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SHADE & SHADE SQUARE
Shade to czarna przesłona ze specjalnym składnikiem, który pozwala przepuszczać światło po zastosowaniu diody LED. Utrzymuje
ton pojedynczej jednokolorowej diody lub RGB na poziomie 95%,
ale pochłania dużą ilość światła (około 70%). W połączeniu z czarnym
profilami, czarnymi zaślepkami i akcesoriami, pozwala wtapiać się
w ciemne powierzchnie, zapewniając spektakularne efekty wizualne.

Shade is a black diffuser for LL series profiles with a special
compound that allows light to be transmitted once the LED is
applied. Maintains the tone of the single color or RGB LED at
95% but absorbs a large amount of light (around 70%), so it is
intended primarily for decorative and non-technical lighting.
Combined with our black LL series profiles, with black caps and black
brackets, it allows to blend into dark surfaces obtaining spectacular
and very elegant results. Its maximum expression is achieved by combining them with digital lighting (consult our technical department).
Shade Square is a new polycarbonate diffuser square glaze with
lateral and frontal light emission. It keeps features of Shade and
the same time unlike conventional diffusers, the new square
diffuser emits light laterally as well as frontally, thus achieving
superior perimeter lighting. In addition, it generates a greater distance
between the LED and the front of the diffuser so it helps a lot in the diffusion of the LED points in flexible strips with low density (60 leds per meter).

Shade Square – nowy, kwadratowy dyfuzor z poliwęglanu. Zachowuje właściwości przesłony Shade , a jednocześnie przeciwieństwie
do tradycyjnych przesłon, Shade Square emituje światło zarówno z
boku, jak i z przodu, zapewniając w ten sposób doskonałe oświetlenie
obwodowe. Ponadto generuje większą odległość między diodą LED
a przodem dyfuzora, więc gwarantuje liniowość światła przy użyciu
taśm LED 60led/m.

Dostępne do serii profili LL XL
oraz profilI LLV I LLI .

Available for LL XL series
& LLV , LLI profiles.

PROFILE DOSTĘPNE W WERSJI
SHADE TO:

PROFILES AVAILABLE IN
SHADE VERSIONS ARE:

LLB , LLB XL , LLF , LLM ,

LLB , LLB XL , LLF , LLM ,

LLR , LLR XL , LLI , LLV ,

LLR , LLR XL , LLI , LLV ,

LLMOM , LLMUM , LLO , LLS ,

LLMOM , LLMUM , LLO , LLS ,

LLS XL , LLP , LLP XL .

LLS XL , LLP , LLP XL .

PROFILE DOSTĘPNE W WERSJI
SHADE SQUARE TO:

PROFILES AVAILABLE IN
SHADE SQUARE VERSIONS ARE:

LLB XL , LLR XL , LLV , LLI ,

LLB XL , LLR XL , LLV , LLI ,

LLS XL .

LLS XL .
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LLB

LLI

LLB XL

LLM

LLF

LLMOM
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SHADE & SHADE SQUARE

LLMUM

LLO

LLP

LLP XL
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SHADE & SHADE SQUARE

LLR

LLR XL

LLS

7

SHADE & SHADE SQUARE

LLS XL

LLV
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L501
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do tworzenia
opraw wiszących. Nadaje się do taśm i modułów LED o
maksymalnej szerokości 30 mm. Pozwala na użycie aż
trzech taśm LED w jednym profilu. Idealny do montażu
na suficie i ścianach oraz do w wersji zwieszanej np.
w domach, biurach, hotelach, centrach handlowych.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Allows to create suspended luminaries. Suitable for LED strips &
modules with a maximum width 30 mm. Allows for
usage 3 led strips in one profile. Guarantees linear
lighting effect without LED spots visible. Ideal for
indoor installation on the ceiling and walls, e.g. in
homes, offices, hotels, shopping centers.
Available in silver version.

L916
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do montażu sufitowego lub ściennego oraz do tworzenia opraw o
prostokątnych kształtach. Nadaje się do taśm i modułów
LED o maksymalnej szerokości 33 mm. Pozwala na
użycie aż trzech taśm LED w jednym profilu. Idealny do
montażu na suficie i ścianach oraz do w wersji zwieszanej
np. w domach, biurach, hotelach, centrach handlowych.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Allows to create
rectangle and suspended luminaries. Suitable for
LED strips & modules with a maximum width 33 mm.
Allows for usage 3 led strips in one profile. Guarantees
linear lighting effect without LED spots visible. Ideal
for indoor installation on the ceiling and walls, e.g. in
homes, offices, hotels, shopping centers.
Available in silver version.
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L918
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do tworzenia
opraw wiszących. Nadaje się do taśm i modułów LED
o maksymalnej szerokości 34 mm. Pozwala na użycie
aż trzech taśm LED w jednym profilu. Posiada komorę
na zasilacz, która umożliwia stworzenie kompletnej
oprawy. Idealny do montażu na suficie i ścianach
oraz do w wersji zwieszanej np. w domach, biurach,
hotelach, centrach handlowych.
Dostępny w wersji srebrnej.
Alu anodized ceiling and wall profile. Allows to create
suspended luminaries and gives an opportunity to
hide power supply or driver inside the profile. Suitable for LED strips & modules with a maximum width
34 mm. Allows for usage 3 led strips in one profile.
Has special chamber for power adapter. Guarantees linear lighting effect without LED spots visible.
Ideal for indoor installation on the ceiling and walls,
e.g. in homes, offices, hotels, shopping centers.
Available in silver version.

L4055
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do tworzenia opraw wiszących. Nadaje się do maksymalnej
szerokości źródła światła 80 mm albo do 8 taśm LED
standardowych 10mm. Idealny do montażu na suficie
i ścianach oraz do w wersji zwieszanej np. w domach,
biurach, hotelach, centrach handlowych.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Allows to create
rectangle and suspended luminaries. Suitable for
LED strips & modules with a maximum width 80 mm.
Allows for usage led light source with 80mm width or
standard 8pcs of 10mm wide led strips in one profile.
Guarantees linear lighting effect without LED spots
visible. Ideal for indoor installation on the ceiling and
walls, e.g. in homes, offices, hotels, shopping centers.
Available in silver version.
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LLH
Aluminiowy anodowany wielofunkcyjny profil. Nadaje
się do montażu nawierzchniowego, ale także jako
oprawa wisząca. Może być wyginany w nieregularne
łuki i kształy. Minimalny promień krzywizny to 22 cm.
Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości 13
mm i bez mocy większa niż 20 W/m.
Dostępny w wersji srebrnej i białej. Może być barwiony
dowolnie według palety barw RAL.

Alu anodized multifunctional profile. Ideal for surface
mounting, but as well as suspended luminaire. Can
be bended to irregular shapes. Minimum bending
radius is 22 cm. Suitable for LED strips with a maximum
width of 13 mm and power not exceeding 20 W/m.
Available in silver and white version. Can be colored
according to the RAL palette.
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LLH XS
Aluminiowy anodowany wielofunkcyjny profil. Nadaje
się do montażu nawierzchniowego, ale także jako
oprawa wisząca. Może być wyginany w nieregularne
łuki i kształy. Minimalny promień krzywizny to 22 cm.
Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości
8 mm i bez mocy większa niż 20 W/m.
Dostępny w wersji srebrnej i białej. Może być pomalowany dodatkowo na inny kolor wybrany z palety RAL.

Alu anodized multifunctional profile. Ideal for surface
mounting, but as well as suspended luminaire. Can be
bended to irregular shapes. Minimum bending radius
is 22 cm. Suitable for LED strips with a maximum width
of 8 mm and power not exceeding 20 W/m.
Available in silver and white version. Can be colored
according to the RAL palette.
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LLI
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do mebli.
Przy zastosowaniu taśm LED IP65 i uszczelnieniu
neutralnym silikonem, zyskuje szczelność IP65. Do
profilu dostępne są różnego rodzaju przesłony, w
tym Square * i Shade . Nadaje się do taśm LED
maks. szerokości 20 mm. Konstrukcja profilu przypominająca grzejnik pozwala na lepsze oddawanie
ciepła i zastosowanie mocniejszych mocowo źródeł
LED. Łączniki typu „L” do LLI umożliwiają tworzenie
z profilu opraw prostokątnych, a zawiesia zwieszanych.
Profil idealny do montażu na ścianach, w meblach,
półkach, korytarzach, oraz po uszczelnieniu do pomieszczeń gdzie występuje duża wilgotność, takich
jak: kuchnie, łazienki, siłownie, spa, chłodnie.
Dostępny w wersji srebrnej i czarnej.
* Przesłona Square pozwala na uzyskanie liniowości
światła przy użyciu źródła LED 60led/m.
transparent
Alu anodized ceiling and wall profile. Can be mounted in
furnitures. By using IP65 LED strips and sealing with neutral silicone, it gains IP65 tightness. There are couple kinds
of covers for LLI , including Square Shade * & Shade .
Suitable for LED strips with a maximum width 20 mm.
This allows us to use wider led strips for an increased
heat dissipation and a wider angle of light emission. Thanks to its radiator-like design, this profile
achieves greater levels of heat transmission when
compared to any other type. By using its lower
channels, the manufacturing of square, rectangular or L-shaped hanging luminaires is also possible.
Ideal for mounting on walls, furniture, shelves and
after sealing to places with high humidity, such as
kitchens, bathrooms, gyms, spa, cold stores.

glazed

Available in silver and black version.
* Shade cover allows to get linear lighting effect by
LEDs 60 led/m
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LLM
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do mebli.
Przy zastosowaniu taśm LED IP65 i uszczelnieniu neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65. Do profilu
dostępne są różnego rodzaju przesłony, w tym IK10
i Shade . Nadaje się do taśm LED maks. szerokości
12 mm i mocy nieprzekraczającej 20 W/m. Idealny do
montażu na ścianach, w meblach, półkach, korytarzach,
podłogach (z przesłoną IK10) oraz po uszczelnieniu
do pomieszczeń gdzie występuje duża wilgotność,
takich jak: kuchnie, łazienki, siłownie, spa, chłodnie.
Dostępny w wersji srebrnej i czarnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Can be mounted
in furnitures. By using IP65 LED strips and sealing
with neutral silicone, it gains IP65 tightness. There
are couple kinds of covers for LLM , including IK10
& Shade . Suitable for LED strips with a maximum
width 12 mm and power not exceeding 20 W/m.
Ideal for mounting on walls, in furnitures, shelves,
floors (with IK10 cover) and after sealing to places with
high humidity, such as kitchens, bathrooms, gyms,
spa, cold stores.
Available in silver and black version.

glazed

transparent

milky
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LLMUM
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego. Pozwala także
na tworzenie opraw wiszących o różnych kształtach. Przy zastosowaniu taśm LED IP65 i uszczelnieniu neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65.
Do profilu dostępne są różnego rodzaju przesłony,
Shade . Nadaje się do taśm LED i modułów LED o
maksymalnej szerokości 20 mm. Idealny profil do
oświetlenia sufitów wiszących lub ścian.
Dostępny w wersji srebrnej, czarnej i białej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Allows to create suspended luminaires, also rectangular. By using
IP65 LED strips and sealing with neutral silicone,
it gains IP65 tightness. There are couple kinds of
covers for LLM , including Shade . Suitable for Led
strips and Led modules with maximum width 20 mm.
Ideal for mounting on walls and ceilings. After sealing
to places to places with high humidity, such as kitchens,
bathrooms, gyms, spa, cold stores.
Available in silver, black and white version.
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LLP
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do montażu
zwieszanego lub nawierzchniowego oraz do mebli. Przy
zastosowaniu taśm LED IP65 i uszczelnieniu neutralnym
silikonem, zyskuje szczelność IP65. Do profilu dostępne
są różnego rodzaju przesłony, w tym Shade . Nadaje się
do taśm LED o maksymalnej szerokości 12 mm i mocy
nieprzekraczającej 30 W/m. Idealna do montażu na ścianach, suficie i jako drążek do szafy oraz przy zastosowaniu
poszczególnych systemów w pomieszczeniach gdzie
występuje duża wilgotność, takich jak : kuchnie, łazienki,
siłownie, spa, chłodnie, lodówki.
Dostępny w wersji srebrnej i białej.
Alu anodized for suspened and surface mounting. Can
be mounted in furnitures. By using IP65 LED strips and
sealing with neutral silicone, it gains IP65 tightness. There
are couple kinds of covers for LLP , including Shade .. Suitable for LED strips with a maximum width 12 mm and a
power not exceeding 30 W/m. Ideal for mounting on walls,
ceiling and as a wardrobe bar and apartments and after
sealing to places with high humidity, such as kitchens,
bathrooms, gyms, spa.
Available in silver and white version.

LLP XL
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do montażu
zwieszanego lub nawierzchniowego oraz do mebli. Przy
zastosowaniu taśm LED IP65 i uszczelnieniu neutralnym
silikonem, zyskuje szczelność IP65. Do profilu dostępne są
różnego rodzaju przesłony. Nadaje się do taśm i modułów
LED o maksymalnej szerokości 20 mm. Idealna do montażu
na suficie w biurach, hotelach, apartamentach oraz po
uszczelnieniu w pomieszczeniach gdzie występuje duża
wilgotność, takich jak : kuchnie, łazienki, siłownie, spa.
Dostępny w wersji srebrnej i czarnej.
Alu anodized for suspened and surface mounting. Can be
mounted in furnitures. By using IP65 LED strips and sealing with neutral silicone, it gains IP65 tightness. There are
couple kinds of covers for LLP XL . Suitable for LED strips
with a maximum width 20 mm. Ideal for ceiling mounting
in hotels, offices, apartments and after sealing to places
with high humidity, such as kitchens, bathrooms, gyms, spa.
Available in silver and black version.
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LLR
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego, zwieszanego, ściennego oraz
do mebli. Przy zastosowaniu taśm LED IP65 i uszczelnieniu neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65.
Do profilu dostępne są różnego rodzaju przesłony, w
tym Shade . Nadaje się do taśm LED maks. szerokości
12 mm i mocy nieprzekraczającej 30 W/m. Idealny
do montażu zwieszanego w sufitach, na ścianach,
w meblach, półkach, korytarzach oraz po uszczelnieniu
do pomieszczeń gdzie występuje duża wilgotność,
takich jak: kuchnie, łazienki, siłownie, spa, chłodnie.
Dostępny w wersji srebrnej i czarnej.

Alu anodized ceiling and wall profile, adjusted for
suspended mounting. By using IP65 LED strips
and sealing with neutral silicone, it gains IP65 tightness. There are couple kinds of covers for LLM , including Shade . Suitable for LED s trips with
a maximum width 12 mm and power not exceeding
20 W/m. Ideal for suspended mounting from ceilings,
in walls, furnitures, shelves and after sealing to places
with high humidity, such as kitchens, bathrooms,
gyms, spa, cold stores.
Available in silver and black version.

glazed

milky

transparent
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L-L FLOOR
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu w podłodze. Nadaje się do taśm LED
o maksymalnej szerokości 12 mm. Odporny na ciężar,
wytrzymałość mechaniczna na standardowe obciążenia
przyjęte dla podłóg. Do montażu w domach, salonach
samochodowych, sklepach, szkołach, teatrach, kinach.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized floor profile. Suitable for LED strips with
a maximum width 12 mm. Mechanical resistance to
standard loads adopted for floors. For installation
in homes, car dealerships, shops, schools, theaters,
cinemas.
Available in silver version.
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LLD
Aluminiowy anodowany profil o wysokiej odporności
z przesłoną IK10. Przy zastosowaniu taśm LED IP65
i uszczelnieniu neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65. Nadaje się do taśm LED o maksymalnej
szerokości 11 mm i mocy nieprzekraczającej 20 W/m.
Idealny do montażu w podłogach, korytarzach, schodach, łazienkach. Może być stosowany na zewnątrz.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized floor profile with IK10 cover. By using
IP65 LED strips and sealing with neutral silicone,
it gains IP65 tightness. Suitable for LED strips with
a maximum width 11 mm and a power not exceeding
20 W/m. Ideal for installation in floor, corridors, stairs,
bathrooms, etc. Thanks to resistance to moisture,
can be used outdoor.
Available in silver colour.
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LLD XL
Aluminiowy anodowany profil o wysokiej odporności
z przesłoną IK10. Przy zastosowaniu taśm LED IP65
i uszczelnieniu neutralnym silikonem zyskuje szczelność
IP65. Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości 12 mm i mocy nieprzekraczającej 30 W/m. Idealny
do montażu w podłogach, korytarzach, schodach,
łazienkach, tarasach, ogrodach. Może być stosowany
na zewnątrz.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized floor profile with IK10 cover. By using
IP65 LED strips and sealing with neutral silicone,
it gains IP65 tightness. Suitable for LED strips with
a maximum width 12 mm and a power not exceeding
30 W/m. Ideal for installation in floor, corridors, stairs,
bathrooms, terraces, gardens, etc. Thanks to resistance
to moisture, can be used outdoor.
Available in silver colour.

22

PODŁOGOWE | FLOOR PROFILES

LLDU
Aluminiowy anodowany profil o wysokiej odporności.
Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości
10 mm. Idealny profil do oświetlenia podłóg np. dywanu, parkietu, paneli.
Dostępny w wersji czarnej.

Alu anodized floor profile. Suitable for LED strips with
maximum width 10 mm. Ideal for installation in floors,
between carpets, parquets, panels.
Available in black version.
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LLFL
Aluminiowy anodowany profil o wysokiej odporności. Przy zastosowaniu taśm LED IP65 i uszczelnieniu
neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65. Nadaje
się do taśm LED o maksymalnej szerokości 21 mm
i mocy nieprzekraczającej 40 W/m. Dwie boczne
wnęki pozwalają pomieścić kable sieciowe np. kable
zasilające, internetowe i telefoniczne. Idealny do
montażu na podłogę, schody, korytarze. Może być
stosowany na zewnątrz.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized floor profile. By using IP65 LED strips
and sealing with neutral silicone, it gains IP65
tightness. Suitable for LED strips with a maximum
width 21 mm and a power not exceeding 40 W/m.
Two side bays allow to accommodate network cables,
e.g. power, internet and telephone. Ideal for mounting
on the floor, stairs, corridors. Thanks to resistance to
moisture, can be used outdoor.
Available in silver version.
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LLIS
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu w podłodze. Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości 10 mm. Idealny profil do oświetlenia
podłóg np. dywanu, parkietu, paneli.
Dostępny w wersji czarnej.

Alu anodized floor profile. Suitable for LED strips
with a maximum width 10 mm. Ideal for installation
on floors, carpets, parquets, panels.
Available in black version.
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LLQ
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu w podłodze. Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości 10 mm. Idealny do oświetlenia
podłóg np. dywanu, parkietu, paneli.
Dostępny w wersji czarnej.

Alu anodized floor profile. Suitable for LED strips
with a maximum width 10 mm. Ideal for installation
on floors, carpets, parquets, panels.
Available in black version.
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LLM IK10
Aluminiowy anodowany profil o wysokiej odporności
z przesłoną IK10. Przy zastosowaniu taśm LED IP65
i uszczelnieniu neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65. Nadaje się do taśm LED maks. szerokości
12 mm i mocy nieprzekraczającej 20 W/m. Idealny do
montażu w podłogach, korytarzach, schodach.
Dostępny w wersji srebrnej i czarnej.

Alu anodized profile with IK10 cover. By using IP65
LED strips and sealing with neutral silicone, it gains
IP65 tightness. Suitable for LED strips with a maximum
width 12 mm and power not exceeding 20 W/m. Ideal
for installation in floor, corridors, stairs.
Available in silver and black version.
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LLR IK10
Aluminiowy anodowany profil o wysokiej odporności
z przesłoną IK10. Przy zastosowaniu taśm LED IP65
i uszczelnieniu neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65. Nadaje się do taśm LED maks. szerokości
12 mm i mocy nieprzekraczającej 30 W/m. Idealny do
montażu w podłogach, korytarzach, schodach.
Dostępny w wersji srebrnej i czarnej.

Alu anodized profile with IK10 cover. By using IP65
LED strips and sealing with neutral silicone, it gains
IP65 tightness. Suitable for LED strips with a maximum
width 12 mm and power not exceeding 30 W/m. Ideal
for installation in floor, corridors, stairs.
Available in silver and black version.
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L501
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do tworzenia
opraw wiszących. Nadaje się do taśm i modułów LED
o maksymalnej szerokości 30 mm. Pozwala na użycie
aż trzech taśm LED w jednym profilu. Idealny do montażu na suficie i ścianach oraz w wersji zwieszanej np.
w domach, biurach, hotelach, centrach handlowych.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Allows to create
rectangle and suspended luminaries. Suitable for
LED strips & modules with a maximum width 30 mm.
Allows for usage 3 led strips in one profile. Guarantees linear lighting effect without LED spots visible.
Ideal for indoor installation on the ceiling and walls,
e.g. in homes, offices, hotels, shopping centers.
Available in silver version.

L911
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do mebli.
Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości
12 mm. Idealny do montażu wewnętrznego na suficie
i ścianach np. w domach, biurach, hotelach, centrach
handlowych.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Can be mounted
in furnitures. Suitable for LED strips with a maximum
width of 12 mm. Ideal for indoor installation on the
ceiling and walls, e.g. in homes, offices, hotels, shopping centers..
Available in silver version.
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L912
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do mebli.
Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości
12 mm. Przy zastosowaniu taśmy 120led/m zapewnia
liniowość światła. Idealny do montażu wewnętrznego
na suficie i ścianach np. w domach, biurach, hotelach,
centrach handlowych.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Can be mounted
in furnitures. Suitable for LED strips with a maximum width 12 mm. By using 120led/m strip, guarantees linear lighting effect without LED spots visible.
Ideal for indoor installation on the ceiling and walls,
e.g. in homes, offices, hotels, shopping centers.
Available in silver version.

L913
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do montażu sufitowego lub ściennego oraz do mebli. Nadaje
się do taśm LED o maksymalnej szerokości 19 mm
i jednocześnie pozwala na zastosowanie podwójnej taśmy LED. Zapewnia liniowość światła. Idealny
do montażu wewnętrznego na suficie i ścianach
np. w domach, biurach, hotelach, centrach handlowych.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Can be mounted
in furnitures. Suitable for LED strips with a maximum
width 19 mm or usage 2 LED strip in one profile.
Guarantees linear lighting effect without LED spots
visible. Ideal for indoor installation on the ceiling and
walls, e.g. in homes, offices, hotels, shopping centers.
Available in silver version.
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L916
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do tworzenia opraw o prostokątnych kształtach. Nadaje się
do taśm i modułów LED o maksymalnej szerokości
33 mm. Pozwala na użycie aż trzech taśm LED w jednym
profilu. Idealny do montażu na suficie i ścianach oraz do
w wersji zwieszanej np. w domach, biurach, hotelach,
centrach handlowych.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Allows to create
rectangle and suspended luminaries. Suitable for
LED strips & modules with a maximum width 33 mm.
Allows for usage 3 led strips in one profile. Guarantees linear lighting effect without LED spots visible.
Ideal for indoor installation on the ceiling and walls,
e.g. in homes, offices, hotels, shopping centers.
Available in silver version.

L918
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do tworzenia
opraw wiszących. Nadaje się do taśm i modułów LED
o maksymalnej szerokości 34 mm. Pozwala na użycie
aż trzech taśm LED w jednym profilu. Posiada komorę
na zasilacz, która umożliwia stworzenie kompletnej
oprawy. Idealny do montażu na suficie i ścianach
oraz do w wersji zwieszanej np. w domach, biurach,
hotelach, centrach handlowych.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Allows to create
suspended luminaries and gives an opportunity to hide
power supply or driver inside the profile. Suitable for
LED strips & modules with a maximum width 34 mm.
Allows for usage 3 led strips in one profile. Guarantees linear lighting effect without LED spots visible.
Ideal for indoor installation on the ceiling and walls,
e.g. in homes, offices, hotels, shopping centers.
Available in silver version.
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L4055
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do tworzenia opraw wiszących. Nadaje się do maksymalnej
szerokości źródła światła 80 mm albo do 8 taśm LED
standardowych 10 mm. Idealny do montażu na suficie
i ścianach oraz do w wersji zwieszanej np. w domach,
biurach, hotelach, centrach handlowych.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Allows to create
rectangle and suspended luminaries. Suitable for
LED strips & modules with a maximum width 80 mm.
Allows for usage led light source with 80mm width or
standard 8 pcs of 10 mm wide led strips in one profile.
Guarantees linear lighting effect without LED spots
visible. Ideal for indoor installation on the ceiling and
walls, e.g. in homes, offices, hotels, shopping centers.
Available in silver version.
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L-L FULL
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego. Nadaje się do
taśm LED o maksymalnej szerokości 10 mm i mocy
nieprzekraczającej 30W/m. Idealny do biur, mieszkań,
teatrów, hoteli, kin, centrów handlowych.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Suitable for
LED strips with a maximum width 10 mm and a power
not exceeding 30W/m. Ideal for offices, flats, theaters,
hotels, cinemas, shopping centers.
Available in silver version.
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L-L LINE S
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego. Nadaje się do
taśm LED o maksymalnej szerokości 12 mm. Idealny
do montażu wewnętrznego powierzchniowego na
sufit i ścianę np. do biur, mieszkań, domów.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized ceiling and wall profile available in
silver colour. Suitable for LED strips with a maximum
width 12 mm. Ideal for indoor surface mounting on the
ceiling and wall e.g. for offices, flats, houses.
Available in silver version.
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L-L LINEAR
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego. Nadaje się do
taśm LED o maksymalnej szerokości 15 mm. Idealny
do montażu wewnętrznego na ścianie i suficie do biur,
mieszkań, teatrów, hoteli, kin, centrów handlowych.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Suitable for LED
strips with a maximum width 15 mm. Ideal for indoor
wall and ceiling mounting for offices, flats, theaters,
hotels, cinemas, shopping centers.
Available in silver version.

36

NAWIERZCHNIOWE | SURFACE PROFILES

LLCA
Aluminiowy anodowany profil. Idealny do montażu,
gdzie potrzebujemy profilu o bardzo małych wymiarach np. w ścianach, meblach i półkach. Nadaje się do
taśm LED o maksymalnej szerokości 14 mm i mocy
nieprzekraczającej 20 W/m.
Dostępny w wersji srebrnej i białej.

Alu anodized profile. Ideal for installation where we
need a profile with very small dimensions, e.g. in walls,
furniture and shelves. Suitable for LED strips with
a maximum width 14 mm and a power not exceeding 20 W/m.
Available in silver and white version.
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LLH
Aluminiowy anodowany wielofunkcyjny profil. Nadaje
się do montażu nawierzchniowego, ale także jako
oprawa wisząca. Może być wyginany w nieregularne
łuki i kształy. Minimalny promień krzywizny to 22 cm.
Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości
13mm i mocy nieprzekraczającej 20W/m.
Dostępny w wersji srebrnej i białej. Może być barwiony
dowolnie według palety barw RAL.

Alu anodized multifunctional profile. Ideal for surface
mounting, but as well as suspended luminaire. Can be
bended to irregular shapes. Minimum bending radius
is 22 cm. Suitable for LED strips with a maximum width
of 13 mm and power not exceeding 20 W/m.
Available in silver and white version. Can be colored
according to the RAL palette.
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LLH XS
Aluminiowy anodowany wielofunkcyjny profil. Nadaje
się do montażu nawierzchniowego, ale także jako
oprawa wisząca. Może być wyginany w nieregularne
łuki i kształy. Minimalny promień krzywizny to 22 cm.
Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości
8 mm i mocy nieprzekraczającej 20W/m.
Dostępny w wersji srebrnej i białej. Może być barwiony
dowolnie według palety barw RAL.

Alu anodized multifunctional profile. Ideal for surface
mounting, but as well as suspended luminaire. Can be
bended to irregular shapes. Minimum bending radius
is 22 cm. Suitable for LED strips with a maximum width
of 8 mm and power not exceeding 20 W/m.
Available in silver and white version. Can be colored
according to the RAL palette.
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LLI
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do mebli.
Przy zastosowaniu taśm LED IP65 i uszczelnieniu
neutralnym silikonem, zyskuje szczelność IP65. Do
profilu dostępne są różnego rodzaju przesłony, w
tym Square * i Shade . Nadaje się do taśm LED
maks. szerokości 20 mm. Konstrukcja profilu przypominająca grzejnik pozwala na lepsze oddawanie
ciepła i zastosowanie mocniejszych mocowo źródeł
LED. Łączniki typu „L” do LLI umożliwiają tworzenie
z profilu opraw prostokątnych, a zawiesia zwieszanych.
Profil idealny do montażu na ścianach, w meblach,
półkach, korytarzach, oraz po uszczelnieniu do pomieszczeń gdzie występuje duża wilgotność, takich
jak: kuchnie, łazienki, siłownie, spa, chłodnie.
Dostępny w wersji srebrnej i czarnej.
* Przesłona Square pozwala na uzyskanie liniowości
światła przy użyciu źródła LED 60led/m.

Alu anodized ceiling and wall profile. Can be mounted in
furnitures. By using IP65 LED strips and sealing with neutral silicone, it gains IP65 tightness. There are couple kinds
of covers for LLI , including Square Shade * & Shade .
Suitable for LED strips with a maximum width 20 mm.
This allows us to use wider led strips for an increased
heat dissipation and a wider angle of light emission. Thanks to its radiator-like design, this profile
achieves greater levels of heat transmission when
compared to any other type. By using its lower
channels, the manufacturing of square, rectangular or L-shaped hanging luminaires is also possible.
Ideal for mounting on walls, furniture, shelves and
after sealing to places with high humidity, such as
kitchens, bathrooms, gyms, spa, cold stores.

glazed

milky

transparent

Available in silver and black version.
* Shade cover allows to get linear lighting effect by
LEDs 60 led/m
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LLM
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do mebli.
Przy zastosowaniu taśm LED IP65 i uszczelnieniu neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65. Do profilu
dostępne są różnego rodzaju przesłony, w tym IK10
i Shade . Nadaje się do taśm LED maks. szerokości
12 mm i mocy nieprzekraczającej 20 W/m. Idealny do
montażu na ścianach, w meblach, półkach, korytarzach,
podłogach (z przesłoną IK10) oraz po uszczelnieniu
do pomieszczeń gdzie występuje duża wilgotność,
takich jak: kuchnie, łazienki, siłownie, spa, chłodnie.
Dostępny w wersji srebrnej i czarnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Can be mounted
in furnitures. By using IP65 LED strips and sealing
with neutral silicone, it gains IP65 tightness. There
are couple kinds of covers for LLM , including IK10
& Shade . Suitable for LED strips with a maximum
width 12 mm and power not exceeding 20 W/m.
Ideal for mounting on walls, in furnitures, shelves,
floors (with IK10 cover) and after sealing to places with
high humidity, such as kitchens, bathrooms, gyms,
spa, cold stores.
Available in silver and black version.

glazed

transparent

milky
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LLMUM
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego. Przy zastosowaniu
taśm LED IP65 i uszczelnieniu neutralnym silikonem
zyskuje szczelność IP65. Do profilu dostępne są różnego rodzaju przesłony, Shade . Nadaje się do taśm
LED i modułów LED o maksymalnej szerokości 20
mm. Idealny profil do oświetlenia sufitów wiszących
lub ścian oraz po uszczelnieniu w pomieszczeniach
gdzie występuje duża wilgotność, takich jak: kuchnie,
łazienki, siłownie, spa, chłodnie, lodówki.
Dostępny w wersji srebrnej, czarnej i białej.

Alu anodized ceiling and wall profile. By using IP65
LED strips and sealing with neutral silicone, it gains
IP65 tightness. There are couple kinds of covers for
LLM , including Shade . Suitable for Led strips and
Led modules with maximum width 20 mm. Ideal
for mounting on walls and ceilings. After sealing to
places to places with high humidity, such as kitchens,
bathrooms, gyms, spa, cold stores.
Available in silver, black and white version.

LLN
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do mebli,
a także półek. Nadaje się do taśm LED o maksymalnej
szerokości 14 mm i mocy nieprzekraczającej 30 W/m.
Dostępny w wersji srebrnej i białej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Can be mounted
in furnitures and shelves. Suitable for LED strips with
a maximum width 14 mm and a power not exceeding 30 W/m.
Available in silver and white version.
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LLR
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do mebli.
Przy zastosowaniu taśm LED IP65 i uszczelnieniu neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65. Do profilu
dostępne są różnego rodzaju przesłony, w tym IK10
i Shade . Nadaje się do taśm LED maks. szerokości
12 mm i mocy nieprzekraczającej 30 W/m. Idealny do
montażu na ścianach, w meblach, półkach, korytarzach,
podłogach (z przesłoną IK10) oraz po uszczelnieniu
do pomieszczeń gdzie występuje duża wilgotność,
takich jak: kuchnie, łazienki, siłownie, spa, chłodnie.
Dostępny w wersji srebrnej i czarnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Can be
mounted in furnitures. By using IP65 LED strips
and sealing with neutral silicone, it gains IP65 tightness. There are couple kinds of covers for LLM , including IK10 & Shade . Suitable for LED strips with
a maximum width 12 mm and power not exceeding
30 W/m. Ideal for mounting on walls, in furnitures,
shelves, floors (with IK10 cover) and after sealing to
places with high humidity, such as kitchens, bathrooms,
gyms, spa, cold stores.
Available in silver and black version.

glazed

milky

transparent
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LLR XL
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do mebli. Przy zastosowaniu taśm LED IP65 i uszczelnieniu neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65.
Do profilu dostępne są różnego rodzaju przesłony,
w t y m S h a d e i S q u a r e . P oz w a l a n a z a s tosowanie dwóch taśm LED maks. szerokości 8 mm
i mocy nieprzekraczającej 35 W/m. Idealny do montażu
na ścianach, w meblach, półkach, korytarzach oraz
po uszczelnieniu do pomieszczeń gdzie występuje
duża wilgotność, takich jak: kuchnie, łazienki, siłownie,
spa, chłodnie.
Dostępny w wersji srebrnej i czarnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Can be mounted
in furnitures. By using IP65 LED strips and sealing with
neutral silicone, it gains IP65 tightness. There are couple kinds of covers for LLR XL , including Shade
and Square . Suitable for 2 LED strips 8mm
wide each and power not exceeding 35 W/m.
Ideal for mounting on walls, in furnitures, shelves and
after sealing to places with high humidity, such as
kitchens, bathrooms, gyms, spa, cold stores.
Available in silver and black version.
glazed

milky

transparent
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LLT
Aluminiowy anodowany profil. Nadaje się do taśm LED
o maksymalnej szerokości 12 mm i mocy nieprzekraczającej 30 W/m. Idealny do montażu na powierzchni
ścian oraz do mebli. Pozwala na zastosowanie przesłon
soczewkowych 30°, 60°, 90° .
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized profile for surfaces and corners. Suitable for LED strips with a maximum width 12 mm and
a power not exceeding 30 W/m. Can be combined
with optic diffusers 30 °, 60 °, 90 ° and white frosted
as well. Ideal for mounting in furniture and shelves.
Available in silver version.
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LLTE
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do montażu nawierzchniowego. Wszędzie tam, gdzie potrzebny
jest profil minimalistyczny o wysokości tylko 8 mm.
Mleczny klosz z poliwęglanu w pełni przykrywa profil
i zwiększa kąt emisji światła. Nadaje się do taśm LED
o maks. szerokości 10 mm i mocy nieprzekraczającej
20W/m. Idealny do montażu meblach oraz półkach.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized surface profile. Perfect for furniture,
shelves and other places, where its small dimensions
(only 8 mm height) are required. White diffuser covers
the profile completely and provides greater angle of
light emission. Suitable for LED strips with a maximum
width 10 mm and power not exceeding 20W/m.
Available in silver version.

LLV
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do mebli. Przy zastosowaniu taśm LED IP65 i uszczelnieniu neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65.
Do profilu dostępne są różnego rodzaju przesłony,
w tym Shade i Square . Nadaje się do taśm LED
maks. szerokości 12 mm i mocy nieprzekraczającej
35 W/m. Posiada specjalny kanał na kable lub mini sterowniki. Idealny do montażu na sufitach, ścianach, meblach
i półkach oraz po uszczelnieniu do pomieszczeń gdzie
występuje duża wilgotność, takich jak: kuchnie, łazienki,
siłownie, spa, chłodnie
Dostępny w wersji srebrnej i czarnej.
milky

glazed

Alu anodized ceiling and wall profile. Can be mounted
in furnitures. By using IP65 LED strips and sealing
with neutral silicone, it gains IP65 tightness. There
are couple kinds of covers for LLV , including Shade
and Square . Suitable for LED strips with a maximum
width 12 mm and power not exceeding 35 W/m. Ideal
for mounting on walls, in furnitures, shelves and after
sealing to places with high humidity, such as kitchens,
bathrooms, gyms, spa, cold stores.

transparent

Available in silver and black version.
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LLM SLIM
Aluminiowy anodowany profil o miniaturowej konstrukcji, przeznaczony do montażu sufitowego lub
ściennego oraz do mebli. Przy zastosowaniu taśm
LED IP65 i uszczelnieniu neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65. Do profilu dostępne są różnego
rodzaju przesłony, w tym Shade . Nadaje się do taśm
LED maks. szerokości 10 mm i mocy nieprzekraczającej
15 W/m. Idealny profil do gięcia i tworzenia opraw wedle
życzenia klienta. Nadaje się do montażu na ścianach,
meblach, półkach; po uszczelnieniu w pomieszczeniach,
gdzie występuje duża wilgotność, takich jak: kuchnie,
łazienki, siłownie.
Dostępny w wersji srebrnej i czarnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Can be mounted
in furnitures. By using IP65 LED strips and sealing with
neutral silicone, it gains IP65 tightness. There are couple
kinds of covers for LLM SLIM , Shade . Suitable for
LED strips with a maximum width 10 mm and power
not exceeding 15 W/m. Ideal for bending and creating
various LED luminaires. Can be mounted on walls, in
furnitures, shelves and after sealing to places with high
humidity, such as kitchens, bathrooms, gyms, spa.
Available in silver and black version.
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S1
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do montażu sufitowego lub ściennego oraz do mebli, a także półek.
Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości 12 mm.
Dostępny w wersji białej, srebrnej i czarnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Can be mounted
in furnitures and shelves. Suitable for LED strips with
a maximum width 12 mm.
Available in white, silver and black version.

S2
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do montażu sufitowego lub ściennego oraz do mebli, a także półek.
Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości 12 mm.
Dostępny w wersji białej, srebrnej i czarnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Can be mounted
in furnitures and shelves. Suitable for LED strips with
a maximum width 12 mm.
Available in white, silver and black version.

S3
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do montażu sufitowego lub ściennego oraz do mebli, a także półek.
Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości 12 mm.
Dostępny w wersji białej, srebrnej i czarnej.

Alu anodized ceiling and wall profile. Can be mounted
in furnitures and shelves. Suitable for LED strips with
a maximum width 12 mm.
Available in white, silver and black version.
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L-L ROUND R
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu wpustowego w sufitach i ścianach. Dzięki
owalnej przesłonie, uzyskujemy większy rozsył światła.
Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości
14 mm. Idealny do montażu wewnętrznego w biurach,
mieszkaniach, domach, sklepach.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized ceiling and wall profile for recessed
mounting. Thanks to oval cover, we get larger light
distribution. Suitable for LED strips with a maximum
width of 14 mm. Ideal for indoor usage in apartments,
living rooms, offices, shops.
Available in silver colour.

L-L LINE R
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu wpustowego w sufitach i ścianach. Nadaje
się do taśm LED o maksymalnej szerokości 12 mm.
Idealny do montażu wewnętrznego wbudowanego
w ścianę lub sufit np. do biur, mieszkań, domów.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized ceiling and wall profile for reccessed
mounting.Anodized aluminum ceiling and wall profile
is available in silver colour. Suitable for LED strips with
a maximum width of 12 mm. Ideal for internal mounting
built into the wall or ceiling e.g. for offices, flats, houses.
Available in silver version.

50

WPUSTOWE | RECESSED PROFILES

LLB
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu wpustowego w sufitach lub ścianach oraz
meblach. Przy zastosowaniu taśm LED IP65 i uszczelnieniu neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65.
Do profilu dostępne są różnego rodzaju przesłony w
tym Shade . Nadaje się do taśm LED maks. szerokości
12 mm i mocy nieprzekraczającej 15 W/m. Idealny do
montażu w meblach, półkach oraz przy zastosowaniu
poszczególnych systemów do pomieszczeń gdzie
występuje duża wilgotność, takich jak: kuchnie, łazienki,
siłownie, spa, chłodnie, lodówki.
Dostępny w wersji srebrnej i czarnej.

Alu anodized ceiling and wall profile for recessed
mounting. Can be mounted in furnitures. By using
IP65 LED strips and sealing with neutral silicone,
it gains IP65 tightness. There are couple kinds of covers
for LLB , including Shade . Suitable for LED strips with
a maximum width 12 mm and power not exceeding
15W/m. Ideal for mounting on walls, in furnitures,
shelves and after sealing to places with high humidity,
such as kitchens, bathrooms, gyms, spa, cold stores.
Available in silver and black version.

glazed

milky

transparent
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LLB XL
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu sufitowego lub ściennego oraz do mebli.
Przy zastosowaniu taśm LED IP65 i uszczelnieniu
neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65. Do
profilu dostępne są różnego rodzaju przesłony, w tym
Shade i Square . Pozwala na zastosowanie dwóch
taśm LED maks. szerokości 8 mm lub jednej szerokiej
max 16 mm oraz mocy nieprzekraczającej 15W/m.
Idealny do montażu na ścianach, w meblach, półkach,
korytarzach oraz po uszczelnieniu do pomieszczeń
gdzie występuje duża wilgotność, takich jak: kuchnie,
łazienki, siłownie, spa, chłodnie.
Dostępny w wersji srebrnej i czarnej.

Alu anodized ceiling and wall profile for recessed
mounting. Can be mounted in furnitures. By using IP65
LED strips and sealing with neutral silicone, it gains
IP65 tightness. There are couple kinds of covers for
LLB XL , including Shade and Square . Suitable for 2
LED strips 8mm wide each or one up to 16 mm wide
and power not exceeding 15W/m. Ideal for mounting on
walls, in furnitures, shelves and after sealing to places
with high humidity, such as kitchens, bathrooms,
gyms, spa, cold stores. .
Available in silver and black version.

glazed XL

milky XL

transparent XL
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LLBEL
Aluminiowy profil do wbudowania. Nadaje się
do taśm i modułów LED o maksymalnej szerokości
24,5 mm. Idealny profil do oświetlenia sufitowego oraz
ściennego np. w centrach handlowych, supermarketach.
Dostępny w wersji białej.

The aluminum profile for recessed mounting. Suitable
for LED strips & LED rigid modules with a maximum
width of 24,5 mm. An ideal profile for ceiling and wall
lighting, e.g. in shopping centers, supermarkets.
Available in silver version.

LLBO
Aluminiowy profil do wbudowania. Nadaje się
do taśm o maksymalnej szerokości 14 mm i mocy
nieprzekraczającej przy 15 W/m. Idealny do montażu
w meblach, półkach itp.
Dostępny w wersji białej i srebrnej.

The aluminum profile for recessed mounting. Suitable for LED strips with a maximum width of 14 mm
and a power not exceeding 15 W/m. Ideal for mounting
in furniture, shelves, etc.
Available in white and silver version.
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LLBU
Aluminiowy profil do wbudowania. Nadaje się do
maksymalnej szerokości 14 mm i mocy nieprzekraczającej 20 W/m. Idealny profil do oświetlenia sufitowego oraz ściennego np w centrach handlowych,
supermarketach, domach.
Dostępny w wersji białej.

The aluminum profile for recessed mounting.
Suitable for LED strips & LED rigid modules with
a maximum width of 14 mm and a power not exceeding
20 W/m. An ideal profile for ceiling and wall lighting,
e.g. in shopping centers, supermarkets, houses.
Available in white version.
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LLF
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu wpustowego w sufitach lub ścianach oraz
meblach. Przy zastosowaniu taśm LED IP65 i uszczelnieniu neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65.
Do profilu dostępne są różnego rodzaju przesłony w
tym Shade . Nadaje się do taśm LED maks. szerokości
12 mm i mocy nieprzekraczającej 15 W/m. Idealny do
montażu w meblach, półkach oraz po uszczelnieniu do
pomieszczeń gdzie występuje duża wilgotność, takich
jak: kuchnie, łazienki, siłownie, spa, chłodnie, lodówki.
Dostępny w wersji srebrnej i czarnej.

Alu anodized ceiling and wall profile for recessed
mounting. Can be mounted in furnitures. By using
IP65 LED strips and sealing with neutral silicone,
it gains IP65 tightness. There are couple kinds of
covers for LLF , including Shade . Suitable for LED
strips with a maximum width 12 mm and power not
exceeding 15W/m. Ideal for mounting on walls, in
furnitures, shelves and after sealing to places with
high humidity, such as kitchens, bathrooms, gyms,
spa, cold stores.
Available in silver and black version.

glazed

milky

transparent
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LLMO
Aluminiowy profil do wbudowania. Nadaje się do
maksymalnej szerokości 20 mm i mocy nieprzekraczającej 30 W/m. Idealny profil do oświetlenia
sufitowego oraz ściennego np w centrach handlowych, supermarketach, domach. Profil licuje się
z powierzchnią również gipsową.
Dostępny w wersji srebrnej.

The aluminum profile for recessed mounting. Suitable for LED strips & LED rigid modules with a maximum width of 20 mm and a power not exceeding
30 W/m. An ideal profile for ceiling and wall lighting,
e.g. in shopping centers, supermarkets, houses. Thanks
to LLMO two trims, which end up entirely covered
under the plaster wall’s surface once the mounting
has been finished.
Available in silver version.

LLMOM
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do montażu wpustowego w sufitach i ścianach. Przy zastosowaniu taśm LED IP65
i uszczelnieniu neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65. Do
profilu dostępne są różnego rodzaju przesłony w tym Shade . Nadaje
się do taśm LED i modułów LED o maksymalnej szerokości 20 mm.
Idealny profil do oświetlenia sufitów wiszących lub na ścianach w
biurach, salonach, hotelach oraz przy zastosowaniu poszczególnych
systemów w pomieszczeniach gdzie występuje duża wilgotność,
takich jak : kuchnie, łazienki, siłownie, spa, chłodnie, lodówki.
Dostępny w wersji srebrnej, białej i czarnej.

Alu anodized ceiling and wall profile for recessed mounting.
By using IP65 LED strips and sealing with neutral silicone, it gains
IP65 tightness. There are couple kinds of covers for LLB , including
Shade . Suitable for LED strips with and LED rigid modules with
maximum width 20 mm. Ideal for mounting in ceiling and walls
for hotels, houses, offices and after sealing to places with high
humidity, such as kitchens, bathrooms, gyms, spa, cold stores.
Available in silver, white and black version.
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LLPH
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu wpustowego w sufitach lub ścianach oraz
meblach i półkach. Nadaje się do taśm LED maks.
szerokości 14 mm i mocy nieprzekraczającej 16W/m.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized ceiling and wall profile for recessed
mounting. Can be mounted in furnitures. Suitable for
LED strips with a maximum width 14 mm and power
not exceeding 16W/m. Ideal for mounting on walls,
in furnitures, shelves.
Available in silver version.

LLPR
Aluminiowy profil do wbudowania. Nadaje się do taśm
LED i modułów LED o maksymalnej szerokości 40 mm.
Idealny profil do oświetlenia sufitowego oraz ściennego
np . w centrach handlowych, supermarketach, domach.
Profil licuje się z powierzchnią również gipsową.
Dostępny w wersji srebrnej. Na życzenie możemy dostarczyć różne anodowane i lakierowane wykończenie.

The aluminum profile for recessed mounting. Suitable
for LED strips & LED rigid modules with a maximum width
of 40 mm. An ideal profile for ceiling and wall lighting,
e.g. in shopping centers, supermarkets, houses. Thanks
to LLPR two trims, which end up entirely covered
under the plaster wall’s surface once the mounting
has been finished.
Available in silver version. On request we can supply
various anodized and varnished finishes.
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L917
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu wpustowego. Nadaje się do taśm LED
o maksymalnej szerokości 20 mm. Idealny do montażu wewnętrznego wpuszczanego w sufit lub ścianę
np. w domach, biurach, hotelach.
Dostępny w wersji srebrnej.

Anodized aluminum recessed profile. Suitable for
LED strips with a maximum width of 20 mm. Ideal for
internal recessed mounting into the ceiling or wall,
e.g. in homes, offices, hotels.
Available in silver version.
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R1
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu wpustowego w sufitach lub ścianach oraz
meblach i półkach. Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości 12 mm.
Dostępny w wersji białej, srebrnej i czarnej.
Alu anodized ceiling and wall profile for recessed
mounting. Can be mounted in furnitures and shelves.
Suitable for LED strips with a maximum width 12 mm.
Available in white, silver and black version.

R2
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu wpustowego w sufitach lub ścianach oraz
meblach i półkach. Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości 12 mm.
Dostępny w wersji białej, srebrnej i czarnej.
Alu anodized ceiling and wall profile for recessed
mounting. Can be mounted in furnitures and shelves.
Suitable for LED strips with a maximum width 12 mm.
Available in white, silver and black version.

R3
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu wpustowego w sufitach lub ścianach oraz
meblach i półkach. Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości 12 mm.
Dostępny w wersji białej, srebrnej i czarnej.
Alu anodized ceiling and wall profile for recessed
mounting. Can be mounted in furnitures and shelves.
Suitable for LED strips with a maximum width 12 mm.
Available in white, silver and black version.
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L-L RAIL DUO
Aluminiowy anodowany do poręcz i balustrad. Nadaje
się do taśm LED o maksymalnej szerokości 12 mm.
Umożliwia podświetlenie dwoma liniami świetlnymi.
Do wyboru przesłony mleczne lub przezroczyste.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized profile for assembly in bars of stairs
railing. Suitable for LED strips with a maximum width
12 mm. Allows to get two light lines. Optional covers
milky or transparent.
Available in silver version.
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L-L RAIL DUO UP AND DOWN
Aluminiowy anodowany do szaf, poręcz i balustrad.
Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości
10 mm. Umożliwia podświetlenie góra-dół. Do wyboru przesłony mleczne lub przezroczyste. Montaż
za pomocą uchwytów.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized profile for assembly in in wardrobes
& bars of stairs railing. Suitable for LED strips with
a maximum width 10 mm. Gives possibility of light
UP & DOWN. Optional covers milky or transparent.
Fixing by montage brackets.
Available in silver version.
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L-L ROUND S
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do montażu nawierzchniowego w sufitach i ścianach. Dzięki
owalnej przesłonie, uzyskujemy większy rozsył światła.
Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości
14 mm. Idealny do montażu wewnętrznego w biurach,
mieszkaniach, domach, sklepach.
Dostępny w wersji srebrnej.

Anodized aluminum ceiling and wall profile for
surface mounting. Suitable for LED strips with
a maximum width of 14 mm. Ideal for indoor usage
in apartments, living rooms, offices, shops.
Available in silver version.

LLO
Profil z poliwęglanu przeznaczony do montażu
nawierzchniowego lub zwieszanego. Wykonany
jest czarnego poliwęglanu. Nadaje się do taśm LED
o maksymalnej szerokości 15 mm i mocy nieprzekraczającej 20 W/m. Pozwala na tworzenie gotowych
opraw i tub LED.
Dostępny w wersji mlecznej i Shade .

This profile is manufactured in white or black polycarbonate. Suitable for LED strips with a maximum
width 15 mm and a power not exceeding 20 W/m.
Allows to create spectacular luminaires and LED tubes.
Available in milk and Shade version.
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LLKE
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu ściennego i na korytarze, gdzie zapewnia
oświetlenie góra-dół. Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości 12 mm i mocy nieprzekraczającej
20 W/m.
Dostępny w wersji srebrnej.

Alu anodized profile for wall mounting and in corridors, where provided UP & DOWN light. Suitable
for LED strips with a maximum width of 12 mm and
a power not exceeding 20 W/m.
Available in silver version.

LLON
Aluminiowy profil przypodłogowy. Nadaje się do
taśm LED o maksymalnej szerokości 13 mm. Idealny
do zastosowania w korytarzach, przy łóżku, pod meblami kuchennymi.
Dostępny w wersji białej.

Alu profile designed for skirting boards, lighting up
aisles or corridors. The bottom profile is white colour.
Suitable for LED strips with a maximum width 13 mm.
Ideal for installation in corridors, under kitchen furniture, next to bed.
Available in white version.
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M
Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do
montażu nawierzchniowego do metalowych półek. Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości 12 mm.
Dostępny w wersji białej, srebrnej i czarnej.

Alu anodized surface profile. Specially created for
mounting in metal shelves. Suitable for LED strips
with a maximum width 12 mm.
Available in white, silver and black version.
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LLS
Aluminiowy anodowany profil kątowy. Przeznaczony
do montażu ściennego oraz do mebli. Przy zastosowaniu taśm LED IP65 i uszczelnieniu neutralnym
silikonem zyskuje szczelność IP65. Do profilu dostępne
są różnego rodzaju przesłony, w tym Shade . Nadaje
się do taśm LED maks. szerokości 13 mm i mocy
nieprzekraczającej 30 W/m. Idealny do montażu na
ścianach, w meblach, półkach oraz po uszczelnieniu
do pomieszczeń gdzie występuje duża wilgotność,
takich jak: kuchnie, łazienki, siłownie, spa, chłodnie.
Dostępny w wersji srebrnej i czarnej.

Alu anodized corner profile. Can be mounted in
furnitures and shelves. By using IP65 LED strips and
sealing with neutral silicone, it gains IP65 tightness.
There are couple kinds of covers for LLS , including
Shade . Suitable for LED strips with a maximum width
13 mm and power not exceeding 30 W/m. Ideal for
mounting on walls, in furnitures, shelves and after
sealing to places with high humidity, such as kitchens,
bathrooms, gyms, spa, cold stores.
Available in silver and black version.

glazed

transparent
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LLS XL
Aluminiowy anodowany profil kątowy. Przeznaczony do montażu ściennego oraz do mebli, gdzie
wymagana jest szerokość większa niż standardowa.
LLS XL pozwala na użycie szerszych taśm LED i zapewnia lepsze odprowadzenie ciepła oraz szerszy
kąt świecenia. Przy zastosowaniu taśm LED IP65
i uszczelnieniu neutralnym silikonem zyskuje szczelność IP65. Do profilu dostępne są różnego rodzaju
przesłony, w tym Shade i Square . Nadaje się do taśm
LED maks. szerokości 15 mm i mocy nieprzekraczającej
35 W/m. Idealny do montażu na ścianach, w meblach,
półkach oraz po uszczelnieniu do pomieszczeń gdzie
występuje duża wilgotność, takich jak: kuchnie, łazienki,
siłownie, spa, chłodnie.
Dostępny w wersji srebrnej i czarnej.

Alu anodized corner profile. Can be mounted in furnitures and shelves, where width greater than standard
is required. This allows us to use wider led strips fir
an increased heat dissipation and a wider angle of
light emission. By using IP65 LED strips and sealing
with neutral silicone, it gains IP65 tightness. There
are couple kinds of covers for LLS , including Shade
& Square . Suitable for LED strips with a maximum
width 15 mm and power not exceeding 35 W/m. Ideal
for mounting on walls, in furnitures, shelves and after
sealing to places with high humidity, such as kitchens,
bathrooms, gyms, spa, cold stores.
Available in silver and black version.

glazed

transparent
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LLSP
Aluminiowy anodowany profil kątowy. Przeznaczony do
montażu ściennego oraz do mebli. Dostępny z mleczną
przesłoną. Nadaje się do taśm LED maks. szerokości
10 mm i mocy nieprzekraczającej 20 W/m. Idealny
do montażu na ścianach, w meblach oraz półkach.
Dostępny w wersji srebrnej.
Dostępny w wersji srebrnej.
Alu anodized corner profile with milky cover. Suitable for LED strips with a maximum width 10 mm
and a power not exceeding 20 W/m. An ideal profile
for lighting walls and furniture, shelves.
Available in silver version.

LLZ
Aluminiowy anodowany profil kątowy. Przeznaczony do
montażu ściennego oraz do mebli. Dostępny z mleczną
przesłoną. Nadaje się do taśm LED maks. szerokości
10 mm i mocy nieprzekraczającej 20 W/m. Idealny
do montażu na ścianach, w meblach oraz półkach.
Dostępny w wersji srebrnej.
Alu anodized corner profile with milky cover. Suitable for LED strips with a maximum width 10 mm
and a power not exceeding 20 W/m. An ideal profile
for lighting walls and furniture, shelves.
Available in silver version.
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C1
Aluminiowy anodowany profil kątowy. Przeznaczony do montażu ściennego oraz do mebli. Dostępny
z mleczną przesłoną. Nadaje się do taśm LED maks.
szerokości 12 mm. Idealny do montażu na ścianach,
w meblach oraz półkach.
Dostępny w wersji białej, srebrnej i czarnej.
Alu anodized corner profile with milky cover. Suitable for LED strips with a maximum width 12 mm.
An ideal profile for lighting walls and furniture, shelves.
Available in white, silver and black version.
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