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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 zapuštěné (vkládané) – standardní nabídka 

WIRELI 12 GROOVE 10  BC/UX 
3202104120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209012120 – stříbrný mat, elox, 4m 
3209119120 – bílý, lak, 2m 
3209118120 – černý mat, elox, 2m 

příkon pásku max. 15W/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 
3209022600 – Difuzor C klip čirý,4m 
3209012600 – Difuzor C klip jemně matný, 4m 
3209013600 – Difuzor C klip opál, 4m 
3202012600 – Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2m 

3202013602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá šedá, pár 
3202199603 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá stříbrná, pár 
3209088602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá bílá, pár 
3209008602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá černá, pár 

3209110120 – Spojka rohová, ks 
3209044120 – Spojka X rovná hliníková, ks 

3209123120 – Montážní úchyt X pružinový do sádrokartonu, ks 
3209164120 – Montážní úchyt U ocelový nerez se zuby do drážky, ks 

WIRELI SMART-IN10  A/Z 
3209292120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209293120 – hliník surový, elox, 2m 
3209294120 – bílý lak, 2m 
3209295120 – 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 

3209157602 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár 
3209158602 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár 
3209159602 – Koncovka s otvorem pro kabel bílá, pár 
3209160602 – Koncovka s otvorem pro kabel černá, pár 

3209006602 – Montážní úchyt Z vnější ocelový nerez, pár 
 
 
 
Profil bude dostupný od 9/2016 !!! 

  

http://www.wireliled.cz/
http://www.wireliled.cz/
http://www.wireliled.cz/
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=23521
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=26312
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=21570
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=21569
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=21401
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=23578
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=23579
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24087
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=26119
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=26280
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24086
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=26330
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=26331
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=23577
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=23524
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=28035
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=28515
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=21572
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=21533
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=21536
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=21538
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=24189
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=28581
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=28582
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=28583
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=28584
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=21577
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=23644
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=23643
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=28589
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=28590
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=28591
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=28592
http://idealnonstop.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=21535


 

 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 FLAT 8  H/UX 
3209098609 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209117609 – hliník surový, 2m 
3209222609 – bílý, lak, 2m 
3209223609 – černý, elox, 2m 

příkon pásku max. 15W/m 
šířka pásku max. 8(12)mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Díky principu nepřímého svícení je 
možno  s páskem 120LED/m 
dosáhnout rovnoměrného světelného 
dojmu i s použitím průhledného 
difuzoru. 

3209099609 – Difuzor H nasouvací čirý, 2m 
3209100609 – Difuzor H nasouvací opál, 2m 

3209184609 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár 
3209101609 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár 
3209093602 – Koncovka s otvorem pro kabel bílá, pár 
3209092602 – Koncovka s otvorem pro kabel černá, pár 

3209044120 – Spojka X hliníková rovná, ks 

3209123120 – Montážní úchyt X pružinový do sádrokartonu, ks 
3202106120 – Montážní úchyt X hliníkový, ks 
3209009120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, otvor oválný, ks  
3209193120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, otvor zahloubený, ks 
 
 
 
LED pásek je možno umístit nejen do drážky pro svícení odrazem, ale 
i na reflektorovou část profilu. Při lepení na reflektorovou část profilu 
musí mít LED pásek rozměrově malé LED z důvodů oblé podkladové 
plochy, aby nedošlo ke zlomení LED při lepení pásku. 

WIRELI BEGTIN 12  J/S 
3209287120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209288120 – hliník surový, 2m 
3209289120 – bílý, lak, 2m 
3209290120 – černý, elox, 2m 

příkon pásku max. 18W/m 
šířka pásku max. 12mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systém snadného zaklapnutí krytky 
bez nutnosti nasouvání. 

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

3209085602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá šedá, pár 
3209126602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá stříbrná, pár 
3209086602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá bílá, pár 
3209087602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá černá, pár 

3209304120 – Montážní úchyt S ocelový nerez, oválný otvor, ks  
3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný, ks 
3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý, ks 
3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý, ks 

WIRELI 27 DEEP 10  BC/UX 
3209011120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209201120 – bílý, lak, 2m 
3209202120 – černý, elox, 2m 

příkon pásku max. 15(18)W/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 
3209022600 – Difuzor C klip čirý,4m 
3209012600 – Difuzor C klip jemně matný, 4m 
3209013600 – Difuzor C klip opál, 4m 
3202012600 – Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2m 

3209003602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá šedá, pár 
3209089602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá stříbrná, pár 
3209091602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá bílá, pár 
3209090602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá černá, pár 

3209044120 – Spojka X rovná hliníková, ks 

3209123120 – Montážní úchyt X pružinový do sádrokartonu, ks 
3209164120 – Montážní úchyt U ocelový nerez se zuby do drážky, ks 

 

Díky své velké zástavné hloubce profil umožňuje dosáhnout při použití 
opálového difuzoru a LED pásku 120LED/m nepřetržité světelné linie. 
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WIRELI GROOVE 14  EF/TY 
3209143120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209199120 – bílý lak, 2m 
3209200120 – černý mat elox, 2m 

příkon pásku max. 18W/m 
šířka pásku max. 14mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro širší a výkonnější pásky. 

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 
3209017602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá šedá, pár 
3209094602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá stříbrná, pár 
3209096602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá bílá, pár 
3209095602 – Koncovka s otvorem pro kabel půlkulatá 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, pár  
3209145120 – Montážní úchyt Y ocelový nerez otvor zahloubený, pár 

WIRELI LINEA-IN20  EF/TY 
3209296120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209297120 – hliník surový, 2m 
3209298120 – bílý, lak, 2m 
3209299120 – černý, elox, 2m 

příkon pásku max. 18(25)W/m 
šířka pásku max. 15(20)mm 

 

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 
3209161602 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár 
3209162602 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár 
3209163602 – Koncovka s otvorem pro kabel bílá, pár 
3209164602 – Koncovka s otvorem pro kabel 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, pár  
3209145120 – Montážní úchyt Y ocelový nerez otvor zahloubený, pár 
 

Profil bude dostupný od 9/2016 !!! 

WIRELI MIKRO IN 
3209195609 – stříbrný mat, elox, 2m 

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

 
 

 ← 21,7mm → 
 ↑ 
 5,7mm 
 ↓ 
 

 drážka 15mm 

 

Dodáváme na zakázku !!! 

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

3209198609 – Koncovka šedá, ks 
3209201609 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, ks 

PDS4-K 
3209007609 – stříbrný mat, elox, 2m 

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

 ← 22mm → 
 
 ↑ 

 12mm 

 ↓ 
 
 drážka 16mm 

 
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 
3209055609 – Koncovka šedá plast, ks 
3209023609 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, ks 
3209030609 – Koncovka k vypínači v liště šedá, ks 
3209135609 – Montážní úchyt povrchová pružina, ks 
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TRIADA-K 
3209058609 – stříbrný mat, elox, 2m 

příkon pásku max. 10W/m 
šířka pásku max. 12mm 

 

 ← 59,6mm → 
 
 ↑ 
 9mm 
 ↓ 
 
 drážka 50mm 

 
Dodáváme na zakázku !!! 

3209049609 – Difuzor nasouvací typ HS12A čirý, 2m 
3209048609 – Difuzor nasouvací typ HS12A opál, 2m 
3209047609 – Difuzor nasouvací typ HS12B čirý, 2m 
3209050609 – Difuzor nasouvací typ HS12B opál, 2m 
3209060609 – Koncovka šedá, ks 

WIRELI 02 
3205007609 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209109609 – hliník surový, 2m 
3209001609 – stříbrný mat, elox, 4m 
3209002125 – bílý lak, 2m 
3209001125 – černý mat elox, 2m 
3209001124 – šampaň mat elox, 2m 
3205001124 – bronz mat elox, 2m 
3209002124 – hnědý mat elox, 2m 

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

 
 

 ← 23mm → 
 
 ↑ 
 8mm 
 ↓ 
 
 drážka 18mm 
 
 
Dodáváme na zakázku !!! 

Podobný profil držený trvale skladem 
je WIRELI 12 GROOVE. 

3202020600 – Difuzor čirý, 2m 
3209003600 – Difuzor opál, 2m  
3209004600 – Difuzor čirý, 4m 
3209005600 – Difuzor opál, 4m 
3202019600 – Difuzor klip čirý, 2m 
3202029601 – Difuzor klip opál, 2m 

3209042609 – Koncovka rovná kov šedá, pár 
3209163609 – Koncovka půlkulatá plast šedá, pár 

 
 
 
 

LED hliníkové profily zapuštěné (vkládané) – 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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