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EKONOMICKY VÝHODNÉ CHLAZENÍ A OCHRANA 
VAŠICH LED PÁSKŮ
ECONOMICAL COOLING AND PROTECT LED STRIPS

Dodejte Vašim LED páskům luxusní vzhled s našimi 
ekonomicky výhodnými hliníkovými profily Eco Line. Nejen že 
dobře vypadjí, navíc díky anodizovanému hliníku slouží jako 
vysoce účinný chladič. Tím významně prodlužují životnost LED 
pásků. K dostání v několika velikostech a tvarech.

Give your Prolumia LED strips an inexpensive finishing touch with the 
aluminum Prolumia Eco Line LED profiles! Besides the nice finishing 
touch the anodised aluminum LED profile takes care of an excellent 
heat dissipation. As a result, the lifespan of the LED strip is considerably 
extended. Available in different sizes and application forms.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

• Finančně výhodné řešení
• Přisazené a zapuštěné profily
• Vyrobeno z anodizovaného hliníku
• K dispozici několik typů difuzoru
• Standardně o délce 2 m

SPECIFIC FEATURES

• Cost-effective solution
• Exposed and concealed profiles
• Made of anodized aluminum
• Available with different lenses
• Standard length of 2 meters

HLINÍKOVÉ ECO LINE  
LED PROFILY

ECO LINE ALUMINUM LED PROFILES
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HLINÍKOVÉ ECO LINE LED PROFILY (ECO LINE ALUMINUM LED PROFILES)

Eco Line 7 mm / 15 mm / 21 mm 
Přisazené (Surface mount) 

46291110 / 20 / 50

Eco Line 16 mm 
Přisazené (Surface mount)

Rohový profil (Corner profile)

46291160 / 70

Eco Line 7 mm / 15 mm 
Zapuštěné (Recessed)

46291130 / 40

Eco Line 26 mm 
Do závěsu (Suspended)

46291180

Eco Line 20 mm 
Přisazené (Surface mount)

46291190
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HLINÍKOVÉ ECO LINE LED PROFILY (ECO LINE ALUMINUM LED PROFILES)
Eco Line, přisazené (surface mount)

Typ difuzoru
Lens color

0: Transparentní, 2 metry 
 Transparent lens, 2 meter

1: Semi-transparentní, 2 metry 
 Semi-transparent lens, 2 meter

2: Opálový difuzor, 2 metry 
 Milky white lens, 2 meter

Hliníkový profil 
Aluminum profile

Hliníkový profil 
Aluminum profile

Typ difuzoru
Lens color

0: Transparentní, 2 metry 
 Transparent lens, 2 meter

1: Semi-transparentní, 2 metry 
 Semi-transparent lens, 2 meter

2: Opálový difuzor, 2 metry 
 Milky white lens, 2 meter

4629110/ ..

4629110/ ..

46291110

46291120

• Přisazený hliníkový LED profil se samostatně dodávaným            
difuzorem

• Vyrobeno z anodizovaného hliníku
• Zajišťuje mechanickou ochranu a chlazení LED diod
• Dodáváno o délce 2 m 
• Možnost volby transparentního, semi-transparentního nebo 

opálového difuzoru
• Difuzor vyroben z UV odolného polykarbonátu
• Koncovky a montážní úchyty dodávány samostatně

Použití: kuchyňské linky, interiérové osvětlení, ambientní osvětlení, retail, 
výstavy, apod.

• Surface mount aluminum LED profile with separately to be 
ordered lens

• Made of anodized aluminum
• Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
• Supplied per 2 meter
• Available with transparent, semi-transparent or milky white lens
• Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
• End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop 
shelves, exhibitions, etc.

• Přisazený hliníkový LED profil se samostatně dodávaným            
difuzorem

• Vyrobeno z anodizovaného hliníku
• Zajišťuje mechanickou ochranu a chlazení LED diod
• Dodáváno o délce 2 m 
• Možnost volby transparentního, semi-transparentního nebo 

opálového difuzoru
• Difuzor vyroben z UV odolného polykarbonátu
• Koncovky a montážní úchyty dodávány samostatně

Použití: kuchyňské linky, interiérové osvětlení, ambientní osvětlení, retail, 
výstavy, apod.

• Surface mount aluminum LED profile with separately to be 
ordered lens

• Made of anodized aluminum
• Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
• Supplied per 2 meter
• Available with transparent, semi-transparent or milky white lens
• Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
• End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop 
shelves, exhibitions, etc.

Eco Line 7 mm
Přisazené

Surface mount

Koncovka
End cap

46291111  

Příslušenství

Koncovka
End cap

46291121  

Koncovka s průchodkou
End cap with cable hole

46291112  

Koncovka s průchodkou
End cap with cable hole

46291122 

Montážní úchyt plastový
Mounting bracket plastic

46291113  

Montážní úchyt plastový
Mounting bracket plastic

46291123  

Eco Line, 15 mm
Přisazené

Surface mount

Příslušenství

17,50 

 7
 12,20

17,50 

15

12,20

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

ZBOŽÍ SKLADEM
ITEM IN STOCK

ZBOŽÍ SKLADEM
ITEM IN STOCK
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HLINÍKOVÉ ECO LINE LED PROFILY (ECO LINE ALUMINUM LED PROFILES)
Eco Line, přisazené (surface mount)

Typ difuzoru
Lens color

5: Opálový difuzor, 2 metry  
Milky white lens, 2 meter

Hliníkový profil 
Aluminum profile

4629110/ ..

46291150

• Přisazený hliníkový LED profil se samostatně dodávaným            
difuzorem

• Vyrobeno z anodizovaného hliníku
• Zajišťuje mechanickou ochranu a chlazení LED diod
• Dodáváno o délce 2 m 
• Možnost volby transparentního, semi-transparentního nebo 

opálového difuzoru
• Difuzor vyroben z UV odolného polykarbonátu
• Koncovky a montážní úchyty dodávány samostatně

Použití: kuchyňské linky, interiérové osvětlení, ambientní osvětlení, retail, 
výstavy, apod.

• Surface mount aluminum LED profile with separately to be 
ordered lens

• Made of anodized aluminum
• Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
• Supplied per 2 meter
• Available with milky white lens
• Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
• End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop 
shelves, exhibitions, etc.

Eco Line 21 mm
Přisazené

Surface mount

Koncovka
End cap

46291151  

Příslušenství

Koncovka s průchodkou
End cap with cable hole

46291152  

Ocelový montážní úchyt
Stainless steel mounting bracket

46291153  

21

14

21 16,8

LET ZÁRUKAZBOŽÍ SKLADEM
ITEM IN STOCK



PROLUMIA184

Typ difuzoru
Lens color

5: Transparentní, 2 metry 
 Transparent lens, 2 mete

7: Opálový difuzor, 2 metry 
 Milky white lens, 2 meter

Hliníkový profil
Aluminum profile

Hliníkový profil 
Aluminum profile

Typ difuzoru
Lens color

5: Transparentní, 2 metry 
 Transparent lens, 2 mete

7: Opálový difuzor, 2 metry 
 Milky white lens, 2 meter

4629116/ ..

4629117/ ..

46291160

46291160

• Přisazený hliníkový LED profil se samostatně dodávaným            
difuzorem

• Vyrobeno z anodizovaného hliníku
• Zajišťuje mechanickou ochranu a chlazení LED diod
• Dodáváno o délce 2 m 
• Možnost volby transparentního nebo opálového difuzoru
• Difuzor vyroben z UV odolného polykarbonátu
• Koncovky a montážní úchyty dodávány samostatně

Použití: kuchyňské linky, interiérové osvětlení, ambientní osvětlení, retail, 
výstavy, apod.

• Surface mount aluminum LED profile with separately to be 
ordered lens

• Made of anodized aluminum
• Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
• Supplied per 2 meter
• Available with transparent or milky white lens
• Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
• End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop 
shelves, exhibitions, etc.

• Přisazený hliníkový LED profil se samostatně dodávaným            
difuzorem

• Vyrobeno z anodizovaného hliníku
• Zajišťuje mechanickou ochranu a chlazení LED diod
• Dodáváno o délce 2 m 
• Možnost volby transparentního nebo opálového difuzoru
• Difuzor vyroben z UV odolného polykarbonátu
• Koncovky a montážní úchyty dodávány samostatně

Použití: kuchyňské linky, interiérové osvětlení, ambientní osvětlení, retail, 
výstavy, apod.

• Surface mount aluminum LED profile with separately to be 
ordered lens

• Made of anodized aluminum
• Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
• Supplied per 2 meter
• Available with transparent or milky white lens
• Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
• End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop 
shelves, exhibitions, etc.

Eco Line 16 mm
Přisazený, rohový profil

Surface mount, Corner profile Round

Eco Line 16 mm
Přisazený, rohový profil

Surface mount, Corner profile Square

Koncovka
End cap

46291161  

Příslušenství

Koncovka s průchodkou
End cap with cable hole

46291172  

Koncovka s průchodkou
End cap with cable hole

46291162 

Koncovka
End cap

46291171  

Příslušenství

HLINÍKOVÉ ECO LINE LED PROFILY (ECO LINE ALUMINUM LED PROFILES)
Eco Line, přisazené (surface mount)

Montážní úchyt plastový
Mounting bracket plastic

46291163  

Montážní úchyt plastový
Mounting bracket plastic

46291163  

10

16

10

16

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

ZBOŽÍ SKLADEM
ITEM IN STOCK

ZBOŽÍ SKLADEM
ITEM IN STOCK
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HLINÍKOVÉ ECO LINE LED PROFILY (ECO LINE ALUMINUM LED PROFILES)
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HLINÍKOVÉ ECO LINE LED PROFILY (ECO LINE ALUMINUM LED PROFILES)
Eco Line, zapuštěné (recessed)

Typ difuzoru
Lens color

0: Transparentní, 2 metry 
 Transparent lens, 2 meter

1: Semi-transparentní, 2 metry 
 Semi-transparent lens, 2 meter

2: Opálový difuzor, 2 metry 
 Milky white lens, 2 meter

Hliníkový profil 
Aluminum profile

Hliníkový profil 
Aluminum profile

Typ difuzoru
Lens color

0: Transparentní, 2 metry 
 Transparent lens, 2 meter

1: Semi-transparentní, 2 metry 
 Semi-transparent lens, 2 meter

2: Opálový difuzor, 2 metry 
 Milky white lens, 2 meter

4629110/ ..

4629110/ ..

46291130

46291140

• Zapuštěný hliníkový LED profil se samostatně dodávaným            
difuzorem

• Vyrobeno z anodizovaného hliníku
• Zajišťuje mechanickou ochranu a chlazení LED diod
• Dodáváno o délce 2 m 
• Možnost volby transparentního, semi-transparentního nebo 

opálového difuzoru
• Difuzor vyroben z UV odolného polykarbonátu
• Koncovky a montážní úchyty dodávány samostatně

Použití: kuchyňské linky, interiérové osvětlení, ambientní osvětlení, retail, 
výstavy, apod.

• Recessed aluminum LED profile with separately to be ordered 
lens

• Made of anodized aluminum
• Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
• Supplied per 2 meter
• Available with transparent, semi-transparent or milky white lens
• Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
• End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop 
shelves, exhibitions, etc.

• Zapuštěný hliníkový LED profil se samostatně dodávaným            
difuzorem

• Vyrobeno z anodizovaného hliníku
• Zajišťuje mechanickou ochranu a chlazení LED diod
• Dodáváno o délce 2 m 
• Možnost volby transparentního, semi-transparentního nebo 

opálového difuzoru
• Difuzor vyroben z UV odolného polykarbonátu
• Koncovky a montážní úchyty dodávány samostatně

Použití: kuchyňské linky, interiérové osvětlení, ambientní osvětlení, retail, 
výstavy, apod.

• Recessed aluminum LED profile with separately to be ordered 
lens

• Made of anodized aluminum
• Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
• Supplied per 2 meter
• Available with transparent, semi-transparent or milky white lens
• Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
• End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop 
shelves, exhibitions, etc.

Eco Line 7 mm
Zapuštěné

Recessed

Koncovka
End cap

46291131  

Příslušenství

Koncovka
End cap

46291141  

Koncovka s průchodkou
End cap with cable hole

46291132  

Koncovka s průchodkou
End cap with cable hole

46291142  

Eco Line, 15 mm
Zapuštěné

Recessed

Příslušenství

12,20

17,50

7

25

25

17,50

12,20
15

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA
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Eco Line, do závěsu (suspended)
HLINÍKOVÉ ECO LINE LED PROFILY (ECO LINE ALUMINUM LED PROFILES)

Typ difuzoru
Lens color

7: Opálový difuzor, 2 metry 
 Milky white lens, 2 meter

Hliníkový profil 
Aluminum profile

4629118/ ..

46291180

• Hliníkový LED profil pro montáž do závěsu se samostatně 
dodávaným difuzorem

• Vyrobeno z anodizovaného hliníku
• Zajišťuje mechanickou ochranu a chlazení LED diod
• Dodáváno o délce 2 m 
• Samostaně dodávaný opálový difuzor
• Difuzor vyroben z UV odolného polykarbonátu
• Koncovky a montážní úchyty dodávány samostatně

Použití: kuchyňské linky, interiérové osvětlení, ambientní osvětlení, retail, 
výstavy, apod.

• Suspended aluminum LED profile with separately to be ordered 
lens

• Made of anodized aluminum
• Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
• Supplied per 2 meter
• Available with milky white lens
• Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
• End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop 
shelves, exhibitions, etc.

Eco Line 26 mm
Do závěsu

Suspended

Koncovka
End cap

46291181  

Příslušenství

Koncovka s průchodkou
End cap with cable hole

46291182  

26
15

18,5

20

Ocelová lanka pro montáž do 
závěsu (2 kusy)
Set for suspended mounting  
(2 pieces) - ceiling

46291184  

17.1

20.3

27

Typ difuzoru
Lens color

7: Opálový difuzor, 2 metry  
Milky white lens, 2 meter

Hliníkový profil 
Aluminum profile

4629119/ ..

46291190

• Přisazený hliníkový LED profil se samostatně dodávaným            
difuzorem

• Vyrobeno z anodizovaného hliníku
• Zajišťuje mechanickou ochranu a chlazení LED diod
• Dodáváno o délce 2 m 
• Samostaně dodávaný opálový difuzor
• Difuzor vyroben z UV odolného polykarbonátu
• Koncovky a montážní úchyty dodávány samostatně

Použití: kuchyňské linky, interiérové osvětlení, ambientní osvětlení, retail, 
výstavy, apod.

• Surface mount aluminum LED profile with separately to be 
ordered lens

• Made of anodized aluminum
• Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
• Supplied per 2 meter
• Available with milky white lens
• Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
• End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop 
shelves, exhibitions, etc.

Eco Line 20 mm
Přisazené

Surface mount

Příslušenství

Koncovka
End cap

46291191  

Koncovka s průchodkou
End cap with cable hole

46291192  

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA


