
PADLÓPROFIL KISOKOS

Milyen a jó padlóprofil?

A jó padlóprofilnak a fő feladatait a lehető legtökéletesebben kell ellátnia: típusától függően 

vagy a burkolatok közötti hézagot vagy az esetleges szintkülönbséget, illetve a burkolat vágott 

szélét rejti el és védi meg, mégpedig úgy hogy közben esztétikailag is szép látványt nyújt.

1.

Milyen típusú padlóprofilok léteznek? 

A padlóprofilok típusai és fő feladatai:

-      dilatációs- és küszöbprofilok: elrejtik a dilatációs-, burkolatok közötti réseket, a    
       küszöböknél kialakított hézagokat

-      végzáró profilok: lezárják a burkolatot (pl. terasz ajtóknál, korlátoknál)

-      lépcső profilok: megvédik a lépcső burkolatának éleit, általában csúszásgátló barázdákkal  
       vannak ellátva a balesetmegelőzés érdekében

-     burkolatváltó, áthidaló profilok: az eltérő magasságú burkolatok találkozásánál hivatottak   
       áthidalni a szintkülönbséget

Alapanyagukat tekintve 2 alap típust, felületükre vonatkozóan 2-2 altípust különböztetünk meg:

-      alumínium padlóprofilok
       -   eloxált felülettel (fém színekben)
       -   fa dekoros felülettel
-      rozsdamentes acél profilok
       -   fényes felülettel
       -   szálcsiszolt felülettel

Rögzítés módja szerint alapvetően 4 csoportba sorolhatjuk a különböző padlóprofilokat:
-      öntapadós
-      csavaros
-      rejtett dübeles
-      két részes padlóprofilok
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Milyen fontos szempontoknak kell a padlóprofiloknak megfelelniük?

Dekoratív, ellenálló felület

A padlóprofilok esetében nagyon fontos, hogy tartósan szépek, dekoratívak maradjanak. A 

legtöbb esetben hiába sikerül nagyon szépen a padlóprofil felszerelése, ha a nem megfelelő 

választás esetén pár hónap után megsérül (karcolódik, foltosodik) a felülete.

Az alumínium padlóprofilok közül a fém színű eloxált felülettel rendelkező profiloknál rettentő 

fontos, hogy megfelelő (minimum 12 mikron) vastagságú elox réteggel bírjanak. Enélkül 

nagyon érzékeny, könnyen karcolódó, sérülékeny felületű a padlóprofil.

A fa dekoros alumínium profiloknál a látványban, illetve az összhatásban lehet nagy különbség. 

Itt arra kell elsősorban figyelni (azon túl természetesen, hogy jól harmonizáljon a választott 

padlóprofil színe a burkolattal), hogy fa erezetet imitáló, 3d struktúrájú felülete legyen a 

padlóprofilnak, ellenkező esetben nem lesz eléggé meggyőző a fahatás.

A csavaros rögzítésű padlóprofiloknál arra kell figyelni, hogy a csavarok színazonosak legyenek 

a profil eloxált, fém színű felületével. Egy szép, sötétebb bronz profil igencsak csalódást keltően 

nézne ki ezüst fejű csavarral rögzítve…
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Tartós rögzítés 

Elsősorban az öntapadós profiloknál kell arra figyelni, hogy a rögzítés tartós legyen. A lépcső- és 

küszöbprofilok különösen nagy terhelésnek vannak kitéve, a lépések következtében fellépő 

oldalirányú erőknek kell a rögzítésüknek huzamosan ellenállniuk. Az ilyen profiloknál nagyon 

fontos, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű ragasztóval legyenek ellátva. Sok időt és 

pénzt spórolhatunk meg, ha eleve olyan profilt választunk, ami szilikon bázisú, erős 

ragasztócsíkkal van ellátva.

Anyagvastagság, tartósság

A tartós használat, illetve a padlóprofilok eredeti állapotának megőrzése érdekében nagyon 

fontos szempont az anyagvastagság. Ez adja a különböző padlóprofilok várható élettartama 

közötti különbségeket, amik bizony nagyon eltérőek is lehetnek. A rozsdamentes acél 

profiloknál 0,8mm, az alumínum profilok esetében minimum 1mm anyagvastagság javasolt, 

amivel kiküszöbölhető a padlóprofilok deformálódása és hosszú élettartamot biztosítanak.



Honnan állapíthatjuk meg, hogy melyik minőségi padlóprofil és

melyik kevésbé?

Alapvetően a padlóprofilok ára a legtöbb esetben tükrözi a minőséget. Jobban szemügyre véve 

az anyagvastagságban, a színválasztékban és az öntapadós ragasztócsík minőségében 

lehetnek eltérések. 

Anyagvastagság

A rozsdamentes acél profiloknál 0,8mm, az alumínum profilok esetében minimum 1mm 

anyagvastagság javasolt. Ha a padlóprofil nagyon hajlik, illetve könnyen megtörik, az 

semmiképpen nem jelent sok jót.

Színválaszték

A színválasztékban gyártónként nagyobb eltérések is lehetnek. A fadekoros padlóprofiloknál 

mindenképpen nagyon fontos, hogy találjunk a padlóprofilok között olyan színt, ami jól 

harmonizál a burkolattal. Figyeljünk rá, hogy fa erezetet imitáló, 3d struktúrájú felülete legyen a 

padlóprofilnak – ezzel érhetjük el a kívánt fahatást.

Az eloxált felületű, fém színű alumínium profilok esetében egyre nagyobb teret hódítanak az 

inox bútorokkal, illetve a bronz kilincsekkel harmonizáló titán és bronz színű padlóprofilok. 

Ezeket használva a hagyományos ezüst- és aranyszínű profilok helyett, könnyen feldobhatjuk 

otthonunkat, irodánkat. 

Minőségi, öntapadós ragasztócsík

Az öntapadós lépcső- és küszöbprofilok esetében nagyon fontos, hogy megfelelő minőségű és 

mennyiségű ragasztóval legyenek ellátva. Keressük a szilikon bázisú, erős ragasztócsíkkal 

ellátott padlóprofilokat – ezeknek a használatával sok bosszúságtól és felesleges költségtől 

tudjuk megkímélni magunkat. Lehetőség szerint kerüljük a kétoldalú ragasztócsíkkal ellátott 

termékeket, amik adott esetben kisebb igénybevétel esetén is akár már pár nap vagy hét múlva 

elmozdulhatnak a helyükről.
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Mi alapján válasszunk padlóprofilt, milyen szempontokat vegyünk

figyelembe?

Mindig vegyük figyelembe, hogy hová, milyen helyiségbe kerül majd, milyen igénybevétel éri 

majd a padlóprofilunkat az évek során. Olyan lépcsőre, illetve küszöbnek, amit csak kevesen 

használunk, illetve ahol csak zokniban járunk, akár egy kevésbé ellenálló felülettel rendelkező 

padlóprofil is lehet megfelelő választás, de az oldalirányú erőhatásoknak itt is ellen kell állniuk, 

így kerüljük a nagyon olcsó, nem megfelelő minőségű ragasztócsíkkal ellátott termékeket.

Másik fontos szempont a padlóprofilok kiválasztásánál a harmónia megteremtése a burkolat, a 

fal, a kilincsek és a lakás vagy iroda egyéb felszerelései között. A fadekoros padlóprofilnak 

színben harmonizálnia kell a burkolatunk színével. A fém színű (eloxált alumínium) 

padlóprofilok pedig szerencsés esetben harmonizálnak a lakásban vagy irodában található 

kilincsekkel, illetve egyéb háztartási eszközökkel, gépekkel. Ez lehet egy szubjektív szempont, 

de nagyon fontos, hogy vásárláskor ezt is figyelembe vegyük és merjünk kicsit bátrabban 

választani, elrugaszkodva a hagyományos ezüst- és aranyszínű profiloktól.
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Magyarországon és a világban mely típusok a népszerűek és melyek a

divatosak?

Európában egyre nagyobb sikernek örvendenek a fadekoros alumínium padlóprofilok. Vannak 

országok, ahol többségében ezeket használják már. Ezek egyre nagyobb teret hódítanak 

Magyarországon is, a jobb minőségű, faerezett, strukturált felületű padlóprofilok.

Az egész világon és Magyarországon is egyre divatosabbak az elegáns, rendkívül tartós és 

saválló rozsdamentes acél padlóprofilok. Áruk meglehetősen borsos, de tartósan fényes vagy 

elegáns, szálcsiszolt felületük igencsak exklúzív hatást érhet el a lakásban vagy irodánkban.

Az eloxált felületű alumínium profilok között egyre nagyobb teret hódítanak a hagyományos 

ezüst- és aranyszínű felületek mellett az inox bútorokkal, háztartási gépekkel, lámpatestekkel, 

illetve a bronz kilincsekkel harmonizáló titán és bronz színű padlóprofilok.
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Milyen csapdák leselkednek ránk padlóprofil vásárlásakor, hogy kerüljük

el ezeket?

Vásárláskor mindenképpen gondoljuk át, hogy a különböző színek mennyire harmonizálhatnak 

egymással, illetve, hogy a kiválasztott termék megfelel-e minőségben. A padlóprofilok 

beszerzését lehetőleg mi magunk intézzük, de adott esetben kérjük ki a burkoló és az eladó 

véleményét a tartósság és minőség szempontjaiból.

Vásárlás előtt pontosan mérjük le a dilatációs hézagok és a burkolatok közötti távolságokat, 

hogy megfelelő szélességű padlóprofilt válasszunk. Ugyanígy fontos lemérni a lépcsők 

szélességét, ajtófélfák közötti távolságokat, stb. a megfelelő hosszúságú padlóprofil 

kiválasztása érdekében.

Az öntapadós lépcső- és küszöbprofilok esetében nagyon fontos, hogy a termékek megfelelő 

minőségű és mennyiségű ragasztóval legyenek ellátva. Keressük a szilikon bázisú, erős 

ragasztócsíkkal ellátott padlóprofilokat – ezeknek a használatával sok bosszúságtól és 

felesleges költségtől tudjuk megkímélni magunkat. Kerüljük a kétoldalú ragasztócsíkkal ellátott 

termékeket, amik adott esetben kisebb igénybevétel esetén is akár már pár nap vagy hét múlva 

elmozdulhatnak a helyükről.

A rozsdamentes acél profiloknál 0,8mm, az alumínum profilok esetében minimum 1mm 

anyagvastagság javasolt. Ha a padlóprofil nagyon hajlik, illetve könnyen megtörik, az 

semmiképpen nem jelent sok jót.

Amennyiben csavaros rögzítésű padlóprofil vásárlása mellett döntünk úgy arra kell figyelnünk, 

hogy a csavarok színazonosak legyenek az profil eloxált fém színű felületével. 

7.

Mennyire tartós egy padlóprofil?

Megfelelő minőségű termék esetén, a szakszerű kivitelezéssel és rendeltetésszerű használat 

mellett a szegőlécnek burkolatunk következő cseréjéig ki kell tartania.
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Milyen tipikus meghibásodások lépnek fel a padlóprofiloknál és hogy

lehet ezeket elkerülni?

A nem megfelelő rögzítés, ragasztás miatt a padlóprofilok elmozdulhatnak, ezáltal nem töltik 

be funkciójukat, hézagok jelenhetnek meg a fal és a padló, illetve a különböző burkolatok 

között. Öntapadós padlóprofil választása esetén győződjünk meg róla, hogy a padlót ragasztás 

előtt alaposan megtisztítottuk a szennyeződésektől és hogy megfelelően vastag és erős, 

szilikon bázisú ragasztóval van ellátva a termék, ami alkalmas a padlóprofilok hosszú távú 

rögzítéséhez. 

A csavaros padlóprofilok esetén arra kell ügyelni, hogy a csavarfejek mindenképpen 

süllyedjenek bele a padlóprofil felületébe, nem szabad kilógniuk. Balesetveszélyes lehet a 

kilógó, éles csavarfej.

9.

Megéri-e a kicsit magasabb ár padlóprofilok esetén? Hogy térül meg a

befektetés?

Fontos, hogy a burkolathoz nemcsak megjelenésben, hanem minőségben is harmonizáló 

padlóprofilt válasszunk, valamint gondoljunk arra, hogy az éleknél padlóprofilunkat is hasonló 

(vagy még nagyobb) igénybevétel éri, mint a burkolatunkat.

A drágább padlóprofilok általában dekoratívabbak, szebb összhatást érhetünk el 

használatukkal és jóval tartósabbak is, mint az olcsó termékek. Az olcsóbb fadekoros 

padlóprofilok esetén a színharmonizáció is erősen kérdéses a kisebb választék miatt. 

Olcsóbb padlóprofil vásárlása esetén könnyen előfordulhat, hogy akár pár hónap után karcossá 

válik a felülete. Amennyiben nem megfelelő az anyagvastagság, úgy könnyen deformálódhat, 

illetve gyenge ragasztó esetén újra le kell ragasztani a profilokat, de ezt nem mindig lehet már 

esztétikusan megtenni, és sok gondot okozhat az eredeti, bekoszosodott ragasztócsík 

eltávolítása is.
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Milyen tipikus meghibásodások lépnek fel a padlóprofiloknál és hogy

lehet ezeket elkerülni?

ProfiFloor

11.

Fel tudom tenni magamnak, vagy kérjem szakember segítségét?

Mire figyeljek, ha szakember teszi fel?

A padlóprofilok felszereléséhez - egy kis affinitás és megfelelő szerszámok megléte mellett - 

nem kell feltétlenül szakember segítségét kérni. A kivitelezésnél ügyelni kell, hogy a 

padlóprofilunk biztosan eltakarja a különböző hézagokat, megfelelően legyen rögzítve, 

valamint a padló síkját kövesse. Ügyelni kell a padlóprofil hosszak és formák pontos kimérésére 

és vágására.

Szakember megbízása esetén győzödjünk meg róla, hogy megfelelő minőségű szerszámokat 

használ. Ragasztás esetén fontos ellenőrizni, hogy megfelelő mértékben megtisztítja-e a 

felületeket.  Az illesztések a falhoz és a padlóhoz is legyenek mindig pontosak – hézagoknak 

nem szabad látszani. Megbízás előtt kérdezzük meg a burkolót, hogy munkájára milyen jellegű 

és időtartamú garanciát vállal. Ezt szerencsés írásban is rögzíteni. Garanciát nem vállaló 

szakembert lehetőség szerint inkább ne bízzunk meg burkolással, illetve padlóprofilok 

felhelyezésével…
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