
Profily pro LED pásky 

 

Rozhodli jste se využít novou a úspornou technologii LED 

osvětlení pro váš domov nebo kancelář?  

LED osvětlení patří mezi velmi vyhledávané světelné zdroje 

nejen díky své úspornosti, ale také díky snadné instalaci. 

Jedním z nejoblíbenějších světelných zdrojů jsou LED pásky. 

V naší nabídce naleznete profily, díky kterým Vaše osvětlení 

získá nový rozměr. 

Profily se nejvíce používají k montáži do kuchyní, nábytku nebo na místa, kde chcete, aby váš prostor 

zajímavě vynikl. Naše profily zajišťují mimo elegantního designu také důležité chlazení. 

Profily pro LED nabízíme s povrchovou úpravou přírodní elox, díky kterému se LED profil 

automaticky stává plnohodnotným doplňkem Vašeho interiéru. 

LED profily nabízíme v délkách 1 metr a 2 metry.  

 

Každý z našich LED profilů je opatřen plastovou krytkou, která je zkonstruována tak, aby ji bylo 

možno opětovně nacvaknout  a vycvaknout. Pozor na profily s nasouvací krytkou, manipulace je 

velmi obtížná. Zacvakávací krytka má výhodu nacvaknutí přímo z čelní strany profilu, je vyrobena z 

kvalitního UV odolného polykarbonátu. 

Krytku nabízíme v provedení čirá nebo mat a je automaticky součástí profilu. 

 

Hliníkový profil pro LED standardní 

Tyto profily pro LED pásky nejčastěji najdou využití při osvětlení kuchyňské 

linky, šatních prostor, šatních skříní. Jsou vhodné pro všechna pohledová 

místa v interiéru. 

 

 

 

Hliníkový profil pro LED vestavný 

Led profily pro instalaci do předem vyfrézované drážky. 

Této profil pro LED se instaluje např. do spodní části kuchyňských 

skříněk, šatní skříně, stolů a podobně. Díky "přesahu" na obou 

stranách profilu se zakryjí případné nerovnosti vzniklé při frézování.  

                                                                                  



 

 Hliníkový profil pro LED rohový   

AL profil pro LED se používá pro umístění do rohu pod horní skříňky pro 

nasvětlení kuchyňské pracovní desky, šatní skříně, stolů, vitrín a podobně. 

Otočením profilů na stěnu získáte příjemné tlumené světlo. 

 

 

 

 

Krycí lišty 

Krycí plastové lišty nabízíme v provedení „čirá“ a „mat“ a jsou automaticky 

součástí profilu pro LED.  

  

 

 

Plastové koncovky 

Jedná se o patové krytky, které složí jako estetické zakončení LED profilu. 

Zabraňuje proniknutí prachu do lišty. Tyto koncovky jsou účtovány zvlášť. 
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