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1. Producent Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński ul. 
Strefowa 2, 19-300 Ełk, Polska 

2. Rodzaj produktu Profil narożny L 

3. Opis materiałów 
użytych do produkcji 

Aluminium 

4. Opis produktu Profile mają zastosowanie jako zabezpieczenie krawędzi wyłożonych 
płytkami ceramicznymi., szczególnie jako zakończenie nawierzchni 
płytki, gdy styka się ona z innym rodzajem nawierzchni, np. 
wykładziną PCW, dywanem itp., a także pełnią role delikatnego 
obramowania oddzielającego od siebie powierzchnie wyłożone 
różnymi płytkami. Profile występują w różnych rozmiarach i 
kolorystyce (zgodnie z kartą katalogową).  

 

5. Instrukcja montażu Zgodnie z kartą katalogową  

6. Parametry jakościowe Kolor: zgodnie z zamówieniem 
Zapach: bezzapachowy 
Długość: zgodnie z deklaracją na opakowaniu (±5mm) 
Produkt sprawdzony zgodnie z procedurami zakładowej kontroli 
jakości. Przedsiębiorstwo certyfikowane na zgodność z normą ISO 
9001:2015  

7. Transport i 
przechowywanie 

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach,  w normalnych warunkach 
magazynowych. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni  
słonecznych 

8. Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa  

Nie podlega obowiązkowi znakowania na podstawie polskich i 
europejskich przepisów o materiałach niebezpiecznych. Produkt nie 
rozprzestrzenia ognia 

9.  Gwarancja Z tytułu rękojmi – 2 lata.  

* karta katalogowa w załączeniu 
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1. Manufacturer Cezar Manufacturing company Dariusz Bogdan Niewiński Strefowa 
2, 19-300 Ełk, Poland 

2. Product type L corner profile 

3. Description of the 
materials used for 
production 

Aluminium 

4. Product description These profiles are used to protect corners laid with tiles, especially 
when tile edges connect other types of surfaces, e.g. PVC carpeting, 
rug, etc. also it is a delicate framing separating surfaces laid with 
various tiles. Profiles are available in various sizes and colors 
(according to the catalog card). 
 
 

 

5. Installation 
instructions 

According to the catalog card 

6. Quality parameters Color: consistent with the catalog number 
Odor: odorless 
Length: as declared on the package  
Shape: consistent with the catalog number 
The product has been tested in accordance with the factory quality 
control procedures. The company is certified for compliance with the 
ISO 9001: 2015 standard 

7. Transport and storage In original closed packages, under normal storage conditions. 
Protect against direct exposure to rays solar panels 

8. Safety tips It is not subject to labeling on the basis of Polish and European 
regulations on hazardous materials. The product does not spread fire 

9.  Warranty Due to the warranty - 2 years. 
* data sheet attached 

 

 


