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LED hliníkové profily pomocné a hliníková pásovina 

WIRELI 13 FIX 12 
3202105120 – hliník surový, 2m 

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

 

Jednoduchý chladicí profil. 

Slouží také pro výrobu spojek a hliníkových montážních držáků pro 
základní řadu profilů WIRELI 11 SURFACE, WIRELI 12 GROOVE, WIRELI 60 
CORNER. 

WIRELI FIX 16 
WIRELI VARIO 30-11 
3209244120 – hliník surový, 2m 

příkon pásku max. 20W/m 
šířka pásku max. 16mm 

 

Jednoduchý chladicí profil. 

Slouží také pro výrobu spojek a hliníkových montážních držáků pro 
základní řadu profilů SURFACE 14, ROOVE 14, CORNER 14. 

AL PÁSOVINA 
3209038120 – P10 hliník surový, 2m 

průřez 10x0,5mm 
příkon pásku max. 10W/m 

3209039120 – P12,5 hliník surový, 2m 
průřez 12,5x0,5mm 
příkon pásku max. 10W/m 

3209022120 – P50 hliník surový, 2m 
průřez 50x2mm 
příkon pásku max. 25W/m 

 
10 x 0,5 mm 

 
 

12,5 x 0,5 mm 

 

50 x 2 mm 

Pro zajištění chlazení LED pásku. 

Pro snadné nalepení a montáž pásku na podklad. 

U montážně kritických typů profilů, kde přímé nalepení pásku do profilu 
znesnadňují různé montážní výstupky, se pásovina P10 a P12,5 používá ke 
snazší montáži pásku do profilu. Pásek se nejprve nalepí na pásovinu a 
pásovina s nalepeným páskem se vsune z boku do dutiny profilu. 
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LED hliníkové profily speciální – policové 

WIRELI EDGE 10 
k nasunutí na polici tloušťky 8mm 

3209204120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209205120 – bílý, lak, 2m 
3209206120 – černý, elox, 2m 

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

 

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 

3209023602 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár 
3209024602 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár 
3209025602 – Koncovka s otvorem pro kabel bílá, pár 
3209026602 – Koncovka s otvorem pro kabel černá, pár 
 
 
Pro zpětné nasvícení prostoru pod policí, na kterou je profil nasunut. 

WIRELI 10 MIKRO LINE 12  J/ 
svícení do hrany skla a plexi tl. 8mm 

3209010120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3202102120 – hliník surový, 2m 

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

 

3209034600 – Difuzor J nasouvací opál, 2m 

3209039120 – P12,5 pásovina 12,5x0,5mm hliník surový, 2m 

3209008600 – Koncovka transparentní plná, pár 
3202010600 – Koncovka s vykrojením na sklo (8mm) transparentní, pár 
 
 
Profil pro nasvícení skleněných polic o tloušťce skla 8mm nebo vytvoření 
dekorativní linie bez viditelných světelných bodů. 
 
LED pásek je třeba nalepit na hliníkovou pásovinu 12,5x0,5mm a zasunout 
do profilu.  

WIRELI 09 MIKRO 10 
svícení do hrany skla a plexi tl. 6mm 

3202001122 – stříbrný mat, elox, 2m 

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

 

3209038120 – P10 nosná pásovina hliník surový 10x0,5mm, 2m 

3202009600 – Koncovka s vykrojením na sklo (6mm) transparentní, pár 

 
 
Profil pro nasvícení skleněných polic o tloušťce skla 6mm. 
 

LED pásek je třeba nalepit na hliníkovou pásovinu 10x0,5mm a zasunout 
do profilu.  

PROFIL EX 
svícení do hrany skla a plexi tl. 6mm 

3209011609 – stříbrný mat, elox, 2m 

příkon pásku max. 15W/m 
šířka pásku max. 8mm 

 ← 23mm → 
 

 ↑ 
 
 

 34,5mm 

 
 

 ↓ 

3209038120 – P10 nosná pásovina hliník surový 10x0,5mm, 2m 

3209019609 – Koncovka nerez samolepící, ks 
3209020609 – Koncovka s otvorem pro kabel nerez samolepící, ks 
 
 
Profil pro výrobu svítících orientačních tabulí, vizitek, reklamy, POP/POS 
oznamovačů.  
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WIRELI GLASS 6/8 
konzola pro skleněnou polici 

3209173609 – stříbrný mat, elox, 2m 

příkon pásku max. 15W/m 
šířka pásku max. 8mm 

 

3209178609 – Koncovka, pár 

3209177609 – Montážní klín bílý, 1ks na sklo 6mm a 1ks na sklo 8mm 
3209174609 – Montážní podložka pod sklo liniová nízká, 1m 
3209175609 – Montážní podložka pod sklo liniová vysoká, 1m 
 
 
Profil pro výrobu skleněných polic.  

WIRELI GLASS 8/10 
konzola pro skleněnou polici 

3209176609 – stříbrný mat, elox, 2m 

příkon pásku max. 15W/m 
šířka pásku max. 8mm 

 

3209179609 – Koncovka, pár 

3209177609 – Montážní klín bílý,1ks na sklo 6mm a 1ks na sklo 8mm 
3209174609 – Montážní podložka pod sklo liniová nízká, 1m 
3209175609 – Montážní podložka pod sklo liniová vysoká, 1m 
 
 
Profil pro výrobu skleněných polic.  

WIRELI GLASS KVADRAT 6/8 
konzola pro skleněnou polici 

3209180609 – stříbrný mat, elox, 2m 

příkon pásku max. 15W/m 
šířka pásku max. 8mm 

 

3209181609 – Koncovka, pár 

3209177609 – Montážní klín bílý, 1ks na sklo 6mm a 1ks na sklo 8mm 
3209174609 – Montážní podložka pod sklo liniová nízká, 1m 
3209175609 – Montážní podložka pod sklo liniová vysoká, 1m 
 
 
Profil pro výrobu skleněných polic.  

WIRELI 16 TWIN 8 
pro skleněné police tloušťky 8mm 

3202112120 – stříbrný mat, elox, 2m 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil TWIN slouží k zadnímů 
nasvícení skříňky se skleněnými 
policemi pro sklo tloušťky 8 mm. 

Rozdíl nezi profily TWIN 8 a TWIN + je v řadě vyfrézovaných otvorů jimiž 
se světlo dostává také do skla police a sklo jemně svítí. 

WIRELI 16 TWIN + 
pro skleněné police tloušťky 8mm, 
otvory do hrany police 

3202113120 – stříbrný mat, elox, 2m 

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

Profil TWIN + slouží k zadnímů 
nasvícení skříňky a skleněných polic 
pro sklo tloušťky 8 mm. 

  

http://www.wireliled.cz/
http://www.wireliled.cz/
http://www.wireliled.cz/
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24088
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24096
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24095
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24092
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24093
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24094
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24097
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24095
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24092
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24093
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24098
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24099
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24095
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24092
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24093
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=23583
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=23584


 

 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 

LED hliníkové profily speciální – podsvětlovací 

WIRELI AMBI 12  C/ 
3209213120 – stříbrný mat, elox, 2m 

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

 

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

3209226609 – Fixátor plošného difuzoru bílý, set 4ks 
3209225609 – Rohová spojka bílá, set 4ks 
3209224609 – Rohová spojka šedá, set 4ks 
 
 
Profil je určen pro výrobu stropních a nástěnných panelů a světelných boxů 
pro reklamní a prezentační účely. 

WIRELI WALLE 12  BCD/ 
A: základna pro LED pásek 
3209207120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209300120 – bílá, lak, 2m 

B: kryt základny 
3209208120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209305120 – bílý, lak, 2m 

příkon pásku max. 25W/m 
šířka pásku max. 12mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A B 
 základna kryt 

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 

3209029602 – Koncovka rovná šedá, pár 
3209030602 – Koncovka rovná stříbrná, pár 
3209307120 – Koncovka rovná bílá, pár 
3209027602 – Koncovka půlkulatá šedá, pár 
3209028602 – Koncovka půlkulatá stříbrná, pár 
3209306120 – Koncovka půlkulatá bílá, pár 

 
 
Profil je určen pro realizaci stropních a nástěnných světelných linií, 
nepřímé nasvícení stropů, boční nasvícení reklamy aj. 

WIRELI 20 BACK 10  A/UX 
pro podsvícení obrazu 

3209115120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3202132120 – hliník surový, 2m 
3209230120 – bílý, lak, 2m 
3209231120 – černý, lak, 2m 

příkon pásku max. 18W/m 
šířka pásku max. 8mm 

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

3209016600 – Koncovka šedá, pár 
3209170602 – Koncovka stříbrná, pár 
3209171602 – Koncovka bílá, pár 
3209172602 – Koncovka černá, pár 

3209044120 – Montážní spojka X rovná hliníková, ks 

3209123120 – Montážní úchyt X pružinový do sádrokartonu, ks 
3202106120 – Montážní úchyt X hliníkový, otvor kulatý, 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 
3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý 
3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý 
 
Profil pro realizaci širokých stropních a nástěnných světelných linií, 
nepřímé nasvícení stropu, podsvícení rámů obrazů, boční svícení nebo 
podsvícení plakátů, reklamy aj.  
Profil lze rovněž zavěsit na lankové napájecí závěsy. 
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LED hliníkové profily speciální – světelné hrany a schody 

WIRELI EDGE C 
světelná hrana police 

3209000001 – stříbrný mat, elox, 2m 

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

 

 

3209169609 – Difuzor čirý 100°, 1m 
3209166609 – Difuzor opál 100°, 1m  
3209170609 – Difuzor lineární čočka 60°, 1m 
 
 
Profil na hranu příčky, police nebo stěnu skříně.  

WIRELI EDGE A 
světelná hrana police s dorazem 

3209164609 – stříbrný mat, elox, 1m 

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

 
 

3209169609 – Difuzor čirý 100°, 1m 
3209166609 – Difuzor opál 100°, 1m  

3209168609 – Tlumící hrana, 1m 

3209172609 – Montážní úchyt, pár 
 
 
Profil na hranu dna skříněk vhodný pro dvířka bez úchytek. 

OUTSTAIRS 12  BC/ 
mosazná schodnice s osvětlením 

3209002343 – mosaz, 0,9m 
3209001343 – mosaz, 1,8m 

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

 

 

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 
 
 
Luxusní osvětlená mosazná schodnice 

WIRELI STEP A LINE 10 
hliníková schodnice s osvětlením 

3209155609 – stříbrný mat, elox, 2m 

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

 

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

3209156609 – Profil krycí, 2m 

3209158609 – Protiskluzová hrana, 2m 

3209187609 – Koncovka hliník elox, pár 

 
 
Standardní hliníková schodová stupnice.  
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LED hliníkové profily speciální – podlahové 

WIRELI FLOOR HR 
svítící pochůzná linka do podlahy 

3209010609 – hliník surový, 2m 

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

 ← 19,2mm → 
 
 ↑ 
 8,5mm 
 ↓ 

3209017609 – Difuzor opál, 2m 

3209070609 – Koncovka šedá, ks 

WIRELI FLOOR 12  K/U 
pochůzný podlahový profil 

3209209120 – stříbrný mat, elox, 2m 

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

 

3209033600 – Difuzor K klip opál, 2m 
3209031602 – Koncovka stříbrná, pár 
3209032602 – Koncovka s otvorem pro vodič plast 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 
3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý 
3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý 
 
 
Díky své velké zástavné hloubce profil umožňuje dosáhnout při použití 
opálového difuzoru a LED pásku 120LED/m nepřetržité světelné linie. 

WIRELI FLOOR HR LINE 
svítící linka do exteriérové dlažby 

3209008609 – stříbrný mat, elox, 2m 

příkon pásku max. 20W/m 
šířka pásku max. 12mm 

 ← 26mm → 
 
 ↑ 

 26mm 

 ↓ 

3209018609 – Difuzor opál, 2m 

3209081609 – Koncovka profilovaná, ks 
3209027609 – Koncovka obdélníková, ks 
3209026609 – Koncovka obdélníková s otvorem pro kabel, ks 

3209028609 – Montážní podklad, ks 

 
 

LED hliníkové profily speciální – víceúčelový profil MULTI SHELF 

WIRELI MULTI SHELF 
multifunkční profil 

3209019120 – stříbrný mat, elox, 2m 

příkon pásku max. 50W/m 
šířka pásku max. 30/40mm 
příkon pásku sklo max. 15W/m 
šířka pásku sklo max. 8mm 
příkon pásku podsvět max. 15W/m 
šířka pásku podsvět max. 8mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multifunkční profil pro výrobu 
skleněných polic a zakázkových 
zásuvkových lišt. 

3209020120 – Profil MULTI - úchyt skleněné police hliníkový, 2m 
3209021120 – Kryt profil MS záklopka stříbrný elox,2m 
3209022120 – P50 pásovina hliník surový průřez 50x2mm, 2m 

3209023120 – Difuzor čirý optika se širokým vyzařovacím úhlem, 2m 
3209041120 – Difuzor čirý optika s úzkým vyzařovacím úhlem, 2m 
3209161120 – Difuzor opál, 2m 
3209020600 – Difuzor A nasouvací čirý, 2m 
3202025600 – Difuzor A nasouvací jemně matný, 2m 
3202024600 – Difuzor A nasouvací opál, 2m 

3209025120 – Koncovka základního profilu, ks 
3209026120 – Koncovka základního profilu s konektorem, ks 
3209029120 – Koncovka základního profilu průběžná, ks 
3209027120 – Koncovka základního profilu a police, ks 
3209028120 – Koncovka základního profilu a police s konektorem, ks 
3209030120 – Koncovka základního profilu a police průběžná, ks 

3209037120 – Montážní úchyt pro zavěšení základního profilu 

3209031120 – Rámeček poloviční pro 1x vypínač, ks 
3209032120 – Rámeček celý pro 1x zásuvka nebo 2x vypínač, ks 
3209033120 – Rámeček dvojitý pro 2x zásuvka nebo kombinaci  

  1x zásuvka + 2x vypínač , ks 
3209036120 – Vypínač pro lištu MUTLI SHELF 
3209034120 – Zásuvka pro lištu MULTI SHELF 
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LED hliníkové profily speciální – kruhové 

WIRELI OVAL 20  BC/ 
svítící šatní tyč pro osvětlení skříně 

3209015120 – stříbrný mat, elox, 2m 

příkon pásku max. 20W/m 
šířka pásku max. 12mm 

 

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 
3209014600 – Úchyt boční plastový šedý, pár 
3209017600 – Úchyt boční kovový lesklý, pár 

PDS-O 
Profil pro výrobu tyčových svítidel 

3209012609 – stříbrný mat, elox, 2m 

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

 ← d18,5mm → 
 
 ↑ 
 
 
 15,8mm 
 
 
 ↓ 

3209036609 – Difuzor A klip čirý, 2m 
3209035609 – Difuzor A klip opál, 2m 
3209016609 – Difuzor B klip čirý, 2m 
3209015609 – Difuzor B klip opál, 2m 
3209183609 – Difuzor C klip LIGER opál, 2m 
3209024609 – Koncovka šedá, ks 
3209025609 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, ks 
3209032609 – Koncovka k vypínači v liště šedá, ks 
3209033609 – Koncovka k vypínači v liště s otvorem pro kabel šedá, ks 
3209037609 – Koncovka napájecí šedá, ks 

3209038609 – Montážní úchyt plechový vnější, otvor zahloubený, ks 
3209040609 – Montážní ocelové lanko, 1m 
3209039609 – Montážní ocelové lanko, 2m 
3209041609 – Úchyt lanka do sádrokartonového stropu, ks 

WIRELI 26 PEN 8  I/ 
profil pro výrobu dekorativních svítidel 

3209003120 – stříbrný mat, elox, 2m 

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

 
 
 

3209018120 – Difuzor I klip transparentní, 2m 

3209038120 – P10 nosná pásovina hliník surový 10x0,5mm, 2m 

3209004602 – Koncovka šedá, pár 
3209165602 – Koncovka stříbrná, pár 
3209166602 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár 
3209167602 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár 

 
 
 
Různé varianty držáků, pár : 

3209018600 
základní plastový 

3209025600 
se šroubem, koncovka šedá 

3209019600 
odsazený 10cm, na hmoždinky 

3209321120 
odsazený 10cm, na šroub 

3209325120 
průběžný kovový 

3209322120 
rozpěrný 

3209324120 
kloubový, na hmoždinky 

3209323120 
kloubový, na šroub 
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