub z  płytek ceramicznych. W dolnej części profilu znajdują się 
otwory drenażowe, które zapewniają doskonałe odprowadzenie wilgoci z 
krawędzi okapu  lub wody opadowej odprowadzanej przez kamienny dywan. 
Do profilu można zamocować blachę osłonową,  która doskonale ochroni 
czoło balkonu lub zakryje, zamaskuje naprawione czoło po renowacji.
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PROFIL TARASOWY

1. Podłoże- konstrukcja płyty   
 balkonowej
2. Mostek sczepny
3. Warstwa spadkowa
4. Warstwa gruntująca
5. Zaprawa klejowa klasy min C2 S1 
6. Profil tarasowy
7. Taśma uszczelniająca
8. Hydroizolacji
9. Zaprawa klejowa klasy min C2 S1 

10. Płytki ceramiczne mrozoodporne
11. Fuga cementowa
12. Uszczelnienie elastyczne -  
 poliuretan

Profil tarasowy jest to profil wykończeniowy w  kształcie litery T . Wysokość  
krawędzi profilu wynosi 10 i 12,5 mm. Służy głównie do wykańczania i 
zabezpieczania krawędzi bocznej tarasów, które są zadaszone i nie wymagają 
odwadniania poza krawędzią czołową tarasu.  Zabezpiecza również krawędzie 
przed obciążeniem(uszkodzeniem) mechanicznym.

PROFIL TARASOWY
STONE

1. Podłoże- konstrukcja płyty   
 balkonowej lub tarasowej
2. Mostek sczepny
3. Warstwa spadkowa
4. Warstwa gruntujaca 
5. Profil tarasowy- stone
6. Hydroizolacja
7. Taśma uszczelniająca
8. Hydroizolacja

9. Kamienny dywan

Profil tarasowy Stone jest to profil wykończeniowy w  kształcie litery T . 
Wysokość  krawędzi profilu wynosi 10 i 12,5 mm. Służy głównie do 
wykańczania i zabezpieczania krawędzi bocznej i czołowej tarasów przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowany jest przy tarasach, które są 
zadaszone i nie wymagają odwadniania poza jego frontem. Profil Stone 
posiada otwory drenazowe i  służy do wykończenia  tarasów z kamiennych 
dywanów, a otwory w profilu zapewniają odprowadzanie wilgoci lub wody.
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KONTAKT

DYSTRYBUTOR:
BAUPROF

ADRES BIURA:
34-300 ŻYWIEC,
UL. KRAKOWSKA 50

TELEFON:
+48 796 198 819,
+48 533 647 695

EMAIL:
BIURO@BAUPROF.PL

WEB:
WWW.BAUPROF.PL

PRODUCENT:
CELOX SPOL. S R.O.
WWW.CELOX.SK


