
 

  
 

 

   
 

 

 

   
 

 
 

 

      
     

  
   

Poznámka: BC/UX znamená, že k danému profilu patří difuzory B a C a montážní úchyty U a X. 

LED hliníkové profily úhlové přisazené (nakládané) 

WIRELI 60 CORNER 10  BC/UX 
3202101120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209014120 – stříbrný mat, elox, 4m 
3209117120 – bílý lak, 2m 
3209116120 – černý , elox, 2m 

příkon pásku max. 25W/m 
šířka pásku max. 10mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výhodou tohoto profilu je bohatá 
doplňková výbava včetně rohové 
spojky 90°. 

3209015600 – Difuzor B nasouvací čirý, 2m 
3202013600 – Difuzor B nasouvací jemně matný, 2m 
3202014600 – Difuzor B nasouvací opál, 2m 
3209023600 – Difuzor C klip čirý, 2m 
3209007600 – Difuzor C klip jemně matný, 2m 
3209009600 – Difuzor C klip opál, 2m 
3202012600 – Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2m 

3202014602 – Koncovka šedá, pár 
3209012602 – Koncovka stříbrná, pár 
3209132602 – Koncovka bílá, pár 
3209009602 – Koncovka černá, pár 
3209133602 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár 
3209134602 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár 
3209135602 – Koncovka s otvorem pro kabel bílá, pár 
3209136602 – Koncovka s otvorem pro kabel černá, pár 

3209043120 – Spojka rohová 90°, ks 
3209044120 – Montážní spojka X rovná hliníková, ks 

3202106120 – Montážní úchyt X hliníkový, otvor kulatý, ks 
3209009120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, otvor oválný, ks 
3209193120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, otvor zahloubený, ks 

WIRELI CORNER 14  EF/Y 
3209144120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209235120 – bílý lak, 2m 
3209236120 – černý , elox, 2m 

příkon pásku max. 30W/m 
šířka pásku max. 14mm 

 
3209026600 – Difuzor E nasouvací čirý, 2m 
3209027600 – Difuzor E nasouvací jemně matný, 2m 
3209028600 – Difuzor E nasouvací opál, 2m 
3209031600 – Difuzor F klip čirý, 2m 
3209032600 – Difuzor F klip opál, 2m 

3209018602 – Koncovka šedá, pár 
3209137602 – Koncovka stříbrná, pár 
3209138602 – Koncovka bílá, pár 
3209139602 – Koncovka černá, pár 
3209145602 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár 
3209146602 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár 
3209147602 – Koncovka s otvorem pro kabel bílá, pár 
3209148602 – Koncovka s otvorem pro kabel černá, pár 

3209192120 – Montážní úchyt Y ocelový nerez, otvor oválný, ks 
3209145120 – Montážní úchyt Y ocelový nerez, otvor zahloubený, ks 

WIRELI CORNER 27  G/U 
3209122120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209124120 – stříbrný mat, elox, 4m 
3209228120 – bílý lak, 2m 
3209229120 – černý, elox, 2m 

příkon pásku max. 50W/m 
šířka pásku max. 25mm 

 

3209021600 – Difuzor G nasouvací čirý, 2m 
3202016600 – Difuzor G nasouvací jemně matný, 2m 
3202015600 – Difuzor G nasouvací opál, 2m 

3209149602 – Koncovka šedá, pár 
3209150602 – Koncovka stříbrná, pár 
3209151602 – Koncovka bílá, pár 
3209152602 – Koncovka černá, pár 
3209015602 – Koncovka s otvorem pro kabel pravá šedá, ks 
3209011602 – Koncovka s otvorem pro kabel levá šedá, ks 

3209044120 – Montážní spojka X rovná, ks 

3209009120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, otvor oválný, ks  
3209193120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, otvor zahloubený, ks 
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WIRELI TRIO 10  BC/ 
3209002120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209222120 – bílý. lak, 2m 
3209223120 – černý, elox, 2m 

příkon pásku max. 15W/m 
šířka pásku max. 10mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento profil je možno použít také jako 
profil zapuštěný - montáž lepením 
nebo připevnění vrutem 

3209015600 – Difuzor B nasouvací čirý, 2m 
3202013600 – Difuzor B nasouvací jemně matný, 2m 
3202014600 – Difuzor B nasouvací opál, 2m 
3209023600 – Difuzor C klip čirý, 2m 
3209007600 – Difuzor C klip jemně matný, 2m 
3209009600 – Difuzor C klip opál, 2m 
3202012600 – Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2m 

3209001602 – Koncovka šedá, ks 
3209060602 – Koncovka stříbrná, ks 
3209061602 – Koncovka bílá, ks 
3209062602 – Koncovka černá, ks 

WIRELI CABI 12  E/ 
3209224120 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209227120 – hliník surový, 2m 
3209225120 – bílý, lak, 2m 
3209226120 – černý, elox, 2m 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systém snadného zaklapnutí krytky 
bez nutnosti nasouvání. 

3209026600 – Difuzor E nasouvací/klip čirý, 2m 
3209027600 – Difuzor E nasouvací/klip jemně matný, 2m 
3209028600 – Difuzor E nasouvací/klip opál, 2m 

3209055602 – Koncovka šedá, pár 
3209056602 – Koncovka stříbrná, pár 
3209057602 – Koncovka bílá, pár  
3209058602 – Koncovka černá, pár 
 
Díky hladkým stěnám je profil vhodný pro lepení na sklo: 

3211006609 – Oboustranná lepicí páska TESA 7055 čirá 19x1mm, 3m 
3211003609 – Oboustranná lepicí páska TESA 7055 čirá 19x1mm, 25m 
3211001120 – Čistič ploch před lepením G3 NANO CLEANER, 250ml 
3211002320. – Čistič ploch před lepením G3 NANO CLEANER, 1000ml 

WIRELI 45° B 
3205037609 – stříbrný mat, elox, 2m 
3209003609 – bronz, 2m 

příkon pásku max. 20W/m 
šířka pásku max. 12mm 

 ← 56,5mm → 
 
 ↑ 
 
 

 56,5mm 

 
 
 ↓ 
 
Dodáváme na zakázku !!! 

3202019600 – Difuzor klip čirý, 2m 
3202029601 – Difuzor klip opál, 2m 

3202016602 – Koncovka kovová stříbrná, pár 
3209002602 – Koncovka kovová bronz, pár 

3209001100 – Montážní úchyt ocelový nerez, ks 

WIRELI UNI CORNER 45° 
3209212609 – stříbrný mat, elox, 2m 

příkon pásku max. 15W/m 
šířka pásku max. 10mm 

 ← 16mm → 
 
 ↑ 
 

 16mm 

 
 ↓ 
 
Dodáváme na zakázku !!! 

3209217609 – Difusor hranatý opál, 2m 
3209213609 – Difusor obloukový opál, 2m 

3209214609 – Koncovka oblouková bez otvoru šedá, ks 
3209215609 – Koncovka oblouková s otvorem šedá, ks 

3209216609 – Montážní úchyt plast průhledný, ks 

 
 

Duální použití asymetrických úhlových profilů 

     

30° 60°  30° 60° 
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