NÁBYTKOVÉ OSVĚTLENÍ
KATALOG PODZIM 2011
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PRŮVODCE KATALOGEM
INFORMACE KTERÉ POTŘEBUJETE
Členění katalogu podzim 2011
• Katalog je členěn na sekce:
1) LED pásky			
2) Lišty pro LED pásky
3) Napájení DC 12 V pro LED pásky
4) Vypínače, senzory a stmívače 12 V a 230 V
5) Montážní materiál 12 V a 230 V

Verze katalogu
• Aktuální verze katalogu podzim 2011 bude v platnosti do vydání nové verze. O vydání nové verze budete informování u našich obchodních partnerů, na www.wireli.cz a e-mail zpravodajem.
• Katalogu 2012 bude podrobněji doplněn o montážní návody na spínače a senzory a doplněn o nabídku LED, VARIABILNÍHO a LUMINISCENČNÍHO OSVĚTLENÍ.

Sortiment
• Do katalogu podzim 2011 se kompletní sortiment nedostal. Nezbylo místo na VARIABILNÍ a LUMINISCENČNÍ osvětlení. Můžete proto využít také katalogy 2010 a 1 čtvrtletí 2011.
• Pokud potřebujete zajistit atypickou výrobu nebo výrobky, které nejsou obsahem katalogu, kontaktujte produkt manažera.

Poradenství
• V rámci katalogu naleznete rady a informace produkt manažera důležité pro montáž, užití a kupní rozhodnutí.
• Proškolení můžete objednat po dohodě s obchodními zástupci.
• Poradenství získáte také zasláním dotazu na info@idealtrade.cz nebo telefonicky na +420 577 609 222.

Služby
• V rámci služeb připravíme kompletní projekt osvětlení.
• Kompletujeme sestavy, pájíme, řežeme lišty, připravujeme kabeláž, izolujeme pro použití v exteriéru.
• Poskytujeme poradenství a školení.

Co potřebujete vědět
• Pásek bez gelu IP33 použijete v interiéru do lišty s krytkou. Pásek IP33 bez zalití v GELU má lepší parametry pro chlazení. Použijete jej v liště v pohledových místech interiéru.
• Pásek bez gelu IP65 použijete v interiéru bez lišty nebo s podkladovým chladicím profilem. Gel chrání čipy nejen proti vlhkosti, ale také proti poškození při úklidu. Použijete jej
v nepohledových místech interiéru nebo v koupelně mimo místa kde hrozí přímý zásah vodou.
• Pásek bez gelu IP68 (není samolepící) použijete v exteriéru nebo v interiéru (vana, sprchové kouty, akvária...). V pohledových místech jej umístíte do lišty s krytkou.
• Pamatujte na chlazení. Chlazení je podmínkou dlouhé životnosti a správné funkce jak pásku, tak napájení.
• Barva diody na pásku: světle žlutá se používá pro diody s bílou studenou a neutrální barvou světla 4000 - 7000 K, oranžovo žlutá pro diody s bílou teplou barvou světla 2500 - 4000 K,
bílá barva se používá pro diody s jinou než bílou barvou světla (žlutá, červená, zelená, modrá a čipy 5050 pro RGB pásky)
• Lišty pro LED pásky umožňují docílit profesionální výsledek při instalaci osvětlení. Lišty vkládané jsou určeny k zafrézování do korpusu či zabudování do stěny. Lišty nakládané jsou instalovány na korpus nebo stěnu. Lišty hliníkové zajišťují mimo elegantního designu také důležité chlazení. Lišty plastové, umožňují při instalaci se vyrovnat s mírnými nerovnostmi či oblouky.
• Krytky transparentní pohlcují méně světelného toku než krytky mléčné (opálové). Krytky opálové jsou vhodné tam, kde nechceme vidět jednotlivé světelné body diod na LED pásku.
• Instalace v exteriéru, do sprchy, akvária... vyžaduje zajištění nejen samotné pásky, ale také jednotlivých spojů sestavy a odpovídající napájení.
• Možnosti ovládání jsou dalším znakem profesionalnality. Nabízíme vypínače, stmívače, senzory, čidla, snímače. Osvětlení můžete ovládat letmým pohybem ruky nad pracovní
deskou, otevřením dvířek, dotykem na světlo, zapínat automaticky při poklesu intenzity osvětlení apod.
• Pájení a instalace: Rádi Vám vše připravíme na míru. Mimo vlastní pásky a lišty můžete ale objednat také montážní materiál: kabely, pájky, cín, kalafunu, koncovky, krytky, průchodky,
krimplovací kleště, obalový materiál a další potřeby.

Balení výrobků
• Balení je součástí placeného obchodního servisu. Zakázky dostanete zabaleny tak, aby byly doručeny nepoškozeny a obaly jste mohli použít pro následnou distribuci.
• Zboží a výrobky standardně balíme do kartónových krabic. Balné do této krabice účtujeme v nákladové výši 12 Kč.
• Lišty standardně balíme do speciálních dutinek s plastovými koncovkami. Balné do tohoto obalu účtujeme v nákladové výši 13 Kč / 1 m dutinky a plastové koncovky 1 kus za 3 Kč.
• Lišty objednané po 1 ks v některých případech balíme pouze do výztuhy z papírových rohů v ceně 5 Kč / 1,6 m .
• V případě paletových zásilek účtujeme palety neznačené ve výši 100 Kč / ks, nebo palety EUR ve výši 185 Kč / ks.

Slovo produktmanažera
Ve chvíli, kdy Vašim zákazníkům ukážete možnosti osvětlení a ovládání, které Vám nabízíme v tomto katalogu, nebudou hledat nic
jiného. Věřte nám. Objednejte vzorky a ukažte jim kapacitní vypínač zabudovaný do kuchyňské linky, ukažte jim šatní tyč, která se
rozsvítí při otevření dveří, ukažte jim poziční designové osvětlení rozsvěcující se, když se setmí na nastavenou intenzitu...
Pokud si nebudete jisti, zavolejte, napište, obraťte se na naše prodejce nebo naše obchodní zástupce. Poradíme Vám a pomůžeme Vám
získat více spokojených zákazníků, vydělat na zakázce více peněz, získat zákazníky mezi přáteli těch, pro které jste pracovali!
Vyzkoušejte naše služby a přidejte se k stále většímu počtu našich spokojených odběratelů. My zajistíme, že budou spokojeni také
odběrartelé Vaši.
												
Děkujeme.
www.wireli.cz www.idealtrade.cz
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LED PÁSKY

Pásky bez GELU stupeň ochrany IP33
Lepicí pásek LED IP 33 úhel vyzařování 120°
Určení pro instalaci do designové lišty pro LED pásky v interiéru

Akční čip 3528 EKONOMY

99,SUPER 3202013609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A bílá studená
3202014609 60LED/1m 210 lm 4,8W 1m/0,4A bílá teplá
139,A
N
CE
• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m
• vhodný pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

EPISTAR čip 3528

238,3202006609 60LED/1m 280 lm 4,8W 1m/0,4 A bílá studená
3202007609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A bílá teplá
238,• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m

3202028609 30LED/1m 280 lm 2,4W 1m/0,2 A žlutá
3202017609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A červená
3202015609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A modrá
3202016609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A zelená
• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m

3202008609 96LED/1m 440lm 7,68W 1m/0,64 A bílá studená
3202009609 96LED/1m 420lm 7,68W 1m/0,64 A bílá teplá
• vhodný pro místa s požadavkem na středně silné osvětlení

• modul 3 LED délka 3 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 7,5 m

EPISTAR 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)

TIP
• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

EPISTAR 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)

TIP
• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

KA
NOVIN

• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 12 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

3202018609 3 čip 60LED/1m 1080 lm 14,4W 1m/1,5 A bílá studená 469,3202035609 3 čip 60LED/1m 900 lm 14,4W 1m/1,6 A neutrální
469,3202019609 3 čip 60LED/1m 900 lm 14,4W 1m/1,6 A bílá teplá
469,• nejprodávanější typ pásku
• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení
• lze do lišty WIRELI 15 lze nalepit 2 řady pásků a získat výkon 360LED/1metr

229,3202020601 30LED/1m 14,4W 1m/1,2 A RGB
3202015601 60LED/1m 14,4W 1m/1,2 A RGB
399,• vhodný za televizi, do skříněk, pod nábytek, do koupelny, na skleněné police
• interiér si přizpůsobíte podle nálady a už Vás nebude nikdy nudit

3202044609 3 čip 60LED/1m 1140 lm 13W 1m/1,08 A bílá studená
3202045609 3 čip 60LED/1m 1050 lm 13W 1m/1,08 A bílá teplá
• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení
• vhodný pro profil WIRELI 1, WIRELI 2, WIRELI 15

559,559,-

3202012609 3 čip 60LED/1m 2400 lm 36 W 1m/3 A bílá studená
3202020609 3 čip 60LED/1m 1800 lm 36 W 1m/3A bílá teplá
• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení
• vhodný pro profil WIRELI 1, WIRELI 15
• pouze do vyprodání zásoby - nahrazeno čipem CREE ML-B

640,640,-

CREE 3 čip 5060

• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 12 mm • výška 3 mm • nejdelší linie 1,5 m

CREE čip ML-B

KA
NOVIN

• 60 LED modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 12 mm • výška 3 mm • nejdelší linie 3 m
• 90 LED modul 3 LED délka 3,3 cm • šíře pásku 12 mm • výška 3 mm • nejdelší linie 3 m

Výhody
• Vysoká životnost, vynikající kvalita
• Vhodné pro instalaci do hliníkových lišt pro LED pásky
• Pásky připravíme s kabeláží pro snadnou montáž
• Přidáte lištu a máte dokonale vypadájící osvětlení

3202038609 60LED/1m 2500lm 36W 1m/3A 120° bílá studená
3202039609 60LED/1m 2100lm 36W 1m/3A 120° neutrální
3202040609 60LED/1m 1900lm 36W 1m/3A 120° bílá teplá
3202043609 90LED/1m 3000lm 36W 1m/3A 120° bílá studená
3202042609 90LED/1m 2700lm 36W 1m/3A 120° neutrální
3202041609 90LED/1m 2400lm 36W 1m/3A 120° bílá teplá
• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení
• vhodný pro profil WIRELI 1, WIRELI 15

od

Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí
lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

Katalog NÁBYTKOVÉ OSVĚTLENÍ
Vydání podzim 2011

299,299,-

3202011609 120LED/1m 480 lm 9,6W 1m/0,8 A bílá studená
345,3202010609 120LED/1m 448 lm 9,6W 1m/0,8 A bílá teplá
345,• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení
• lze do lišty WIRELI 15 lze nalepit až 3 řady pásků a získat výkon 360LED/1metr

• modul 3 LED délka 2,5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 6,5 m

EPISTAR 3 čip H241 (ekvivalent 180 LED / 1 m)

149,238,238,238,-

IDEAL TRADE, spol. s r.o., Tečovice 45, 763 02 Zlín 4 - Malenovice
Tel. +420 577 609 209, Fax. +420 577 609 216, info@idealtrade.cz

755,755,755,1099,1099,1099,-

99,-

www.wireli.cz www.idealtrade.cz
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LED PÁSKY V GELU

Pásky stupeň ochrany IP65 a IP68
Lepicí pásek LED IP 65 úhel vyzařování 120° z horní strany zalitý v elastickém silikonovém GELU
Určení pro nepohledová místa v koupelnách a interiéru

EPISTAR čip 3528
• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m

248,3202001601 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A bílá studená
3202008601 60LED/1m 224 lm 4,8W 1m/0,4 A bílá teplá
248,• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m

3202036609 60LED/1m 210 lm 4,8W 1m/0,4 A modrá
3202029609 60LED/1m 210 lm 4,8W 1m/0,4 A zelená
• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

• modul 3 LED délka 3 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 6,5 m

3202021609 120LED/1m 448 lm 9,6W 1m/0,8 A bílá studená
3202022609 120LED/1m 420 lm 9,6W 1m/0,8 A bílá teplá
• vhodný pro koupelny tam kde nehrozí zalití vodou

EPISTAR 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)

TIP
• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

EPISTAR 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)

TIP
• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

248,248,355,355,-

3202024609 3 čip 60LED/1m 1050 lm 14,4W 1m/1,5 A bílá studená 469,3202025609 3 čip 60LED/1m 950 lm 14,4W 1m/1,6 A bílá teplá
469,• nejprodávanější typ pásku
• vhodný pro koupelny tam kde nehrozí zalití vodou
• lze do lišty WIRELI 15 lze nalepit 2 řady pásků a získat výkon 360LED/1metr

399,-

3202016601 60LED/1m 14,4W 1m/1,2 A RGB

• vhodný za televizi, do skříněk, pod nábytek, do koupelny, na skleněné police
• interiér si přizpůsobíte podle nálady a už Vás nebude nikdy nudit

Pásek LED IP 68 úhel vyzařování 120° oboustranně zalitý v elastickém silikonovém GELU
Určení pro sprchové kouty, bazény, akvária a exteriér

EPISTAR čip 3528
• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m

• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m

EPISTAR 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)
• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

Instalace v exteriéru

TIP

258,3202023609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A bílá studená
3202030609 60LED/1m 224 lm 4,8W 1m/0,4 A bílá teplá
258,• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo
3202031609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A modrá
3202034609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A červená
3202032609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A zelená
• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo
• zelená a červená pouze na objednávku s termínem dodání po dohodě

258,389,389,-

3202031601 60LED/1m 14,4W 1m/1,2 A RGB

399,-

• vhodný pro bazény, sprchy, akvária, pod auta, pro vánoční výzdobu
• obarvěte si život podle Vašich představ!

Pro tento typ pásků budete potřebovat také speciální
silikonové koncovky a montážní úchytky. Pásek není vybaven
lepící vrstvou, počítá se s instalací v exteriéru nebo ve vodě.
Vše potřebné naleznete v sekci s montážním materiálem.

• Další typy pásků pro použití v exteriéru můžeme
zakázkově upravit zalitím do silikonu. Vždy se jedná o
individuální úpravy a nacenění.
• Kontaktujte nás na info@idealtrade.cz

Lepicí pásek LED IP 33 a IP 65 s bočním svitem
Určení do interiéru pro místa s požadavkem na svit v rovině pásky

Zajistíme na objednávku
• Pásky pro speciální užití
• Připravíme po dohodě

LED pásek s bočním svitem IP33 60LED/1m
299,LED pásek s bočním svitem IP65 GEL 60LED/1m
319,• Obvyklá dodací lhůta 10 dnů. Modrá barva zpravidla skladem.

Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí
lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.
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LIŠTY PRO LED PÁSKY
Profesionální lišty za super ceny
OBSAH:
Hliníkové lišty pro LED pásky			
Nakládané profily ........................................
Vkládané profily
........................................
Úhlové 45 ° rohové ........................................
Úhlový 60 ° rohový nad pracovní desku .............
Úhlové univerzální (polohovatelné osv.) .........
S lineární čočkou 60 ° ......................................
S lineární čočkou 30 °, 60 °, 90 °........................
Hliníkové montážní profily pro sádrokartony ....
Šatní tyč s LED osvětlením (polohovatelné osv.) .
Profily pro jednoduché skleně police ................
Designový profil pro zpětné podsvícení .............

Strana katalogu
6, 7, 8, 9, 11
5, 7, 8
9
6
10
5, 6
9
10
10
11, (+ 12 pvc profil)
12

Plastové lišty pro LED pásky			
Plastové vkládané krytky .................................
Plastové nakládané profily ...............................
Profil pro jednoduché skleně police ..................

Strana katalogu
12
12
12, (+ 11 alu profily)

Obchodní a technické informace
• Veškeré ceny jsou uvedeny jako maloobchodní ceny (MO) bez DPH.
• Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár.
• Krycí lišty pokud není uvedeno, jinak jsou objednávány a účtovány samostatně.
• Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu.
• Lišty a krycí pásky jsme schopni dodat nakráceny na míru. (viz. ceník služeb)
• Standardní délka lišt a krytek je 2 m. (výjimky uvedeny v textu)
• Pro speciální zakázky jsme ve vybraných případech schopni zajistit délky do 4 m.
• Pro odběr e-zpravodaje s aktuálními informacemi o novinkách a cenách v oblasti
LED osvětlení se registrujte na www.wireli.cz nebo volejte +420 577 609 222

Sestava vzorků s hliníkovými a plastovými lištami
299,-

3205001120 Vzorková sestava lišt pro LED pásky

CENÍK SLUŽEB:
Řezání a opracování hliníkových lišt 90 ° ...................... 13,- Kč
Řezání a opracování hliníkových lišt úhlové ................. 19,- Kč
Řezání a opracování plastových lišt .............................. 13,- Kč
Balné lišt do kartonové dutinky ........... 13,- Kč za 1 m délky + 3,- Kč krytka
Hotová světla v lištách dle požadavku na sestavy ......... 85,- Kč kus *
Lakování profilů a další výroba ..................................... cena dohodou
* světla včetně vlepení LED pásku, zapravení kabeláže = cena za sestavu + 85,- Kč

• Určeno pro obchodníky a výrobce
• Sestava obsahuje vzorky po 10 cm od každé lišty v katalogu (bez lineárních čoček)
• Uvedená cena je VO bez DPH a možnosti slev

• Tento katalog lišt je dílčí nabídkou širokého sortimentu komponentů pro montáž a realizaci LED osvětlení. Kompletní aktuální katalog naleznete na www.wireli.cz

Hliníková vkládaná lišta WIRELI 12
78,3202104120 Lišta WIRELI 12
• Šířka frézování 18 mm, šířka lišty 24 mm, výška 7 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 10,2 mm
• Síla stěn 1 mm
• Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36,9 ° C
• Montážní úchyt lišty je vyroben z profilu 3202105120 WIRELI 13
Koncovky a úchyty
3202013602 Koncovka WIRELI 12 půlkulatá plast (pár)
3205012609 Koncovka WIRELI 2 půlkulatá kov (pár)
3202106120 Montážní úchyt WIRELI 11, 12 a 60° (ks)

19,59,9,-

Krycí lišty

• Jemně matná krytka sníží svítivost o cca 15 %
• Opálová krytka sníží svítivost o cca 50 %
• Lineární čočka zvýší svítivost o cca 50 %, ale zůží
úhel vyzařování ze 120 ° na 60 °

19,3202013600 Lišta krycí WIRELI JEMNĚ MATNÁ - 15 %
3202014600 Lišta krycí WIRELI 2 m OPAL - 50 %
19,3202012600 Lišta krycí WIRELI LINEÁRNÍ ČOČKA ČIRÁ + 50 % 88,• Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
• Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu na 60 °
MO cena bez DPH

Výhody

78,-

• Možnost použití lineární čočky
• Možnost volby transparentní nebo opálové krycí lišty
• Montážní úchyt na kteý lze lištu snadno naklapnout.
• Kvalitní koncovky pro profesionální zakončení
• Nižší výška = světlo není pohlceno profilem
• Dvojitá stěna = lepší chlazení
• Bezkonkurenční cena

TIP

NÁ
SUPER SNAD
E
CENA PRÁC

Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí
lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.
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LIŠTY PRO LED PÁSKY
PRO PROFESIONÁLNÍ VZHLED
Hliníková nakládaná lišta WIRELI 11
79,-

3202103120 Lišta WIRELI 11

• Šířka 20 mm, výška 8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 10,2 mm
• Síla stěn 1 mm
• Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 35 ° C
• Montážní úchyt lišty je vyroben z profilu 3202105120 WIRELI 13

Koncovky a úchyty
3202012602 Koncovka WIRELI 11 (pár)
3202106120 Montážní úchyt WIRELI 11, 12 a 60° (ks)

19,9,-

Krycí lišty

19,3202013600 Lišta krycí WIRELI JEMNĚ MATNÁ - 15 %
19,3202014600 Lišta krycí WIRELI 2 m OPAL - 50 %
3202012600 Lišta krycí WIRELI LINEÁRNÍ ČOČKA ČIRÁ + 50 % 88,-

• Jemně matná krytka sníží svítivost o cca 15 %
• Opálová krytka sníží svítivost o cca 50 %
• Lineární čočka zvýší svítivost o cca 50 %, ale zůží
úhel vyzařování ze 120 ° na 60 °

• Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
• Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu na 60 °

Výhody

79,-

• Možnost použití lineární čočky
• Možnost volby transparentní nebo opálové krycí lišty
• Montážní úchyt na kteý lze lištu snadno naklapnout.
• Kvalitní koncovky pro profesionální zakončení
• Nižší výška = světlo není pohlceno profilem
• Dvojitá stěna = lepší chlazení
• Bezkonkurenční cena

TIP

NÁ
SUPER SNAD
PRÁCE
CENA

Hliníková nakládaná úhlová lišta WIRELI 60°
3202101120 Lišta WIRELI 60° ROHOVÁ
88,• Šířka 20 mm, výška 4,5 až 16 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 10,2 mm
• Síla stěn 1 mm
• Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 34,9 ° C
• Montážní úchyt lišty je vyroben z profilu 3202105120 WIRELI 13

Koncovky a úchyty
3202014602 Koncovka WIRELI 60°
3202106120 Montážní úchyt WIRELI 11, 12 a 60° (ks)

19,9,-

Krycí lišty
• Jemně matná krytka sníží svítivost o cca 15 %
• Opálová krytka sníží svítivost o cca 50 %
• Lineární čočka zvýší svítivost o cca 50 %, ale zůží
úhel vyzařování ze 120 ° na 60 °

Výhody

19,3202013600 Lišta krycí WIRELI JEMNĚ MATNÁ - 15 %
19,3202014600 Lišta krycí WIRELI 2 m OPAL - 50 %
3202012600 Lišta krycí WIRELI LINEÁRNÍ ČOČKA ČIRÁ + 50 % 88,• Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
• Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu na 60 °

• Lišta pod úhlem 60 ° při montáži nad pracovní desku
neoslňuje !
• Možnost použití lineární čočky
• Možnost volby transparentní nebo opálové krycí lišty
• Montážní úchyt na kteý lze lištu snadno naklapnout.
• Kvalitní koncovky pro profesionální zakončení
• Nižší výška = světlo není pohlceno profilem
• Dvojitá stěna = lepší chlazení
• Bezkonkurenční cena

88,TIP

Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí
lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.
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LIŠTY PRO LED PÁSKY
PRO PROFESIONÁLNÍ VZHLED
Hliníková vkládaná lišta WIRELI 2
3205007609 Lišta WIRELI 02

85,-

139,-

3205001124 Lišta WIRELI 02 bronz

• Šířka frézování 17,5 mm, šířka lišty 23 mm,
výška 8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 15 mm
• Síla stěn 1 mm
• Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod:

• Šířka frézování 17,5 mm, šířka lišty 23 mm,
výška 8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 15 mm
• Síla stěn 1 mm
• Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 38 ° C

Koncovky

3205012609 Koncovka kov půlkulatá (pár)

Koncovky

3205012609 Koncovka kov půlkulatá (pár)

59,-

Krycí lišty zasunovací a klipy

59,-

3202020600 Lišta krycí TRANSPARENT
3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT klip *
3202029601 Lišta krycí OPÁL klip *
* Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
• Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

Výhody
• Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo transparentním
provedení
• Nižší výška = světlo není pohlceno profilem

SUPER
CENA

od

27,63,63,-

85,-

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 1 (možnost použit též jako úhlovou lištu 45 °)
3205006609 Lišta WIRELI 01 bronz
159,• Šířka 20 mm, výška 8 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 13 mm
• Síla stěn 2 až 3 mm
• Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 34 ° C

3205005609 Lišta WIRELI 01
129,• Šířka 20 mm, výška 8 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 13 mm
• Síla stěn 2 až 3 mm
• Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod:

Koncovky

3205009609 Koncovka kov šroub (pár)
3205010609 Koncovka kov (pár)

Koncovky

3205011609 Koncovka bronz (pár)
68,• Stejný typ jako 3205009609 Koncovka kov šroub (pár)

66,68,-

Výhody

• Možnost použití CREE pásků s vysokou svítivostí.
• Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo transparentním
provedení
• Nižší výška = světlo není pohlceno profilem
• Koncovky mohou mít na základě aktuální výroby
a zásoby různou povrchovou úpravu

Montážní doplňky

3205013609 Montážní úchyt boční
3205014609 Montážní úchyt úhlový 45 °
• Pro snadnou a profesioánální práci

Krycí lišty zasunovací a klipy
26,84,-

3202020600 Lišta krycí TRANSPARENT
3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT klip *
3202029601 Lišta krycí OPÁL klip *
* Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
• Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

27,63,63,-

129,-

od

Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí
lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.
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LIŠTY PRO LED PÁSKY
PRO PROFESIONÁLNÍ VZHLED
Hliníková multifunkční vkládaná nebo nakládaní lišta WIRELI 3
3202096120 Lišta WIRELI 03
144,• Šířka frézování 14,5 mm, šířka lišty 19,4 mm,
výška 12 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11,6 mm
• Síla stěn 1,1 až 1,5 mm
• Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36 ° C

144,-

Koncovky
3202007602 Nakládaná šedá
3202005602 Nakládaná transparentní
3202005600 Vkládaná šedá
3202003600 Vkládaná transparentní

Á
SNADN
E
PRÁC

Výpínače s koncovkou
3202008602 Nakládaný s vypínačem šedá
3202006602 Vkládaný s vypínačem šedá
3202006600 Nakládaný s vyp. transparentní
3202004600 Vkládaný s vyp. transparentní

Krycí lišty zasunovací a klipy
3202007600 Lišta krycí MATNÁ max 1 m !
3202018600 Lišta krycí A OPÁL klip (lepit)
3202001600 Lišta krycí A TRANSPARENT klip
3202017600 Lišta krycí B TRANSPARENT klip
• Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

• Čirá polykarbonátová lišta
s difusorem a „UV” stabilizací

36,36,36,36,58,58,58,58,54,98,98,99,-

Stmívač s výpínačem a koncovkou
3202010602 Vyp. + stmív. nakládaná šedá 499,3202009602 Vyp. + stmív. vkládaná šedá 499,-

Výhody

• Dotykový vypínač se stmívačem 4,8 W, 0,4 A
• Cena 499,- Kč je akční výprodej bez nároku na další slevy.

• Široká škála profesionálních doplňků
• Možnost volby nasouvací krytky nebo dvou krytek
s možností naklapnutí
• Kvalitní koncovky pro profesionální zakončení

Spojka
3202011602 Spojka profilu WIRELI 3

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 15 TRIPLEX

KA
NOVIN

3202111120 Lišta WIRELI 15 TRIPLEX
79,3202015602 Koncovka WIRELI 15 TRIPLEX 19,• Šířka 32 mm, výška 11 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 23 mm při podlepení až 24 mm
• Síla stěn 1,5 mm
• Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 29,7 ° C

39,-

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 4
3202097120 Lišta WIRELI 4

249,-

• Šířka 23 mm, výška 6,7 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 11 mm
• Síla stěn 1,7 mm
• Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36,5 ° C
Výjimka - cena je včetně nasouvací plastové krytky !

249,Krycí lišty
3202015600 Lišta krycí OPAL
3202016600 Lišta krycí TRANSPARENT

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 5
3202098120 Lišta WIRELI 5

25,22,-

• Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

Výhody
• Možnost použití až 2 pásků 5050 s trojčipem nebo
3 pásků se 120 LED na 1 m délky což je ekvivalent
počtu 360 LED na 1 m !
• Možnost volby transparentní nebo opálové krycí lišty
• Nižší výška = světlo není pohlceno profilem

79,TIP

SUPER
CENA

275,-

• Šířka 25 mm, výška 12 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 11 mm
• Síla stěn 1,35 mm
• Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 41 ,2 ° C
Výjimka - cena je včetně nasouvací plastové krytky !
Nedoporučujeme pro LED pásky nad 96 led na metr
a nedoporučujeme pro čipy 5050. Teplota čipu 5050 WW
při našem měření byla 70 ° C.

Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí
lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.
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LIŠTY PRO LED PÁSKY
PRO PROFESIONÁLNÍ VZHLED
Hliníková nakládaná lišta WIRELI 18 OPTIC POWER OVINKA
N

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 45 ° C

3202123120 Lišta WIRELI 18
239,• Šířka 18 mm, výška 15,5 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 13 mm (s čočkou šíře 20 mm, výška až 24 mm )
• Síla stěn 2,5 až 6,5 mm
• Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 33,5 ° C

3202121120 Lišta pro LED WIRELI 45° C
95,K tomuto profilu není montážní úchyt a koncovka
• Šířka 18 mm, výška 9 mm, délka 2000 mm,
(s čočkou š. 20 mm, v. až 17,5 mm) vnitřní šíře 13 mm
• Síla stěn 1,5 mm
• Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 40 ° C

Koncovky a úchyty

3202131120 Montážní úchyt WIRELI 18 (ks) 8,3202130120 Koncovka WIRELI 18 (pár) 64,-

• Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu ze 120 ° na 90 - 30 °
• Možnost volby typu lineární čočky.
• Lineární čočky přehled viz. WIRELI 18 OPTIC DESK
• Standardní délka čočky je 2000 mm

95,-

Hliníková úhlová nakládaná lišta WIRELI 45 ° A

Lineární čočky

3202124120 Lineární čočka 30 ° ČIRÁ 118,3202127120 Lineární čočka 30 ° MATNÁ 118,3202125120 Lineární čočka 60 ° ČIRÁ 118,3202128120 Lineární čočka 60 ° MATNÁ 118,3202126120 Lineární čočka 90 ° ČIRÁ 118,3202129120 Lineární čočka 90 ° MATNÁ 118,• Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu ze 120 ° na 90 - 30 °
• Standardní délka čočky je 2000 mm

3202099120 Lišta WIRELI 45 ° A

289,-

• Šířka 25 mm, výška 21,8 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 11 mm
• Síla stěn 1,5 mm
• Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 39 ° C
Výjimka - cena je včetně nasouvací plastové krytky !

239,-

Výhody
• Možnost použití CREE pásku 3000 lm !
• Možnost volby typu lineární čočky.

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 21
3205038609 Lišta WIRELI 21

KA
NOVIN

139,-

• Šířka 19 mm, výška 11 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 12,9 mm
• Síla stěn 1 až 1,5 mm
• Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36,8 ° C
• Vhodný pro vysoce výkonné LED pásky CREE

289,Hliníková úhlová nakládaná lišta WIRELI 45 ° B

59,9,-

3202016602 Koncovka WIRELI 45°B (pár) 77,3209001100 Montážní úchyt WIRELI (ks)
9,Pokyn: střed otvoru pro vrut pro upevnění klipu
je ve vzdálenosti 17 mm od hrany rohu 90 °

3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT klip *
3202029601 Lišta krycí OPÁL klip *

63,63,-

3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT klip *
3202029601 Lišta krycí OPÁL klip *

TIP

Á
SNADN
E
C
PRÁ

139,-

KA
NOVIN

189,3205037609 Lišta WIRELI 45 ° B
• Šířka 40 mm, výška 28 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 12,9 mm
• Síla stěn 1 mm
• Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 32,6 ° C

3205039609 Koncovka WIRELI 21 nikl (pár)
3205040609 Montážní úchyt WIRELI 21 (ks)

* Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
• Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
• Fotografie krycích lišt viz. strana 14 a 15 u lišt
WIRELI 1 WIRELI 2

63,63,-

* Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
• Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
• Fotografie krycích lišt viz. strana 14 u lišty WIRELI 1

TIP

Á
SNADN
E
PRÁC

Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí
lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.
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LIŠTY PRO LED PÁSKY
PRO PROFESIONÁLNÍ VZHLED

Hliníkové profily pro sádrokartony WIRELI 23 SÁDROKARTON ROHOVÁ a WIRELI 24 SÁDROKARTON 2
3205029120 Lišta WIRELI 23 SÁDRO. ROHOVÁ 156,• Šířka 31,5 mm, výška 40,3 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 13 mm
• Lišta řeší osvětlení a uchycení sádrokartonových
podhledů v rohu u stěny.

Krycí lišty

3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT klip *
3202029601 Lišta krycí OPÁL klip *

63,63,-

* Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
• Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

Výhody

KA
NOVIN

3205030120 Lišta WIRELI 24 SÁDROKARTON 2 185,• Šířka 39,7 mm, výška 31 mm, délka 2000 mm,
zapuštění šíře 30 mm, vnitřní šíře 23,5 mm
• Lišta řeší osvětlení a uchycení sádrokartonových podhledů.

Krycí lišty
3202023600 Lišta krycí TRANSPARENT klip
3202022600 Lišta krycí TRANSPARENT klip *
3202030601 Lišta krycí OPÁL klip *
* Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
• Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

49,83,83,-

Výhody

• Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo
transparentním provedení
• Snadná a rychlá práce
• Profesionální výsledek

• Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo
transparentním provedení
• Snadná a rychlá práce
• Vhodný pro vysoce výkonné CREE pásky
• Možnost instalace dvou řad LED pásků

od

156,-

SUPER
CENA

Hliníkový univerzální profil WIRELI 17 UNI jako šatní tyč pro šatnu a nebo jako úhlově stavitelná lampa

Á
SNADN
E
PRÁC
KA
NOVIN

156,3205026120 Lišta UNI 17
3205005123 Koncovka UNI 17 (ks)
34,• Šířka 21 mm, výška 15,6 mm, délka 2000 mm
vnitřní šíře 13 mm
• Lištu lze použít jako šatní tyč, nebo otočnou lampu
• Nosnost šatní tyče, podle konstrukce a počtu úchytů
Krycí lišty
3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT klip *
3202029601 Lišta krycí OPÁL klip *

63,63,-

* Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
• Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

Montážní úchyty pro šatnu

59,84,-

3205027120 Úchyt šatní UNI horní (ks)
3205028120 Úchyt šatní UNI boční (pár)

Montážní úchyty pro lampu
3205031120 Úchyt lampa UNI (pár)

279,-

156,-

Výhody
• Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo
transparentním provedení s UV stabilizací
• Snadná a rychlá práce
• Široká škála profesionálních doplňků
• Lištu lze použít jako šatní tyč, nebo otočnou
lampu

TIP

Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí
lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.
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LIŠTY PRO LED PÁSKY
PRO PROFESIONÁLNÍ VZHLED

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 14 LUX POWER NOVINKA Hliníková lišta WIRELI 25 SLIM
129,79,3205032120 Lišta WIRELI 25 SLIM
3205030609 Lišta WIRELI 14
3205029609 Koncovka WIRELI 14 (pár)
68,• Šířka 12 mm, výška 7 mm, délka 2000 mm, vš 8,2 -11 mm
12,3202025600 Lišta krycí TRANSPARENTNÍ
• Šířka 35 mm, výška 11 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 14 mm při podlepení až 16 mm
3202024600 Lišta krycí MLÉČNÁ
12,• Síla stěn 1,2 mm
3202019602 Koncovka WIRELI 25 SLIM
12,• Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36 ° C

KA
NOVIN

• Vhodný pro vysoce výkonné LED pásky CREE

3202021600 Lišta krycí TRANSPARENT KLIP
3209001601 Lišta krycí OPÁL nasouvací
• Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

49,49,-

129,-

Hliníková lišta WIRELI 6 pomocný montážní profil bez krytky
3202053120 Lišta WIRELI 6
• Šířka 12 mm, výška 12 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 7,9 mm
• Síla stěn 2 mm
• Pro pásky max. šíře 6 mm
• Pro tuto lištu neexistuje krycí lišta

79,-

Výhody
• Malé rozměry
• Elegantní

Hliníková lišta WIRELI 13 též montážní úchyt WIRELI 11, 12, 60 °
3202105120 Lišta WIRELI 13
49,• Šířka 18 mm, výška 3,8 mm, délka 2000 mm
• Doporučujeme jako podklad pro výkonné LED
pásky od 60 LED na 1 m, kde splní funkci chlazení
• Slouží pro výrobu montážního profilu pro lišty
WIRELI 11, 12, 60 °
• Pro tuto lištu neexistuje krycí lišta

69,-

Výhody

Výhody

• Lepší přilnavos pásky než k dřevotřísce
• Chlazení LED pásků
• Usměrňuje - zužuje, světelný tok
• Levný chladicí profil pro pásky které nejsou
na pohledovém místě.

69,-

Lišta pro skleněnou polici 6 mm WIRELI 9 LUX

KA
NOVIN

3202001122 Lišta WIRELI 9 LUX
119,3202009600 Koncovka WIRELI 9 (pár)
19,• Šířka 12,5 mm, výška 18 mm, délka 2000 mm,
• Síla stěn 1 mm
• Luxusní matně lesklý povrch
• Součástí lišty je plastový montážní
plastový pásek pro vsunutí nalepeného LED pásku

• Lepší přilnavos pásky než k dřevotřísce
• Chlazení LED pásků
• Levný chladicí profil pro pásky které nejsou
na pohledovém místě.

49,-

Lišta pro skleněnou polici 8 mm WIRELI 10 MIKRO LINE
3202102120 Lišta WIRELI 10
3202010600 Koncovka WIRELI 10 (pár)

99,19,-

• Šířka 16,4 mm, výška 27 mm, délka 2000 mm,
• Síla stěn 1 mm

99,-

119,-

Lišta pro skleněnou polici 8 mm WIRELI 16 TWIN NOVINKA Lišta pro skleněnou polici 8 mm WIRELI 16 TWIN +NOVINKA
3202112120 Lišta WIRELI 16 TWIN
• Šířka 28 mm, výška 20,4 mm, délka 2000 mm
• Pro skleněné police o síle 8 mm
• Síla stěn 1,9 - 2,2 mm

• Pro zadní nasvícení směrem nahoru i dolů

89,-

3202113120 Lišta WIRELI 16 TWIN +
99,• Šířka 28 mm, výška 20,4 mm, délka 2000 mm
• Pro skleněné police o síle 8 mm
• Síla stěn 1,9 - 2,2 mm
• TWIN + svítí také směrem do skleněné police

SUPER
CENA

89,-

Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí
lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.
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LIŠTY PRO LED PÁSKY
PLASTOVÉ LIŠTY a PROFIL BACK
Lišta krycí A

Lišta krycí B difusor s „UV” stabilizací

3202018600 Lišta krycí A OPÁL
98,3202001600 Lišta krycí A TRANSPARENT
98,• Šířka 11,5 mm, výška 6,3 mm, délka 2100 mm,
šíře frézování 10,25 mm a 10,2 opál
• Lze použít jako naklapávací krycí lištu pro WIRELI 3

3202017600 Lišta krycí B TRANSPARENT
99,• Šířka 11,2 mm, výška 6,55 mm, délka 2000 mm,
šíře frézování 11,65 mm
• Polykarbonátová lišta s UV stabilitací
• Lišta s jednoduchým difusorem
• Lze použít jako naklapávací krycí lištu pro WIRELI 3

Výjimka - opálová lišta musí být ve WIRELI 3 uchycena
v rozích bodovým lepením jelikož je nepatrně volnější.

3202017602 Koncovka krycí B

KA
NOVIN

32,-

98,PVC nakládaná lišta WIRELI 22 ELASTIK A
3205025601 Lišta WIRELI 22 bílá
• Šířka 14,7 mm, výška 10 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 11 mm
• POZOR !!! Plastové lišty neplní funkci chlazení

KA
NOVIN

59,-

99,PVC nakládaná lišta WIRELI 4 ELASTIK B
3202017601 Lišta WIRELI 4 BÍLÁ
3202018601 Lišta WIRELI 4 TRANSPARENTNÍ

169,169,-

• Šířka 22,55 mm, výška 6,8 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 11,8 mm
• POZOR !!! Plastové lišty neplní funkci chlazení . Lišta
samotmá má cca 37 ° C ale neodvádí teplo z LED pásky.
Výjimka - cena je včetně nasouvací plastové krytky !

Výjimka - cena je včetně naklapávací plastové krytky !

Výhody
• Umožňuje jemné zvlnění podél nerovností
(kopírování oblouků)
• Velmi snadné naklapnutí krycí lišty

59,-

Výhody

169,-

• Umožňuje jemné zvlnění podél nerovností
(kopírování oblouků)

Lišta pro skleněnou polici 4-8 mm WIRELI 8 SKLO NOVINKA

Hliníková designová lišta WIRELI 20 BACK

3202008600 Lišta WIRELI 8 SKLO
55,• Šířka 11,8 mm, výška 20,5 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 9 mm
• POZOR !!! Plastové lišty neplní funkci chlazení

3202132120 Lišta WIRELI 20 BACK
65,• Šířka 40 mm, výška 13,5 mm, délka 2000 mm,
vnitřní šíře 10,3 mm
• Síla stěn 1,3 mm
• Designový profil který dodá interiérů atmosféru
• Profil možno snadno lakovat a sladit s interiérem
3202106120 Montážní úchyt WIRELI BACK (ks) 9,-

KA
NOVIN

Výhody
• Levné a chytré řešení pro dekorativní
osvětlení (max 60 LED 4,8 W na metr)
• Velký rozsah použitelnisti pro 4 až 12 mm
šíře skleněné police

SUPER
CENA

55,-

Montážní úchyt

SUPER
CENA

65,-

Upozornění pro odběratele
• Tento katalog hliníkových profilů pro LED pásky je aktualizovanou dílčí částí nově připravovaného katalogu nábytkového osvětlení 2012. Registrujte se na našich stránkách
www.wireli.cz a o jeho dokončení budete automaticky informováni. • Vývoj tohoto sortimentu je velmi dynamický. Aktuální verzi katalogu naleznete vždy na www.wireli.cz v sekci ke stažení. Jednotlivá vyobrazení nemusejí v barevnosti a jednotlivostech odpovídat skutečnosti. Katalog může obsahovat drobné chyby a nedostatky, které
budou v následující verzi vydání, opraveny. • Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v časem nahrazeny novými modely.
• Informace o další nabídce lišt která není obsahem tohoto katalogu dostanete od našich obchodních zástupců, našich prodejců nebo získáte na tel. +420 577 609 222
Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí
lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.
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NAPÁJENÍ PRO LED
BUDETE TAKÉ POTŘEBOVAT
Přehled typů stejnosměrných napájecích zdrojů pro LED pásky
Napájení DC pro LED do elektro instalační krabice IP 67

Napájení DC pro LED adaptér IP 20
Pro napojení přímo do elektro zásuvky
Ověřená kvalita
Koncovka typu JACK
Snadná práce
Délka kabeláže min. 100 cm
Napájení potřebuje přístup vzduchu pro chlazení

• Pro profesionály
• Stupeň ochrany IP 67
• Ověřená kvalita
• Vývod kabeláž bez koncovek
• Délka min. 150 cm
• K napájení zajistěte přístup vzduchu
pro lepší chlazení

3205025120 Napájení LED do krabice 12V 830 mA 10W IP67 ................ 278

Napájení DC pro LED stavební IP 67

3205042603 Napájení LED adaptér 12V 100 mA 1,2 W .......................
3205018603 Napájení LED adaptér 12V 500 mA 6W ...........................
3205016603 Napájení LED adaptér 12V 1000 mA 12W ........................
3205020603 Napájení LED adaptér 12V 1250 mA 15W ........................

•
•
•
•
•
•

65
149
179
249

3205014603 Napájení LED stavební 12V 830 mA 10W ............................ 244
3205024120 Napájení LED stavební 12V 1250 mA 15W IP67 ................... 265
3205023120 Napájení LED stavební 12V 1660 mA 20W IP67 ................... 298
3205031603 Napájení LED stavební 12V 2500 mA 30W IP67 ................... 323
3205022120 Napájení LED stavební 12V 3750 mA 45W IP67 ................... 476
3205021120 Napájení LED stavební 12V 5000 mA 60W IP67 ................... 579
3205030603 Napájení LED stavební 12V 8330 mA 100W IP67 ................. 849
3205032603 Napájení LED stavební 12V 12500 mA ................................. 1 217

• Pro profesionály
• Stupeň ochrany IP 67
• Ověřená kvalita
• Vývod kabeláž bez koncovek
• Délka min. 150 cm
• K napájení zajistěte přístup vzduchu pro lepší chlazení

Napájení DC pro LED desktop IP 65

Á
SNADN
E
PRÁC

• Ověřená kvalita • Nejprodávanější typ napájení
• Snadná montáž (koncovka JACK)
• Délka kabeláže min. 150 cm
• K napájení zajistěte přístup vzduchu pro lepší chlazení
3205038603 Napájení LED desktop 12V 1000 mA ...................................
3205039603 Napájení LED desktop 12V 2000 mA ....................................
3205017603 Napájení LED desktop 12V 3000 mA ....................................
3205028603 Napájení LED desktop 12V 3500 mA ....................................
3205021603 Napájení LED desktop 12V 5000 mA ....................................
3205043603 Napájení LED desktop 12V 7500 mA ....................................
3205044603 Napájení LED desktop 12V 10000 mA ..................................

245
299
335
360
496
743
859

Napájení DC pro LED průmyslové
• Pro profesionály
• POZOR! Nemá ochranu svorkovnice 230 V
• Pouze pro montáž do elektrorozvodné krabice
• Určené pro výkonné nízkonapěťové rozvody 12 V
• Ověřená kvalita
• K napájení zajistěte přístup vzduchu pro lepší chlazení
3205003100 Napájení LED průmyslové 12V 6250 mA 75W .................. 549
3205004100 Napájení LED průmyslové 12V 8333 mA 100W ................. 735
3205005100 Napájení LED průmyslové 12V 12500 mA 150W ................. 879
** Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v průběhu životnosti katalogu nahrazeny novými modely.
Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí lišty
pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.
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OVLÁDÁNÍ LED PÁSKŮ
RYCHLÁ INFORMACE

Rychlý přehled: vypínače, spínače, sensory pro LED pásky a lišty pro LED pásky, halogenové a luminiscenční osvětlení
Vypínače bezdotykové, kapacitní a pohybové

3202004603 Vypínač kapacitní bezdotykový pro LED 12V max. 6A
3204013601 Vypínač pohybový PIR 230V 500W (1,5 m)
3204008601 Vypínač pohybový IR 230V 500W (3 cm)

• Pohybový 1,5 m

Vypínače pro zásuvky a posuvné dveře

• Skrytý pod deskou.
• Budete nadčeni !
• Pohybový 3 cm nebo
varianta pro skříně
• Dosah 80 mm

3204002603 Vypínač magnetický ABSOLUT HALOGEN 12V max. 10W
3204003603 Vypínač magnetický ABSOLUT LED 12V max. 5W
3204004603 Vypínač magnetický ABSOLUT LUMINO 12V max. 10W
3204015603 Vypínač magnetický ABSOLUT LED BACK 12V
3204012601 Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 230V 500W A
3204009601 Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 12V 15W B
3204011601 Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 12V/24V 30W C

Vypínače dotykové

3204014601 Vypínač dotykový 3 čidla IR 230V 500W
3204005603 Vypínač dotykový sonda na kov HY 120CMA 4 stupně
3204001602 Vypinač SKOFF dotykový sonda na kov EWD 300 (blistr)

599
379
398
179
179
179
299
379
449
299
529
99
399

Vypínače se stmívačem
• obsahuje 3 dotyková čidla

• Pro lišty WIRELI 1, 2, 15, 21, 45° B, 17
• Nerezové RETRO vypínače!

3205004609 Vypínač a stmívač LED 12V 8A 0-100%+dálkové ovládání 399
3202018602 Vypínač a stmívač LED do lišt WIRELI šíře 12,3 mm 5,8 A 249

Vypínače klasické RETRO

3204007102 Vypínač (1) univerzální pákový RETRO nerez broušená
3204008102 Vypínač (2) dvojitý univerzální pákový RETRO nerez brus

321
381

Vypínače pod horní skříňky

• ilustrační foto typ LT

3204004120 Vypínač LP1-G obdel.roh hliník (blistr)
3204003102 Vypínač LP1-K obdel.roh nerez brus (blistr)
3204003101 Vypínač LP1-L obdel.roh nerez lesk (blistr)
3204003120 Vypínač LT1-G troj.roh hliník (blistr)
3204004102 Vypínač LT1-K troj.roh nerez brus (blistr)
3204004101 Vypínač LT1-L troj.roh nerez lesk (blistr)
3204006120 Vypínač SKOFF LP1-G obdel.roh hliník (blistr)
3204033102 Vypínač SKOFF LP1-I obdel.roh chrom (blistr)
3204032102 Vypínač SKOFF LP1-K obdel.roh nerez brus (blistr)

248
248
248
248
248
248
323
323
323

Vypínače ostatní

Informace pro odběratele!
• Konzultace k použití a instalaci vypínačů na
tel. + 420 603 548 625 nebo info@idealtrade.cz
• Tato nabídka je zkráceným přehledem. Připravujeme podrobný popis možností a instalace.
Zákazníci registrovaní na www.wireli.cz budou
po jeho dokončení automaticky informováni.

3204002120 Zásuvka GP1-G obdel.roh hliník
3204001102 Zásuvka GP1-K obdel.roh nerez brus
3204001101 Zásuvka GP1-L obdel.roh nerez lesk
3204001120 Zásuvka GT1-G troj.roh hliník
3204002102 Zásuvka GT1-K troj.roh nerez brus
3204002101 Zásuvka GT1-L troj.roh nerez lesk
3204007120 Zásuvka SKOFF GP1-G obdel.roh hliník (blistr)
3204034102 Zásuvka SKOFF GP1-K obdel.roh nerez brus (blistr)
3204005101 Zásuvka SKOFF GP1-L obdel.roh nerez lesk (blistr)

248
248
248
248
248
248
323
323
323

3204001001 Vypínač řetízkový 3A/250V stříbrný
3204010601 Vypínač kolébkový průběžný bílý
3204012603 Vypínač kolébkový průběžný černý
3204001601 Vypínač kolébkový R13 bílý
3204001603 Vypínač kolébkový R13 černý
3204005601 Vypínač+zásuvka 120x60 IP20 16A/250V

34
59
59
19
19
372

3204009102 Zásuvka s ochraným kolíkem nerez broušená
3204035102 Zásuvka 2 X s ochraným kolíkem nerez broušená
3204004601 Zásuvka Becker 60x60 IP20 16A/250V
3204006601 Zásuvka s vypínačem 16A/250V
3204005120 Zásuvka stolová výsuvná 3 x DeskSocket FN1203L

279
523
199
119
777

Informace pro odběratele!
• Tato nabídka je zkráceným přehledem. Připravujeme podrobný popis možností a instalace.
Zákazníci registrovaní na www.wireli.cz budou
po jeho dokončení automaticky informováni.

** Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v průběhu životnosti katalogu nahrazeny novými modely.
Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí
lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.
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MONTÁŽNÍ MATERIÁL
KABELY, KONCOVKY, SPOJKY...
Rychlý přehled: kabely, spojky, patice, konektory
• Montážní nákresy a použití naleznete v katalogu 1 čtvrtletí 2010 a nově
v připravovaném katalog nábytkového osvětlení pro rok 2012

Kabeláž pro LED pásky
3205027609 led el.kabel JACK (samice) + JST 2pin (JST samice/jack) délka 2m
3202001603 led el.kabel JACK (samice) pro LED pásky 1 m
3205023609 led el.kabel JACK prodlužka (samec/samice) 1,6m
3205032609 led el.kabel JACK samice 20cm
3205040603 el.spojka JACK zástrčka (samec) - šroubové spojení s kabelem
3205041603 el.spojka JACK zásuvka (samice) - šroubové spojení s kabelem
• Pro pájené připojení napájení (adaptér a desktop) k LED páskům

39
35
76
45
19
19

3205001609 led el.kabel JST 2pin (samec) délka 1m
3205018609 led el.kabel JST 2pin (samec) délka 2m
3205002609 led el.kabel JST 2pin (samice) délka 1m
3205025609 led el.kabel JST 2pin prodlužovací (samec/samice) délka 1m
• Pro pájené připojení napájení (stavební a průmyslové) k LED páskům
• Pro prodloužení kabelového vedení

25
25
19
27

3205028609 led el.kabel KLIP + JACK pro nepájené připojení LED pásky délka 21cm
3205026609 led el.kabel KLIP + JST 2pin pro nepájené připojení LED pásky délka 1m
3205015609 led el.kabel KLIP pro nepájené připojení LED pásky 0,2m
• Pro nepájené připojení napájení (stavební a průmyslové) k LED páskům
• Hobby řešení. Pro instalaci u zkazníka doporučujeme využít pevné pájené připojení.

48
44
27

3205008609 led el.patice 6x 2pin JST / DC vstup
3205003609 led el.patice 6x 2pin JST/ kabel délka 20cm
• Patice pro rozvětvení napájecího vedení pro kabely s JST konektory

67
49

3205041609 led el.kabel dvojžilový metráž
• Pro připojení napájení a propojení LED pásků a světel do ... A

16

3205002601 el.spojka šroub. 250V 4,0mm2
• „Čokoláda” - šroubová spojka pro nepájené, demontovatelné spojení kabelů

4

3205042609 led el.patice silikon pro pásky IP68
• Patice pro vodovzdornou izolaci konce LED pásky IP68 (nutno zalít silikonem)

9

3205024609 el.průchodka kabelu korpusem
• Průchodka korpusem pro profesionální montáž kabeláže do korpusu

9

** Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v průběhu životnosti katalogu nahrazeny novými modely.

Montážní materiál pro RGB pásky
• Montážní nákresy a použití naleznete v katalogu 1 čtvrtletí 2010 a nově
v připravovaném katalog nábytkového osvětlení pro rok 2012

54
3205021609 el. KŘÍŽ 4pin (4x samice) 3x3cm
14
3205022609 el. SPOJKA 4pin (2x samec) 1x1cm
54
3205019609 el.kabel 4pin prodlužka (samice/samice) 1m
54
3205020609 el.kabel 4pin propojovací (samice/drát) 2m
75
3205036609 9A box 4 výstupy 3x3A (box/drát) 2 m
54
3205035609 9A el.kabel 3x3A (samice/drát) 2 m
54
3205034609 9A el.kabel 3x3A (vstup do patice/drát) 2 m
3205033609 9A el.kabel 3x3A prodlužka (vstup do patice/samec) 2 m 54
499
3202025601 řadič 3x6 A 216W
399
3202004601 řadič s dálk.ovládáním IR 3x2 A
1 599
3202026601 řadič s dálk.ovládáním IR 3x4 A 12-24V SERIE
839
3202021601 řadič s dálk.ovládáním RADIO 3x4 A
816
3202032601 zesilovač 3x8 A

Návod na montáž naleznete na www.wireli.cz
** Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v průběhu životnosti katalogu nahrazeny novými modely.
Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí lišty
pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.
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OVLÁDÁNÍ LED PÁSKŮ
DETAILNÍ INFORMACE

Bezdotykový kapacitní spínač pro skrytou montáž

KA
NOVIN

3202004603 Vypínač kapacitní bezdotykový pro LED 12V max. 6A
• Rozměry 43 x 48 mm, Výška 9 mm se svorkovnicí 21 mm
• Instalace lepením pod pracovní desku, korpus nebo obklad
• Balení obsahuje montážní návod

599,Instalace: kuchyně, koupelna, dětský pokoj, šatna,
kancelář.

• Instalace lepením pod pracovní desku, korpus nebo obklad
• Tímto zákazníky zcela jistě „dostanete”.
Tento vypínač si při své práci zcela jistě oblíbíte. Instalace je
snadná a funguje naprosto spolehlivě. Líbit se bude nejem
Vašim zákazníkům, ale všem kteří jej vyzkouší. Nelze říci uvidí,
jelikož ve skutečnosti neuvidí žádné zařízení, jen jeho funkci.

Výhody
• Skrytá montáž. Zabudujete jej pod až 35 mm
silnou pracovní desku, skryjete jej za obklad...
• Lehkým mávnutím ruky v blízkosti kapacitního vypínače ovládáte osvětlení

TIP

Zajistěte si aktuální informace
• Zaregistrujte se na www.wireli.cz a budeme Vás pravidelně informovat o novinkách.
• Pokud odebíráte přímo u nás, nový katalog dostanete automaticky vždy po jeho vytištění v první objednávce.
• Pokud odebíráte u našich velkoobchodních partnerů, vyžádejte si katalog na své pobočce.
• Aktuální informace naleznete také na www.wireli.cz.

Katalog osvětlení podzim 2011 a Katalog osvětlení 2012
• Katalog osvětlení podzim 2011 je verzí zaměřenou na snížení cen, rozšíření nabídky LED pásků, rozšíření nabídky lišt pro LED pásky.
• Katalog osvětlení podzim 2011 bude rozpracován do Katalogu osvětlení 2012 kde bude doplněna zejména instalace a užití vypínačů, stmívačů a spínačů. Naleznete
v něm ale také rozpracované návody na užití kabeláže, montážní materiál a nářadí (silikon, pájky, cín, kalafunu, spojky, kleště na konektory a další...)
• Katalog osvětlení 2012 bude opět obsahovat také osvětlení luminiscenční (zářivky) , variabilní (LED/HALOGEN) a speciální LED bodovky pro plovoucí podlahy a sádrokartonové podhledy.

Pokud nevíte jak na to...
• Nebojte se zeptat. Pošlete přímo, nebo přes Vašeho obchodníka nákres toho co potřebujete nasvítit a my Vám připravíme projekt, osvětlení sestavíme, zabalíme a doručíme.
• Pomoci Vám může také Katalog osvětlení 1. čtvrtletí 2011, kde jsou názorně rozpracovány instrukce pro montáž kabelových rozvodů a připojení LED pásků a napájení. Pokud jej
nemáte v tištěné formě, naleznete jej na www.wireli.cz.
• Informace si můžete vyžádat také u Vašeho obchodníka. S většinou volkoobchodníků jsme v pravidelném kontaktu. V jednotlivých regionech máme také obchodní zástupce, kteří Vás
v případě požadavku zaškolí.
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