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Poznámka: BC/UX znamená, že k danému profilu patří difuzory B a C a montážní úchyty U a X. 

 

LED hliníkové profily přisazené (nakládané) – standardní nabídka 

WIRELI 11 SURFACE  BC/UX 
3202103120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209013120 – stříbrný mat, elox, 4m 
3209272120 – hliník surový, elox, 2m 
3209114120 – bílý, lak, 2m 
3209113120 – černý, elox, 2m 

příkon pásku max. 18W/m 
šířka pásku max. 10mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výhodou tohoto profilu je bohatá 
doplňková výbava včetně rohové 
spojky 90°. 

3209015600 – Difuzor B nasouvací čirý, 2m 
3202013600 – Difuzor B nasouvací jemně matný, 2m 
3202014600 – Difuzor B nasouvací opál, 2m 
3209023600 – Difuzor C klip čirý, 2m 
3209007600 – Difuzor C klip jemně matný, 2m 
3209009600 – Difuzor C klip opál, 2m 
3202012600 – Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2m 
3209022600 – Difuzor C klip čirý, 4m 
3209012600 – Difuzor C klip jemně matný, 4m 
3209013600 – Difuzor C klip opál, 4m 

3202012602 – Koncovka šedá, pár 
3209076602 – Koncovka stříbrná, pár 
3209075602 – Koncovka bílá, pár 
3209007602 – Koncovka černá, pár 
3202199602 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár 
3209283120 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár 
3209078602 – Koncovka s otvorem pro kabel bílá, pár 
3209077602 – Koncovka s otvorem pro kabel černá, pár 

3209042120 – Spojka rohová 90°, ks 
3209044120 – Spojka X rovná hliníková, ks 

3209123120 – Montážní úchyt X pružinový do sádrokartonu, ks 
3202106120 – Montážní úchyt X hliníkový, kulatý otvor, ks 
3209009120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, oválný otvor, ks  
3209193120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, zahloubený otvor, ks  
3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 
3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 
3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks 

WIRELI ACR 12  CD/R 
3209268120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209243120 – hliník surový, 2m 
3209269120 – bílý, lak, 2m 
3209270120 – černý, elox, 2m 

příkon pásku max. 10(15W)/m 
šířka pásku max. 10mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento profil lze ohýbat do kružnice 
nebo spirály s poloměrem 50cm.  

3209023600 – Difuzor C klip čirý, 2m 
3209007600 – Difuzor C klip jemně matný, 2m 
3209009600 – Difuzor C klip opál, 2m 
3209159120 – Difuzor D klip půlkulatý opál, 2m 

3209037602 – Koncovka šedá, pár 
3209038602 – Koncovka bílá, pár 
3209039602 – Koncovka černá, pár 
3209040602 – Koncovka pro difuzor D šedá, pár 
3209041602 – Koncovka pro difuzor D bílá, pár 
3209042602 – Koncovka pro difuzor D černá, pár 

3209247120 – Montážní úchyt R ocelový nerez, pár 
3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 
3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 
3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks 
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WIRELI 15 WIDE 24 G/W 
3209008120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3202111120 – hliník surový, 2m 
3209195120 – bílý, lak, 2m 
3209196120 – černý, elox, 2m 

příkon pásku max. 25W/m 
šířka pásku max. 22(26)mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do tohoto profilu je možno nalepit více 
pásků a dosáhnout rovnoměrného 
rozložení světla. 
 
 
 
Systém snadného zaklapnutí krytky 
bez nutnosti nasouvání. 

3209021600 – Difuzor G nasouvací čirý, 2m 
3202016600 – Difuzor G nasouvací jemně matný, 2m 
3202015600 – Difuzor G nasouvací opál, 2m 

3202015602 – Koncovka šedá, pár 
3209097602 – Koncovka stříbrná, pár 
3209099602 – Koncovka bílá, pár 
3209098602 – Koncovka černá, pár 
3209106602 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár 
3209107602 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár 
3209108602 – Koncovka s otvorem pro kabel bílá, pár 
3209109602 – Koncovka s otvorem pro kabel černá, pár 

3209167120 – Montážní úchyt W ocelový nerez vnější, ks 
3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 
3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 
3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks 

WIRELI 25 SLIM 8  A/Z 
3205032120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209121120 – hliník surový, 2m 
3209140120 – bílý, lak, 2m 
3209141120 – černý, elox, 2m 

příkon pásku max. 10W/m 
šířka pásku max. 8mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento profil má miniaturní rozměry 

 
 
Systém snadného zaklapnutí krytky bez 
nutnosti nasouvání. 

3209020600 – Difuzor A nasouvací čirý, 2m 
3202025600 – Difuzor A nasouvací jemně matný, 2m 
3202024600 – Difuzor A nasouvací opál, 2m 

3202019602 – Koncovka šedá, pár 
3209101602 – Koncovka stříbrná, pár 
3209100602 – Koncovka bílá, pár 
3209013602 – Koncovka černá, pár 
3209102602 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár 
3209103602 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár 
3209104602 – Koncovka s otvorem pro kabel bílá, pár 
3209105602 – Koncovka s otvorem pro kabel černá, pár 

3209111120 – Spojka rohová, ks 

3209006602 – Montážní úchyt Z vnější ocelový nerez, pár 
3209194120 – Montážní úchyt SLIM koncový boční kovový, pár 
3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 
3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 
3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks 

WIRELI SMART 10  A/Z 
3209185120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209191120 – hliník surový, 2m 
3209189120 – bílý, lak, 2m 
3209190120 – černý mat elox, 2m 

příkon pásku max. 15W/m 
šířka pásku max. 8(10)mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Díky své velké zástavné hloubce profil 
umožňuje dosáhnout při použití 
opálového difuzoru a LED pásku 
120LED/m nepřetržité světelné linie 
bez viditelných světelných bodů. 

3209020600 – Difuzor A nasouvací čirý, 2m 
3202025600 – Difuzor A nasouvací jemně matný, 2m 
3202024600 – Difuzor A nasouvací opál, 2m 

3209187120 – Koncovka šedá, pár  
3209043602 – Koncovka stříbrná, pár  
3209044602 – Koncovka bílá, pár  
3209047602 – Koncovka černá, pár  
3209048602 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár 
3209049602 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár 
3209050602 – Koncovka s otvorem pro kabel bílá, pár 
3209051602 – Koncovka s otvorem pro kabel černá, pár 

3209006602 – Montážní úchyt Z vnější ocelový nerez, pár 
3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 
3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 
3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks 
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WIRELI UNI 12  BCD/U 
3209156120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209154120 – hliník surový, 2m 
3209157120 – bílý, lak, 2m 
3209155120 – černý, elox, 2m 

příkon pásku max. 15W/m 
šířka pásku max. 10(12)mm 

 3209015600 – Difuzor B nasouvací čirý, 2m 
3202013600 – Difuzor B nasouvací jemně matný, 2m 
3202014600 – Difuzor B nasouvací opál, 2m 
3209023600 – Difuzor C klip čirý, 2m 
3209007600 – Difuzor C klip jemně matný, 2m 
3209009600 – Difuzor C klip opál, 2m 
3202012600 – Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2m 
3209159120 – Difuzor D klip půlkulatý opál, 2m 

3209019602 – Koncovka pro difuzor B, C šedá, pár 
3209110602 – Koncovka pro difuzor B, C stříbrná, pár 
3209111602 – Koncovka pro difuzor B, C bílá, pár 
3209112602 – Koncovka pro difuzor B, C černá, pár 
3209020602 – Koncovka s otvorem pro kabel pro difuzor B, C šedá, pár 
3209116602 – Koncovka s otv. pro kabel pro difuzor B, C stříbrná, pár 
3209117602 – Koncovka s otvorem pro kabel pro difuzor B, C bílá, pár 
3209118602 – Koncovka s otv pro kabel pro difuzor B, C černá, pár 
3209021602 – Koncovka pro difuzor D šedá, pár 
3209113602 – Koncovka pro difuzor D stříbrná, pár 
3209114602 – Koncovka pro difuzor D bílá, pár 
3209115602 – Koncovka pro difuzor D černá, pár 
3209022602 – Koncovka s otvorem pro kabel pro difuzor D šedá, pár 
3209119602 – Koncovka s otv. pro kabel pro difuzor D stříbrná, pár 
3209120602 – Koncovka s otvorem pro kabel pro difuzor D bílá, pár 
3209121602 – Koncovka s otvorem pro kabel pro difuzor D černá, pár 

3209009120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, otvor oválný, ks  
3209193120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, otvor zahloubený, ks 
3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 
3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 
3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks 

WIRELI LINEA 20  EF/TY 
3209218120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209219120 – hliník surový, 2m 
3209221120 – bílý, lak, 2m 
3209220120 – černý mat elox, 2m 

příkon pásku max. 30W/m 
šířka pásku max. 15(20)mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro profil je k dispozici rovněž proudově 
napájená LED světelná výzbroj PHILIPS 

3209026600 – Difuzor E nasouvací čirý, 2m 
3209027600 – Difuzor E nasouvací jemně matný, 2m 
3209028600 – Difuzor E nasouvací opál, 2m 
3209031600 – Difuzor F klip čirý, 2m 
3209032600 – Difuzor F klip opál, 2m 
3209033602 – Koncovka šedá, pár 
3209034602 – Koncovka stříbrná, pár 
3209035602 – Koncovka bílá, pár 
3209036602 – Koncovka černá, pár 

3209245120 – Montážní úchyt T hliníkový, pár 
3209246120 – Montážní úchyt T s pružinou do sádrokartonu, pár 
3209192120 – Montážní úchyt Y ocelový nerez otvor oválný, ks 
3209145120 – Montážní úchyt Y ocelový nerez, otvor zahloubený, ks 
3209340120 – Montážní závěs EASY 1500mm chrom, ks 
3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 
3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 
3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks 

3202133609 – Světelná výzbroj PHILIPS FORTIMO 1ft 1100lm 830, ks 
3202134609 – Světelná výzbroj PHILIPS FORTIMO 1ft 1100lm 840, ks 
3202135609 – Světelná výzbroj PHILIPS FORTIMO 2ft 2200lm 830, ks 
3202136609 – Světelná výzbroj PHILIPS FORTIMO 2ft 2200lm 840, ks 
3209309120 – Přítlačný úchyt světelné výzbroje PHILIPS FORTIMO, ks 

Rohové spojky profilu, ks : 

  60° horizontální  90° horizontální  120° horizontální 135° horizontální 180° horizontální 90° vertikální   270° vertikální 

Stříbrná 3209310120 3209312120 3209313120 3209314120 3209344120 3209311120 3209316120 
Bílá 3209326120 3209328120 3209329120 3209330120   jen spojka 3209327120 3209332120 
Černá 3209333120 3209335120 3209336120 3209337120 hliník přírodní 3209334120 3209339120 
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WIRELI SURFACE 14  EF/Y 
3209142120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209271120 – hliník surový, 2m 
3209197120 – bílý, lak, 2m 
3209198120 – černý mat elox, 2m 

příkon pásku max. 20W/m 
šířka pásku max. 14mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Širší profil pro výkonnější pásky. 
 
 
 
Systém snadného zaklapnutí krytky bez 
nutnosti nasouvání. 

3209026600 – Difuzor E nasouvací čirý, 2m 
3209027600 – Difuzor E nasouvací jemně matný, 2m 
3209028600 – Difuzor E nasouvací opál, 2m 
3209031600 – Difuzor F klip čirý, 2m 
3209032600 – Difuzor F klip opál, 2m 
3209016602 – Koncovka šedá, pár 
3209081602 – Koncovka stříbrná, pár 
3209079602 – Koncovka bílá, pár 
3209080602 – Koncovka černá, pár 
3209127602 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár 
3209128602 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár 
3209129602 – Koncovka s otvorem pro kabel bílá, pár 
3209130602 – Koncovka s otvorem pro kabel černá, pár 

3209192120 – Montážní úchyt Y ocelový nerez, otvor oválný, ks  
3209145120 – Montážní úchyt Y ocelový nerez, otvor zahloubený, ks 
3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 
3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 
3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks 

WIRELI FLOOR 12  K/U 
3209209120 – stříbrný mat, elox, 2m 

příkon pásku max. 18(10)W/m 
šířka pásku max. 8(10)mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přisazený nebo pochůzný podlahový 
profil do obkladů, dlažby, drážky. 

Při použití pásku 120LED/m 
a opálového difuzoru dosáhnete 
nepřetržité světelné linie bez 
viditelných světelných bodů. 

3209033600 – Difuzor K klip opál, 2m 

3209122602 – Koncovka šedá, pár 
3209031602 – Koncovka stříbrná, pár 
3209123602 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár 
3209032602 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár 

3209164120 – Montážní úchyt U ocelový nerez se zuby do drážky, ks 
3209009120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, otvor oválný, ks  
3209193120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, otvor zahloubený, ks 
3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 

WIRELI BEGTON 12  J/S 
3209273120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209284120 – hliník surový, elox, 2m 
3209285120 – bílý, lak, 2m 
3209286120 – černý, elox, 2m 

příkon pásku max. 15W/m 
šířka pásku max. 10mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systém snadného zaklapnutí krytky bez 
nutnosti nasouvání. 

3209051600 – Difuzor J nasouvací čirý, 2m 
3209040600 – Difuzor J nasouvací jemně matný, 2m 
3209034600 – Difuzor J nasouvací opál, 2m 

3209082602 – Koncovka šedá, pár  
3209131602 – Koncovka stříbrná, pár  
3209083602 – Koncovka bílá, pár  
3209084602 – Koncovka černá, pár  

3209304120 – Montážní úchyt S ocelový nerez, otvor oválný, ks  
3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 
3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 
3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks 
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WIRELI FINLANDIA  C/ 
3209175120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209150120 – stříbrný mat, elox, 4m 
3209176120 – černý, elox, 2m 
3209151120 – černý, elox, 4m 

příkon pásku max. 15W/m 
šířka pásku max. 10mm 

 

 ← 22mm → 
 
 ↑ 
 5,5mm 
 ↓ 
 
 
Doporučená náhrada za profil STOS.  
Stejný rozměr, malý vzhledový ale 
výrazný cenový rozdíl! 

3209023600 – Difuzor C klip čirý, 2m 
3209007600 – Difuzor C klip jemně matný, 2m 
3209009600 – Difuzor C klip opál, 2m 

3209218609 – Koncovka šedá, pár 
3209221609 – Koncovka černá, pár 

3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 
3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks 

WIRELI STOS 
3209045609 – stříbrný mat, elox, 2m 

příkon pásku max. 18W/m 
šířka pásku max. 10mm 

 ← 30 mm → 
 
 ↑ 
 7 mm 
 ↓ 
 
 
Dodáváme na zakázku !!! 
Doporučujeme profil STOS nahradit 
profilem FINLANDIA. Má stejný 
rozměr, malý vzhledový, ale výrazný 
cenový rozdíl! 

3209049609 – Difuzor klip typ HS12A čirý, 2m 
3209048609 – Difuzor klip typ HS12A opál, 2m 
3209047609 – Difuzor klip typ HS12B čirý, 2m 
3209050609 – Difuzor klip typ HS12B opál, 2m 

3209051609 – Koncovka šedá, pár 

WIRELI 14 
3205030609 – stříbrný mat, elox, 2m 

příkon pásku max. 20W/m 
šířka pásku max. 13(15)mm 

 

 ← 35 mm → 
 
 ↑ 
 11 mm 
 ↓ 
 
 
Dodáváme na zakázku !!! 
Doporučujeme profil WIRELI 14 
nahradit profilem FINLANDIA. Má 
stejný rozměr, malý vzhledový, ale 
výrazný cenový rozdíl! 

3202021600 – Difuzor klip čirý, 2m 
3209024600 – Difuzor klip opál, 2m 

3205029609 – Koncovka kovová, pár 

WIRELI SWEDEN  C/ 
3209183120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209257120 – stříbrný mat, elox, 4m 
3209184120 – stříbrný, satina, 2m 
3209258120 – stříbtný, satina, 4m 

příkon pásku max. 15W/m 
šířka pásku max. 12mm 

 

 ← 20mm → 
 
 ↑ 

 8mm 

 ↓ 
 

Doporučená náhrada za profil 
WIRELI 01. Má stejný rozměr, malý 
vzhledový, ale výrazný cenový rozdíl! 

3209015600 – Difuzor B nasouvací čirý, 2m 
3202013600 – Difuzor B nasouvací jemně matný, 2m 
3202014600 – Difuzor B nasouvací opál, 2m 
3202020600 – Difuzor čirý, 2m 
3209004600 – Difuzor čirý, 4m 
3209003600 – Difuzor opál, 2m 
3209005600 – Difuzor opál, 4m 

3209220609 – Koncovka s otvorem pro šroub šedá, pár 
3209227609 – Koncovka tmavě šedá, pár 

WIRELI 01 
3205005609 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209064609 – stříbrný mat, elox, 4m 
3205006609 – bronz, 2m 

příkon pásku max. 15W/m 
šířka pásku max. 12mm 

 ← 20mm → 
 
 ↑ 

 8mm 

 ↓ 
 
Dodáváme na zakázku !!! 
Doporučujeme profil WIRELI 01 
nahradit profilem SWEDEN. Má stejný 
rozměr, malý vzhledový, ale výrazný 
cenový rozdíl! 

3202020600 – Difuzor čirý, 2m 
3209004600 – Difuzor čirý, 4m 
3209003600 – Difuzor opál, 2m 
3209005600 – Difuzor opál, 4m 

3209110609 – Koncovka šedá, ks 
3209111609 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, ks 
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 www.wireliled.cz 
www.idealtrade.cz 

FAKTURACE 

Ideal Trade, spol. s r.o. 
Machová 243 
763 01  Machová 

PROVOZOVNA 

Ideal Trade, spol. s r.o. 
Tečovice 45 
763 02  Tečovice 
Česká republika 

KONTAKTY 

Tel.:   +420 577 609 222 
Fax :   +420 577 609 201 
Mail:   info@idealtrade.cz 
  objednavky@idealtrade.cz 

WIRELI STRIPED 
3209188609 – stříbrný mat, elox, 2m 

příkon pásku max. 15W/m 
šířka pásku max. 16mm 

 

 ← 18mm → 
 ↑ 

 13mm 

 ↓ 
 
 
Díky své velké zástavné hloubce profil 
umožňuje dosáhnout při použití 
opálového difuzoru a LED pásku 
120LED/m nepřetržité světelné linie 
bez viditelných světelných bodů. 

3209190609 – Difuzor klip čirý, 2m 
3209189609 – Difuzor klip opál, 2m 

3209192609 – Koncovka šedá, pár 
3209191609 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár 

3209193609 – Montážní úchyt, ks 

WIRELI NORWAY  C/ 
3209171120 – stříbrný mat, elox, 2m 

příkon pásku max. 10W/m 
šířka pásku max. 10mm 

 

 

 ← 16mm → 
 ↑ 
 5,5 mm 
 ↓ 

3209023600 – Difuzor C klip čirý, 2m 
3209007600 – Difuzor C klip jemně matný, 2m 
3209009600 – Difuzor C klip opál, 2m 

3209219609 – Koncovka šedá, pár 

MIKRO UP 
3209194609 – stříbrný mat, elox, 2m 

příkon pásku max. 10W/m 
šířka pásku max. 10mm 

 

 

 ← 15,9mm → 
 ↑ 
 6 mm 

 ↓ 
 

3209197609 – Difuzor klip čirý, 2m 
3209196609 – Difuzor klip opál, 2m 

3209199609 – Koncovka šedá, ks 
3209200609 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, ks 

PDS 4 
3209005609 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209006609 – hliník surový, 2m 

příkon pásku max. 20W/m 
šířka pásku max. 10mm 

 

 

 ← 16mm → 
 
 ↑ 
 

 12mm 

 
 ↓ 
 
 
Dodáváme na zakázku !!! 

3209036609 – Difuzor klip typ A čirý, 2m 
3209035609 – Difuzor klip typ A opál, 2m 
3209016609 – Difuzor klip typ B čirý, 2m 
3209015609 – Difuzor klip typ B opál, 2m 
3209183609 – Difuzor klip LIGER opál, 2m 

3209021609 – Koncovka šedá, ks 
3209022609 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, ks 
3209008002 – Koncovka napájecí pro lanko nebo drát, ks 
3209030609 – Koncovka k vypínači v liště šedá, ks 
3209031609 – Koncovka k vypínači v liště s otvorem pro kabel šedá, ks 

3209135609 – Montážní úchyt plechový vnější, pár 
3209141609 – Závěs profilu, ks 
3209004002 – Prut ocel nerez d3x530mm, ks 

TRIADA 
3209057609 – stříbrný mat, elox, 2m 

příkon pásku max. 15W/m 
šířka pásku max. 12mm (3 linie) 

 

 ← 59,6mm → 
 
 ↑ 
 9mm
 ↓ 
 
 
Dodáváme na zakázku !!! 

3209049609 – Difuzor klip typ HS12A čirý, 2m 
3209048609 – Difuzor klip typ HS12A opál, 2m 
3209047609 – Difuzor klip typ HS12B čirý, 2m 
3209050609 – Difuzor klip typ HS12B opál, 2m 

3209059609 – Koncovka šedá, ks 

3209139609 – Montážní pružina do drážky, ks 
3209137609 – Povrchová pružina, ks 

 
 

LED hliníkové profily přisazené (nakládané) – dodávky na zakázku 

Náš sortiment dodávaných LED hliníkových profilů neustále rozšiřujeme. 
Zakázkově dodáváme i profily, které nejsou předmětem naší prezentované standardní nabídky. 
Jsme připraveni pro Vás vyvinout a vyrobit LED osvětlovací profil podle Vašich požadavků. 
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