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hliníkové podnože
GOLD DESIGN

lakujeme na zakázku
do RAL barev

LED pásky, profi ly

hliníkové podnože
80x80, 40x80

mini rohový těsníci profi l

- nové úchytky
- zásuvné systémy
- ochranné profi ly



Slovo na úvod
Vážení obchodní partneři,

letošní rok je pro spoustu z nás těžký, všechno, co se kolem děje, 
je z hlediska podnikání další tvrdou zkouškou. 
I přes velké množství negativních zpráv se snažíme přijít i s něčím 
novým a pozitivním. 
Velkou měrou záleží na nás samotných – jak se rozhodneme a jak 
budeme pokračovat. 
Za SALU jsme připravili opět pár novinek, které spouštíme do 
prodeje od podzimu 2022. 
Věříme, že nový sortiment zaujme Vaše/naše zákazníky a prodeje 
pomůžou k zlepšení pozic na trhu. 

Děkuji Vám opět za čas, věnovaný našemu letáku a přeji Vám klidný 
– dobrými zprávami nabitý konec roku 2022.
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Obchodní zástupci
České kraje - kromě regionu jižní Čechy a Vysočina 
Jan Šváb
svab@salu.cz 
tel.: +420 605 264 912

České kraje - region jižní Čechy, Vysočina 
Anna Podeszvová
podeszvova@salu.cz
tel.: +420 731 310 893

Moravské kraje - region severní Morava 
Roman Labaj
labaj@salu.cz 
tel.: +420 605 252 878

Moravské kraje - region jižní Morava 
Milan Večeřa
vecera@salu.cz
tel.: +420 736 184 046

Slovenská republika a Maďarsko
Ing. Juraj Meliš
melis@salu.cz
tel.: +421 910 759 567

Asistentka  obchodních zástupců
Romana Kufová
info1@salu.cz
tel.: +421 735 173 167 

Máte-li zájem
školíme

PARTNERSKÉ DNY
přijedeme
nabídneme
poradíme
vysvětlíme
doporučíme
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český výrobce nábytkového kování

• Délka: 1; 2; 3; 4; 5 a 6 m

tmavý nerez 
1-D64747AL

 stříbrný elox 
10D14747XX

světlý nerez 
1-D54747AL

zlatá 
10D84747XX

černá RAL 9005 
10DR54747XX

 bílá RAL 9003
10DR34747XX
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KONFIGURÁTOR HLINÍKOVÝCH PODNOŽÍ

NENÍ NIC LEHČÍHO A RYCHLEJŠÍHO. 
Máme pro Vás konfigurátor se kterým to bude hračka. 

ZLATÁ JÍDELNÍ PODNOŽ???
U profilu 47 x 47 si zvolíte zlatou barvu a máte hotovo.

Konfigurátor najdete na našich stránkách  www.salu.cz
https://www.salu.cz/cz/hlinikove-podnozi/

KONFIGURÁTOR HLINÍKOVÝCH PODNOŽÍ
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700 / 1100 / 1500 / 1700 / 1900

700 / 800
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český výrobce nábytkového kování

Materiál: hliník
Nohy: profi l 80 x 80 mm
Luby: profi l 40 x 80 mm

Nohy: profi l 80 x 80 mmLuby: profi l 40 x 80 mm

podnož 700 x 700    10CPAULA700
podnož 700 x 1100  10CPAULA1100
podnož 800 x 1500  10CPAULA1500
podnož 800 x 1700  10CPAULA1700
podnož 800 x 1900  10CPAULA1900

lakujeme
na zakázku

výroba
na zakázku

LEHKÁ, PEVNÁ konstrukce

kvalitní povrch

široká škála barevných úprav

vhodné i do EXTERIÉRU

varianty rozměrů

hliníková podnož PAULA

Výška včetně záslepky: 710 mm
Šířka: 700 - 800 mm
Délka: 700 - 1900 mm

Nebojte se barev. 
Vyberte si barvu ze vzorníku RAL a jídelní stůl Vám 
doladíme do každého interiéru.
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český výrobce nábytkového kování

Stolová noha 45 x 45i
1ks (noha délka 710 mm, příruba, rektifi kace)

Stolová noha 60 x 60
1ks (noha délka 710 mm, příruba, rektifi kace)

hliníková noha 45 x 45i, 60 x 60
Moderní a designové, za takové lez považovat stoly z hliníkových profi lů. Proto si i pro svůj jídelní stůl, pracovní stůl, 
konferenční stůl nebo noční stolek pořiďte přesně takové nohy, které chcete a které splní veškerá vaše očekávání. 
Jsou dostupné v mnoha barevných provedeních.

Profi l 60 x 60Profi l 45 x 45i
• Délka: 1; 2; 3; 4; 5 a 6 m • Délka: 1; 2; 3; 4; 5 a 6 m
stříbrný elox 10D14545IXX stříbrný elox 10D16060XX

lehká konstrukce

atypická výroba
(různé výšky)

široká škála barevných úprav

vhodné i do EXTERIÉRU

stříbrný elox 10C1NOH45I710
černá RAL 9005  10CRNOHC45I710
bílá RAL 9003  10CRNOH45I710

stříbrný elox 10C1NOH60710
černá RAL 9005  10CRNOHC60710
bílá RAL 9003  10CRNOH60710

19B1SP4545 19B1SP6060
Stolová příruba do profi lu Stolová příruba do profi lu 

lakujeme
na zakázku

výroba
na zakázku
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český výrobce nábytkového kování
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UK21 
rohový těsnící profi l

tmavý nerez

1UD7UK21XX
 lesklý nerez

1UD6UK21XX
černá RAL 9005 

1UDR5K21XX
 bílá RAL 9003

1UDR3K21XX
 stříbrný elox

1UD1UK21XX

lakujeme
na zakázku

výroba
na zakázku

vlastní
výroba

Elegantní designový těsnící profi l k ukončení přechodu mezi pracovní deskou a obkladem(stěnou).
Díky svým malým rozměrům působí elegantně a nenarušuje čistou linii moderních kuchyní. 

vysoká tepelná odolnost
lišta je hliníková

 (nedochází k tepelné 
deformaci)

5 barevných provedení

Délka: 1; 2; 3; 4; 5 a 6 m
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rohová spojka

krytka profi lu UK21

rohová spojka
pro jednoduché 

a dokonalé
spojení profi lů 

v rozích

rohová spojka UK21

plastová krytka
pravá a levá
(prodává se v páru)

10CUK21SP

lesklý nerez

10C5UK21ZA
černá RAL 9005 

10CR5UK21ZA
bílá RAL 9003

10CR3UK21ZA 
stříbrný elox

10C1UK21ZA

Profi l lze k pracovní ploše upevnit pomocí 3M pásky nebo pomocí silikonu.

Krytky nelakujeme, 
pouze v daných barvách
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ÚCHYTKOVÉ PROFILY Stříbrný elox

UK3                              1UD1UK20XX

55°
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ÚCHYTKOVÉ PROFILY Stříbrný elox

UK3                              1UD1UK20XX

55°

český výrobce nábytkového kování

8,6

8,3

15
,8

4,2

2

55°

8,6

8,3

35
,8

4,2

2

3

55°

8

UK3 
narážecí profi l

UK3 je praktický a designový narážecí profi l.
Profi lové úchytky se staly součástí nábytkových dvířek. 

Můžou být po celé délce, nebo jsou jen na části dvířek. Výsledný vzhled je velmi elegantní a decentní.
Nábytkové úchytky UK3 budou ozdobou každé kuchyně, jejich vhodným výběrem, umístěním a barvou docílíte celkový 

dojem z interiéru. Krásně se vyjímají i na samotných kusech nábytku. 

lakujeme
na zakázku

výroba
na zakázku

vlastní
výroba

• Délka: 1; 1,5; 2; 3; 4; 5 a 6 m
1UD1UK30XX
stříbrný elox

UK1
1UD1UK1XX
stříbrný elox

UK2
1UD1UK20XX
stříbrný elox

související úchytky
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úchytka AVILA
Velmi oblíbená elegantní úchytka v několika rozměrech a barvách.

Mírně zaoblené okraje vytváří čistou a souvislou linií díky kterým se úchytka hodí k různým typům kuchyní.
Je praktická, lehce omývatelná a odolná proti otěru.

147 / 197 

147 / 197 mmmm 297 / 347 
297 / 347 mmmm

397 / 447 / 497 / 547 /  597 /  647 / 697 / 797 / 897 / 997 / 1097 / 1197 

397 / 447 / 497 / 547 /  597 /  647 / 697 / 797 / 897 / 997 / 1097 / 1197 mmmm

stříbrný elox

U-AVI147-1197SE

tmavý nerez

U-AVI147-1197DR

lakujeme
na zakázku

Možnost povrchových úprav v RAL
Seznam s aktuální nabídkou práškových barev najdete 
na našich stránkách www.salu.cz, v sekci „ke stažení“

SKLADEM

český výrobce nábytkového kování
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úchytka GANDIA zafrézovaná do 
profi lu G

úchytka GANDIA
ZÁPUSTNÉ kovové úchytky pro moderní nábytek, posuvné dveře skříní, skříňky, kuchyňská 

dvířka ale i komody, botníky...
Pro posuvné dveře je zafrézovaná úchytka to pravé. Nejen že při otevírání nehrozí že 

úchytka narazí na vedlejší dveře ale je praktická a hlavně  i hezky vypadá.
Splňuje tedy všechny požadavky praktického a moderního designu

Úchytku nabízíme ve dvou rozměrech a v provedení stříbrný elox.
Lze i nástřik do RAL barev.

stříbrný elox
U-GAN138SE
U-GAN202SE

český výrobce nábytkového kování

lakujeme
na zakázku

Možnost povrchových úprav v RAL
Seznam s aktuální nabídkou práškových barev najdete 
na našich stránkách www.salu.cz, v sekci „ke stažení“

SKLADEM
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17D7S11N27 17D7MS2227

Profi l S11N
systém S65

Do nabídky jsme zařadili profi ly v novém barevném provedení.
Tmavý nerez. Pro náročné klienty, kteří ocení vzhled drhaného nerezu. 

S kombinací s vhodnými materiály vypadají profi ly elegantně a exkluzivně.
Na výběr je několik barevných variant a samozřejmostí je úprava profi lů do RAL barev.

Profi l S22
systém S55

Tmavý nerez
profi l S11N, S22

tmavý nerez tmavý nerez

český výrobce nábytkového kování
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- propustnost   Uw ≥ 1,5 (W/m�K)

- akustická izolace  Rw až 39 dB

- propustnost vzduchu  třída 3

- vodotěsnost   třída 7A

- odolnost proti větru  třída C5

Možnosti otevření

max. hmotnost:
100 kg obvodová deska
200 kg list na konec

S200
zásuvný systém

max rozměry:
šířka (L) 2200 mm
výška (V) 2600 mm

Konzultujte hmotnost a rozměry

Posuvný systém s velkou univerzálností a estetikou
vhodný pro různé konfi gurace. Předností tohoto systému je velmi široké využití.

Skvěle se hodí do zimních zahrad. Může se stát i součástí pergol.
Dá se využít tam, kde se nedají použít klasická otvírací okna 

nebo dveře. 

český výrobce nábytkového kování
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S80N
úchyt rozšíření profi lu

Úchyt rozšíření profi lu S80N lze použít pro systém 
S40/S40H, S80N/S80SC, 

S80N FRAME 55/S80SC FRAME 55, S80N FRAME 65/S80SC FRAME 65, 
S80 GLASS/S80 GLASS SC

Úchyt rozšíření profi lu 
S80N 

14C0S4URN

Uchycení na bok s rozšířeným profi lem

český výrobce nábytkového kování

S65 těsnění 4 mm

17A0TS465

S65 těsnění 4mm

• Délka: 2,7 m

Tuhý plast

Nové těsnění pro tloušťku skla 40 mm má rozdílné složení materiálu pro 
uchycení do profi lu a uchycení pro sklo. 
Díky tomu má těsnění mnohem lepší vlastnosti.
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olištování hran 
pracovní
desky

• Délka: 6 m

tmavý nerez

31D6PROLXX
stříbrný elox

31D1PROLXX

výroba
na zakázku

vlastní
výroba

Praktický profi l určený k olištování pracovních desek, hran LTD desek, schodů 
a rohů. Zaručuje ochranu materiálů a tím prodlužuje jejich životnost. 

Připevnění se provádí za použití vhodných lepidel. 

L profi l
hliníkový hranový

olištování schodových
nášlapů

český výrobce nábytkového kování

olištování
dveřních křídel

olištování 
schodů

olištování
pracovních desek

sada L profi l
Praktické sady pro olištování pracovních LTD desek.
Pro délku 600 a 900 tloušťky 38.
Připevnění se provádí za použití vhodných lepidel. 

SADA 600 x 38 mm elox  10CA1L600
SADA 600 x 38 mm tmavý nerez 10CA6L900
SADA 900 x 38 mm elox  10CA1L600
SADA 900 x 38 mm tmavý nerez 10CA6L900
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600/900

10

R5

18 /36 1

Praktický profi l určený k olištování hran LTD desek. 
Zaručuje ochranu materiálů a tím prodlužuje jejich životnost. 

Připevnění se provádí za použití vhodných lepidel. 

lišta délky 600 mm, šířky 18 mm 10CA260018
lišta délky 900 mm, šířky 18 mm 10CA290018
lišta délky 600 mm, šířky 38 mm 10CA260038
lišta délky 900 mm, šířky 38 mm 10CA290038

výroba
na zakázku

vlastní
výroba

spoje svařovány

materiál nerez

povrch kartáčovaný

doživotní záruka

Ochranná lišta
nerezová LTD desek

český výrobce nábytkového kování

olištování hran 
pracovní
desky
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UK20 
narážecí profi l

UK20 je praktický a designový narážecí profi l. 
Používá se do skříněk pro bezúchytková dvířka.

 Díky 3 různým provedení tohoto profi lu máme možnost si vybrat variantu klasickou nebo variantu s LED osvětlení.
UK20 GRIFFE umožní nasvícení pracovní plochy a UK20 DOPPEL nám nasvítí pracovní plochu i vnitřek skříňky. 

Splňuje tak stránku praktickou a zároveň i estetickou.

UK20 GRIFFE

1UD1UK20GXX
stříbrný elox

1UD7UK20GXX 
tmavý nerez

• Délka: 1; 1,5; 2; 3; 4; 5 a 6 m
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Krytka click mléčná, TYP B

Související produkty k UK20 GRIFFE, UK20 DOPPEL

• Délka: 1; 1,5; 2; 3; 4; 5 a 6 m

UK20

1UD1UK200XX
stříbrný elox

1UD7UK200XX 
tmavý nerez

UK20 DOPPEL

1UD1UK20DXX
stříbrný elox

1UD7UK20DXX 
tmavý nerez

UK20, UK20 DOPPEL, UK20 GRIFFE  lze použít v kombinace s bezúchytkovými GOLLA profi ly.

záslepka profi lu UK20 DOPPEL

LP26A0KRML 10C1UK20ZA

• Délka: 1; 1,5; 2; 3; 4; 5 a 6 m



český výrobce nábytkového kování
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lakujeme
na zakázku

vypalování při teplotě kolem 220°C

vysoká otěruvzdornost

UV stálost barev

ZÁRUKA 5 let

povrchová úprava vhodná i do EXTERIÉRU

lakujeme výrobky o délce až 4000 mm

Vypalovací 
pec pro polymeraci 

PRÁŠKOVÉ BARVY

Ocelové a hliníkové prvky lakujeme dle požadavků zákazníků 
do různých barev (dle vzorníku RAL).

Práškové lakování je rychlé a dosahuje rovnoměrnějších vrstev.

Vyberte si tu svouBARVU



2000

35
T = 12,5

T = 10

21

112000

35
T = 12,5

T = 10

21

11

Kování pro vyrovnání posuvných dveří.
Použití proti prohybu dveří nebo jako podpora.

Šířka lamina min. 16 mm.
U širokých dveří doporučujeme 

použít 2 vyrovnávací kování.

Dveřní vyrovnávací 
kování 

19C0VYRKOV

koncové uchycení tyče

plastový kryt

středový domeček

koncové uchycení tyčeT = hloubka frézování

hliníková krycí lišta

Vyrovnávací 
kování

2000

35
T = 12,5

T = 10

21

11

český výrobce nábytkového kování
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LED profi ly 6 m

KONFIGURÁTOR LED SESTAV
snadné a rychlé sestavení 

ROBUSTNĚJŠÍ PROFILY
lepší odvádění tepla z led pásků, 

záruka delší životnosti čipů

KVALITNĚJŠÍ DIFUZOR
s velkým rozptylem světla

měkčený polykarbonát PMMA,
nepraská, UV stabilní

profi l LED Ecke 1 (novinka)

krytka typu B

Držák profi lu LED Ecke 1
pružinový

 (lépe se přizpůsobí 
nerovnostem)

držák profi lu 
LED Ecke 1 a LED Top (novinka)

Krytka click typ B, frosted 
LP26A0KRFR

Krytka click typ B, mléčná 
LP26A0KRML

LPECKENLED

• Délka: 1; 1,5; 2; 3; 4; 5 a 6 m

Nevíte si rady jak správně sestavit svou Led sestavu? 
Máme pro Vás konfi gurátor se kterým to bude hračka. 

Knonfi gurátor najdete na našich stránkách  www.salu.cz
https://www.salu.cz/cz/led-sestavy/

profi l LED Top (novinka)
LPTOPLEDVM

• Délka: 1; 1,5; 2; 3; 4; 5 a 6 m

krytka typu B

Držák profi lu LED Ecke 1

KONFIGURÁTOR LED SESTAV

LDDTOPECKE1

ocelový, pružinový
 (lépe se přizpůsobí nerovnostem)

výroba
na zakázku

vlastní
výrobačeský výrobce nábytkového kování
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LED profi ly jsou praktickou i estetickou částí našich kuchyní, koupelen, 
schodišť a dalších částí domů či bytů. Osvětlení v profi lech je chráněno 

před vodou, vlhkem i prachem. Jejich využití se meze nekladou.

• LED pásek typ: 2835
• šířka pásku 8 mm
• délka 5 m

studená
LT2835S3C8MM

neutrální
LT2835N3C8MM

teplá
LT2835T3C8MM

• funkční osvětlení
• 120 čipů
• svítivost až 1100lm/bm
• krytí IP 20

LED PÁSEK 9,6 W
KVALITA ZA SUPER CENU

KONFIGURÁTOR LED SESTAV
snadné a rychlé sestavení

Není nic lehčího a rychlejšího!
Konfi gurátor najdete na našich stránkách  

www.salu.cz
https://www.salu.cz/cz/led-sestavy/ 

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA 
vyberte si profi l, pásku, příslušenství

a my Vám vše zkompletujeme

3 TEPLOTY BAREV
na výběr máte ze tří barev teploty

studená
neutrální

teplá

KONFIGURÁTOR LED SESTAV

LED osvětlení

Konfi gurátor najdete na našich stránkách  www.salu.cz
https://www.salu.cz/cz/led-sestavy/

český výrobce nábytkového kování



CLEVER CUBE ZRCADLA
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LTD 18 MM SKLO 4 MM PŘÍČKA S65
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S26FR

Najdete nás i na sociálních sítí.
Novinky, zajímavosti a aktuality najdete na faceboobku.
Užitečné videa, montážní návody a inspirace na  YouTube.

Profi l spodní S06 NUP lze použít pro systém 
S55A-UN/S55B-UN, S60-1/S60-2, S65-1UN/S65-2UN

Profi l S26FR lze použít pro systém S65, S60N, S60R

Aktuální nabídku našich produktů, výrobků a katalogů najdete na www.salu.cz

17D1D06UPXX 
stříbrný elox

17D3D06UPXX 
světlý bronz

17D706UPXX 
tmavý nerez

17D0D06UPXX 
bílá RAL 9003

17DRD06UPXX 
černá RAL 9005

17D1M26FR27
stříbrný elox

17D3M26FR27
světlý bronz

17DOM26FR27
bílá RAL 9003

17DCM26FR27
černá RAL 9005

S06 NUP 
profi l spodní

S26 FR madlo

www.salu.czČESKÝ VÝROBCE
NÁBYTKOVÉHO

KOVÁNÍ

SALU Systems, s.r.o.
Žihla 992
739 91 Jablunkov

tel.: +420 730 872 204
e-mail: info@salu.cz


