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LED profil PDS4 - K

LED profil PDS - O

LED profil MDF STOS

Cena za 1 metr komplet LED lišty s difuzorem bez
koncovek. Možnosť výberu difúzora transparetný alebo
mliečny a LED pásků podle vlastního výběru. LED lišty

Cena za 1 metr komplet LED lišty s difuzorem bez
koncovek. Možnosť výberu difúzora transparetný alebo
mliečny a LED pásků podle vlastního výběru. LED lišty

LED profil MDF je konstruován pro flexibilní nebo pevné
LED pásky a je navržen pro vnitřní využití. Je možné jej
využít pro dekorativní a pracovní nasvícení na osvětlení

157.30

157.30

133.10

LED profil PDS4 - ALU ANODOWANY

LED profil Micro K

LED profil MDF PDS

Cena za 1 metr komplet LED lišty s difuzorem bez
koncovek. Možnosť výberu difúzora transparetný alebo
mliečny a LED pásků podle vlastního výběru.LED lišty

Cena za 1 metr komplet LED lišty s difuzorem bez
koncovek. Možnosť výberu difúzora transparetný alebo
mliečny a LED pásků podle vlastního výběru.LED lišty

LED profil MDF je konstruován pro flexibilní nebo pevné
LED pásky a je navržen pro vnitřní využití. Je možné jej
využít pro dekorativní a pracovní nasvícení na osvětlení

157.30

157.30

133.10

LED profil PDS4 - ALU

LED profil Micro

LED profil MDF PAC

Cena za 1 metr komplet LED lišty s difuzorem bez
koncovek. Možnosť výberu difúzora transparetný alebo
mliečny a LED pásků podle vlastního výběru.LED lišty

Cena za 1 metr komplet LED lišty s difuzorem bez
koncovek. Možnosť výberu difúzora transparetný alebo
mliečny a LED pásků podle vlastního výběru. LED lišty

LED profil MDF je konstruován pro flexibilní nebo pevné
LED pásky a je navržen pro vnitřní využití. Je možné jej
využít pro dekorativní a pracovní nasvícení na osvětlení

157.30

157.30

133.10
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LED profil MDF 45

LED profil D45 - NOWY ANODA

Konzola ALU 45

LED profil MDF je konstruován pro flexibilní nebo pevné
LED pásky a je navržen pro vnitřní využití. Je možné jej
využít pro dekorativní a pracovní nasvícení na osvětlení

Cena za 1 metr komplet LED lišty s difuzorem bez
koncovek. Možnosť výberu difúzora transparetný alebo
mliečny a LED pásků podle vlastního výběru.

Pružná ocelová pozinkovaná konzola se po vyměření
šroubem připevní na místo kde se má umístit ALU profil.
Po upenení všech konzolí Alu lištu do upevněných konzol

133.10

169.40

35.09

LED profil HR LINE

LED profil D45 - NOWY

Koncovka MDF profilu STOS_OTW

Široký rozsah použití: stavební inženýrství, krajinářská
architektura, světlý řádek značení. Stavební fasády,
bazény,montáž na chodníku ,zámkové dlažby, cyklostezky,

Cena za 1 metr komplet LED lišty s difuzorem bez
koncovek. Možnosť výberu difúzora transparetný alebo
mliečny a LED pásků podle vlastního výběru. LED lišty

Koncovka profilu je vybavena z vnitřní strany
oboustrannou lepící páskou. Po odlepení ochranné folie
z lepicí pásky, konvcovku nalepíme na MDF profil.

701.80

157.30

19.00

LED profil HR ALU

Konzola PDS4, PDO

Koncovka MDF profilu STOS

Malá velikost (pouze 8,2 mm) umožňuje kompletní
integraci do dlažby
z velmi malým průřezem pro snadnou montáž, nízká

Pružná ocelová pozinkovaná konzola se po vyměření
šroubem připevní na místo kde se má umístit ALU profil.
Po upenení všech konzolí Alu lištu do upevněných konzol

Koncovka profilu je vybavena z vnitřní strany
oboustrannou lepící páskou. Po odlepení ochranné folie
z lepicí pásky, konvcovku nalepíme na MDF profil.

129.00

35.09

19.00

LED profil EX ALU

Konzola ALU micro

Koncovka MDF profilu PDS_OTW

LED profil DEX-ALU je navržen na výrobu informačních
tabulí
na nasvícení prosklené zadní části kuchyňské linky, na

Pružná ocelová pozinkovaná konzola se po vyměření
šroubem připevní na místo kde se má umístit ALU profil.
Po upenení všech konzolí Alu lištu do upevněných konzol

Koncovka profilu je vybavena z vnitřní strany
oboustrannou lepící páskou. Po odlepení ochranné folie
z lepicí pásky, konvovku nalepíme na MDF profil.

701.80

35.09

19.00
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Koncovka MDF profilu PDS

Koncovka MDF profilu D45

Koncovka profilu je vybavena z vnitřní strany
oboustrannou lepící páskou. Po odlepení ochranné folie
z lepicí pásky, konvovku nalepíme na MDF profil.

Koncovka profilu je vybavena z vnitřní strany
oboustrannou lepící páskou. Po odlepení ochranné folie
z lepicí pásky, konvovku nalepíme na MDF profil.

19.00
Koncovka MDF profilu PAC_OTW

Koncovka ALU profilu PDS4-K_OTW

19.00
Koncovka ALU profilu Z45_ALU_OTW

36.30
Koncovka ALU profilu PDS4-K

Koncovka profilu je vybavena z vnitřní strany
oboustrannou lepící páskou. Po odlepení ochranné folie
z lepicí pásky, konvovku nalepíme na MDF profil.

19.00
Koncovka MDF profilu PAC

36.30
Koncovka ALU profilu Z45

36.30
Koncovka ALU profilu PDS4

Koncovka profilu je vybavena z vnitřní strany
oboustrannou lepící páskou. Po odlepení ochranné folie
z lepicí pásky, konvovku nalepíme na MDF profil.

19.00
Koncovka MDF profilu D45_OTW

36.30
Koncovka ALU profilu PDS4_OTW

36.30
Koncovka ALU profilu PDS-O_OTW

Koncovka profilu je vybavena z vnitřní strany
oboustrannou lepící páskou. Po odlepení ochranné folie
z lepicí pásky, konvovku nalepíme na MDF profil.

19.00

36.30

36.30
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Koncovka ALU profilu PDS-O

Koncovka ALU profilu Micro

Difúzor transparentní standart

Difuzor slouží jako kryt ALU nebo MDF profilu a zároveň
slouží k rovnoměrnou distribuci vyzařovaného světla.
Propouští 98% světla.

36.30
Koncovka ALU profilu Micro_OTW

36.30
Koncovka ALU profilu HR-LINE_OTW

102.85
Difúzor transparentni HS

Difuzor slouží jako kryt ALU nebo MDF profilu a zároveň
slouží k rovnoměrnou distribuci vyzařovaného světla.
Propouští 98% světla.

43.92
Koncovka ALU profilu Micro-K_OTW

36.30
Koncovka ALU profilu DEX_OTW

102.85
Difúzor transparentní

Difuzor slouží jako kryt ALU nebo MDF profilu a zároveň
slouží k rovnoměrnou distribuci vyzařovaného světla.
Propouští 98% světla.

36.30
Koncovka ALU profilu Micro-K

39.00
Koncovka ALU profilu DEX

102.85
Difúzor mléčný standart

Difuzor slouží jako kryt ALU nebo MDF profilu a zároveň
slouží k rovnoměrnou distribuci vyzařovaného světla.
Mléčný difuzor propouští méně světla než transparentní

36.30

39.00

107.69
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Difúzor mléčný HS

Difuzor slouží jako kryt ALU nebo MDF profilu a zároveň
slouží k rovnoměrnou distribuci vyzařovaného světla.
Mléčný difuzor propouští méně světla než transparentní

107.69
Difúzor mléčný

Difuzor slouží jako kryt ALU nebo MDF profilu a zároveň
slouží k rovnoměrnou distribuci vyzařovaného světla.
Mléčný difuzor propouští méně světla než transparentní

107.69

Strana 5

