
Prolight, osvětlené lišty 
pro každé prostředí.

Prolight, świetlne pomysły 
w każdym otoczeniu.
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Obvodové lišty, listely, schodové lišty. 
Technogie, která prozáří.
Cokoły, listwy, profile schodowe.
Technologia która oświeca.

Technologie pro ohraničení prostoru, pro obohacení prostředí díky delikátní hře světla. Zvýrazňuje 
architektonické volby a ulehčuje jejich využití. Obvodové lišty, osvětlené listely a schodové 
hrany Prolight, z eloxovaného hliníku, dostupné ve dvou odstínech světla, teplém a neutrálním 
s možností využití regulace intenzity světla. Lišty využijete, pokud chcete mít ve svém prostředí 
stále to správné osvětlení. Vhodné pro místa relaxu, poskytování služeb i pracovní. Všechny tyto 
profily jsou jednoduché na instalaci a vytváří opravdu krásné scénografické efekty.

Technologia definiująca przestrzeń, wzbogacająca wnętrza, delikatną grą światła podkreślająca  
pomysły architektoniczne, ułatwiając użytkowanie. Cokoły, podświetlane listwy i profile schodowe 
Prolight, z anodowanego aluminium, są dostępne w dwóch odcieniach światła: ciepłym i 
neutralnym. Mogą być wyposażone w regulator natężenia, aby odpowiednio oświetlić każde 
wnętrze, zapewniając komfort użytkowania: od przestrzeni poświęconej rekreacji, do wnętrz 
usługowych czy tych dedykowanych pracy. Cokoły, podświetlane listwy i profile schodowe Prolight 
są proste w montażu, zapewniają spektakularny efekt: prawdziwie oświecające pomysły.
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Ešení Prolight.
Rozwiązania Prolight.

1  Obvodové lišty  
 Iceberg Collection

2 Obvodová lišta  
 Prolight Metal Line

3 Listely 
 Prolight Prolist

4  Schodové hrany  
 Prolight Prostep

5  Schodové hrany  
 Prolight Protect

1  Cokoły 
 Iceberg Collection

2 Cokoły 
 Prolight Metal Line

3 Listwy 
 Prolight Prolist

4  Profile schodowe 
 Prolight Prostep

5  Profile schodowe
 Prolight Protect
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Obvodové lišty Iceberg 
Collection Lišty se 
světelnými body.
Cokoły Iceberg Collection,
ukierunkowane punkty 
światła.
Světlo se stává opravdovým prvkem zařízení 
prostor a designu, zejména pak pro sugestivní 
a efektivní řešení. Vertikální světelné body 
definují stěny díky horizontálním světelným 
pásům, který svítí směrem nahoru, bez 
světelných ztrát. Horizontální světelné body 
dovolují maximálně zvýraznit lesklé plochy a 
rozšiřují pohyby ploch drsných a nerovných 
díky odrazu podlahy. 

Światło staje się prawdziwym elementem 
designu, architektury wnętrza, dla efektownych 
i sugestywnych rozwiązań. Pionowe punkty 
światła wykańczają ściany dzięki wiązkom 
skierowanym do góry, bez rozproszenia. Punkty 
świetlne poziome pozwalają podkreślić efekt 
błyszczących powierzchni, czy wzmocnić, 
dzięki odbiciu, wrażenie ruchu posadzek 
nieregularnych. 
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Obvodové lišty Collection Iceberg jsou 
ideální zejména pro obytné prostory, muzea 
a kanceláře, ale taky pro prostory s dlouhými 
chodbami. Díky čistým, elegantním a 
definovaným linkám jsou schopné přizpůsobit 
se jakémukoliv prostoru a přání.

Cokoły Iceberg Collection są idealne zwłaszcza 
w budynkach mieszkalnych, hotelach, 
muzeach i biurach, także w domach z długimi 
korytarzami. Dzięki eleganckim i czystym liniom 
mogą wpasować się w każde wnętrze.
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Obvodové lišty Prolight 
Metalline Nepřetržité osvětlení.
Cokoły Prolight Metal Line,
ciągły sygnał świetlny.
Nepřetržité osvětlené linky, které vytváří nové 
prostorové koncepty. To jsou obvodové lišty Prolight.
Metal Line v eloxovaném hliníku s horizontálním 
páskem LED po celé délce.

Ciągłe, podświetlone linie, które tworzą nowe 
koncepcje przestrzenne. To cokoły Prolight Metal 
Line z anodowanego aluminium, z poziomym 
zespołem świateł LED, na całej długości.
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Elegantní a technicky evoluční, obvodové lišty 
Prolight Metal Line jsou vybaveny regulátorem 
intenzity světla pro nastavení správné stupně 
osvětlení a pro stylové podtrhnutí prostor i v nočních 
hodinách.

Eleganckie i zaawansowane technologicznie cokoły 
Prolight Metal Line są wyposażone w regulator 
natężenia, aby zapewnić odpowiedni poziom 
oświetlenia i wydobyć styl pomieszczenia, również w 
porze nocnej.
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Listely Prolight Prolist
Zvýrazňovače stylu.
Listwy Prolight Prolist,
podkreślające styl.
Světlo, které prostupuje napříč zdí, vertikálně i 
horizontálně. Pro ohraničení zrcadel a pro další 
využití dle vašeho přání. Listely Prolight Prolist 
jsou ozdobnými elementy s velkým kouzlem, 
které nacházejí uplatnění hlavně v prostorech 
jako jsou koupelny a kuchyně.  

Wiązki światła na ścianach, pionowo lub 
poziomo. Do obramowania luster, aby wyróżnić 
i uwydatnić przestrzeń. Listwy Prolight Prolist 
to urokliwe elementy dekoracyjne. Znajdują 
swoje idealne zastosowanie w pomieszczeniach 
takich jak łazienka czy kuchnia.
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Listely Prolight Prolist, ve třech verzích. Dvě 
se světlem přímo dopředu, jedna se světlem 
orientovaným vertikálně. Dají se použít pro 
osvětlení výklenků a poliček při dosažení 
světleného efektu přímo i nepřímo. 

Listwy Prolight Prolist, w trzech wersjach. Dwie 
z bezpośrednim światłem z przodu, jedna ze 
światłem pionowym. Mogą być używane do 
oświetlania nisz, półek, aby uzyskać efekty 
świetlne bezpośrednie lub pośrednie.  
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Schodové hrany Prolight 
Prostep Prostor designu.
Profile schodowe Prolight 
Prostep, miejsce na design.
Elegantní hry světla, které dají prostoru nové 
perspektivy a podtrhují efekt designu. Pomocí 
schodové hrany z eloxovaného hliníku Prolight 
Prostep získávají nástupnice schodů nové 
dimenze. Světlo se rozprostírá jemně směrem 
dolů, hladí povrchy a zvýrazňují design.

Elegancka gra światła, aby pokazać nowe 
perspektywy i podkreślić designerski 
efekt. Dzięki profilom schodowym Prolight 
Prostep, z aluminium anodowanego, stopnie, 
podniesienia, nabierają nowych wymiarów. 
Światło rozprzestrzenia się delikatnie w dół, 
głaszcząc powierzchnię, uwydatniając fakturę i 
wzory.
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Jsou vhodné pro prostory, kde je vyžadován 
design a montují se již během montáže schodů.

Są przeznaczone do designerskich 
pomieszczeń, instaluje się je wyłącznie podczas 
montażu schodów.
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Schodové hrany Prolight 
Protect s vysokou 
viditelností.
Profile schodowe Prolight 
Protect, dobra widoczność.
Schodové hrany Prolight Protect jsou vhodné 
pro veřejné prostory jako kluby, kina, kanceláře 
ale taky lodě. Povrch hrany je protiskluzový, 
což společně s páskem LED směřovaným 
horizontálně zvyšuje bezpečnost prostor, 
současně je dělá příjemné a elegantní.

Profile schodowe Prolight Protect są idealne 
dla miejsc publicznych takich jak: kluby,  
kina, biura, również łodzie. Powierzchnia  
antypoślizgowa i poziome światła LED  
zwiększają bezpieczeństwo, jednocześnie 
nadają powierzchni elegancji i przytulnego 
charakteru.
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Schodové hrany Prolight Protect jsou 
dostupné ve dvou verzích. V eloxovaném 
hliníku. Jsou jednoduché na instalaci. Instalují 
se na již položenou podlahu a upevňují se 
lepidlem nebo hmoždinkami. Osvětlení LED je 
regulovatelné.

Profile Prolight Protect są dostępne w dwóch 
wersjach, obie z anodowanego aluminium.
Proste w montażu, do wykończenia 
zamontowanej już posadzki, do instalacji 
za pomocą kleju lub wkrętów i kołków 
rozporowych. Światła LED są z regulowanym 
natężeniem. 
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Technologie LED, inovace
a energetická úspora.
Technologia LED, innowacja 
i oszczędność energii.

Jednoduché a účinné řešení pro osvětlení prostor. 
LED se spouští okamžitě, vydrží déle než normální žárovky a garantují úsporu energie, 
která může dosáhnout až 90%  

Najprostszy i najbardziej skuteczny sposób, aby oświetlić przestrzeń. 
Światła LED zapalają się natychmiastowo, żarówki działają dłużej niż te standardowe a 
oszczędność energii może sięgnąć nawet 90%.

Kompletní kontrola.
Pełna kontrola.

Řada Prolight se doplňuje celou řadou volitelných doplňků: regulátor jasu, dálkové ovládání s 
rádio frekvencí pro zapnutí, vypnutí a ovládání jasu světelnosti.

Linię Prolight uzupełnia szereg opcjonalnych akcesoriów, na przykład: regulator oświetlenia i 
pilot na częstotliwości radiowe, do uruchamiania i regulacji natężenia światła. 
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89/6EI

89/6L

105/PL

105/7
105/CB
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ht PROLIGHT ICEBERG 
Obvodová lišta - Cokoły 
POL. / ART. povrch / wykończenie 200 cm

H 7 cm
400 cm
H 7 cm

105/7 eloxovaný hliník stříbro
aluminium anodowane srebrne 78900 78910

baleno po 10 kusech / opakowanie 10 szt. 

baleno po jednom kuse / pakowane pojedynczo 

Vnitřní roh - Narożnik wewnętrzny
POL. / ART. povrch / wykończenie H 7 cm

105/7I metalické stříbro
srebrny metaliczny 78932

baleno po 4 kusech / opakowanie 4 szt.

nebaleno / nie opakowane 

Vnější roh - Narożnik zewnętrzny 
POL. / ART. povrch / wykończenie H 7 cm

105/7E metalické stříbro
srebrny metaliczny 78934

baleno po 4 kusech / opakowanie 4 szt.

nebaleno / nie opakowane 

Spojka - Łącznik 
POL. / ART. povrch / wykończenie H 7 cm

105/7G

metalické stříbro
srebrny metaliczny 78936
metalická černá 
czarny metaliczny 78935
metalická chromovaná 
chromowany metaliczny 78937

baleno po 4 kusech / opakowanie 4 szt.

nebaleno / nie opakowane 

Ukončení PRAVÉ-LEVÉ - Zaślepka Prawa - Lewa
POL. / ART. povrch / wykończenie H 7 cm

105/7P metalické stříbro
srebrny metaliczny 78938

baleno po 4 párech / opakowanie 4 szt.

nebaleno / nie opakowane 

Vnější roh Ukončení PRAVÉ-LEVÉ 
Narożnik wewnętrzny, zewnętrzny, zaślepka prawa – lewa 
POL. / ART. povrch / wykończenie H 6 cm

89/6EI eloxovaný hliník stříbro
aluminium anodowane srebrne 78506

baleno po 4 kusech / opakowanie 4 szt.

Světelný bod - Punkt światła 
POL. / ART. povrch / wykończenie H 7 cm

105/PL eloxovaný stříbro
anodowane srebrne 78930

baleno po 1 kusech / opakowanie 1 szt.

baleno po jednom kuse / pakowane pojedynczo 

Fixační základna - Baza do montażu 
POL. / ART. povrch / wykończenie 200 cm

H 7 cm

105/CB Koextruzní PVC
PVC koekstrudowane 78920

baleno po 10 kusech / opakowanie 10 szt.

PROLIGHT METAL LINE 
Obvodová lišta - Cokoły 
POL. / ART. povrch / wykończenie 200 cm

H 6 cm

89/6L eloxovaný hliník stříbro
aluminium anodowane srebrne 86000

baleno po 25 kusech / opakowanie 25 szt.

baleno po jednom kuse / pakowane pojedynczo 

G/8/SF
G/8B

G/8P/DX

G/8P/SX

TLA/10/C1

LLA/30

LLA/20
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PROLIGHT PROSTEP 
Schodová hrana - Profile schodowe 
POL. / ART. povrch / wykończenie 270 cm

G/8/SF eloxovaný hliník stříbro
aluminium anodowane srebrne 84210

baleno po 10 kusech /opakowanie 10 szt. 

Základna pro profil G/8/SF 
Baza do profila G/8/SF
POL. / ART. povrch / wykończenie 270 cm

H 10 cm

G/8B/10 přírodní hliník 
aluminium naturalne 84215

baleno po 10 kusech /opakowanie 10 szt. 

Ukončení pro profil G/8/SF - Zaślepka do profila G/8/SF
POL. / ART. povrch / wykończenie

G/8P/DX metalické stříbro
srebrny metaliczny 84206

G/8P/SX metalické stříbro
srebrny metaliczny 84204

baleno po 10 kusech /opakowanie 10 szt. 

Ukončení pro LLA/20 - Zaślepka do LLA/20 
POL. / ART. povrch / wykończenie

LLA/20P eloxovaný hliník stříbro
aluminium anodowane srebrne 84072

baleno po 10 kusech / opakowanie 10 szt. 

Ukončení pro TLA/10/C1 - Zaślepka do TLA/10/C1
POL. / ART. povrch / wykończenie

TLA/10P/C1 eloxovaný hliník stříbro
aluminium anodowane srebrne 84092

baleno po 10 kusech / opakowanie 10 szt. 

Ukončení pro LLA/30 - Zaślepka do LLA/30
POL. / ART. povrch / wykończenie

LLA/30P eloxovaný hliník stříbro
aluminium anodowane srebrne 84082

baleno po 10 kusech / opakowanie 10 szt. 

PROLIGHT PROLIST
Listela - Listwa
POL. / ART. povrch / wykończenie LxH 270 cm

LLA/20 eloxovaný hliník stříbro
aluminium anodowane srebrne 20x10 84070

LLA/30 eloxovaný hliník stříbro
aluminium anodowane srebrne 30x10 84080

TLA/10/C1 eloxovaný hliník stříbro
aluminium anodowane srebrne 20x10 84090

baleno po 10 kusech / opakowanie 10 szt. 
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PROLIGHT PROTECT
Schodová hrana - Profile schodowe
ART. / ART. povrch / wykończenie 270 cm

G/9/F eloxovaný hliník stříbro
aluminium anodowane srebrne 84050

126/L/F eloxovaný hliník stříbro
aluminium anodowane srebrne 84060

baleno po 10 kusech / opakowanie 10 szt. 

DOPLŇKY ELEKTRICKÉ PRO OSVĚTLENÍ
ELEMENTY ELEKTRYCZNE DO OŚWIETLENIA 
ART. / ART. povrch / wykończenie

L6/NW/20 pásek LED 6metrů – bílá barva neutrální - 9,6W/m - IP20
rolka 6 mb pasek LED kolor biały neutralny - 9,6W/m - IP20 84100

L6/WW/20 pásek LED 6metrů – bílá teplá barva - 9,6W/m - IP20
rolka 6 mb pasek LED kolor biały ciepły - 9,6W/m - IP20 84110

AL/60/24 adaptér IP67 -  PFC aktivní - 220V/24V/60W
zasilacz IP67 - PFC aktywne - 220V/24V/60W 84150

AL/90/24 adaptér IP67 -  PFC aktivní - 220V/24V/90W
zasilacz IP67 - PFC aktywne - 220V/24V/90W 84152

AL/120/24 adaptér IP67 -  PFC aktivní - 220V/24V/120W
zasilacz IP67 – PFC aktywne – 220V/24V/150W 84154

AL/150/24 adaptér IP67 -  PFC aktivní - 220V/24V/150W
zasilacz IP67 - PFC aktywne - 220V/24V/150W 84156

DIMM/01 regulátor jasu 24V/8 Amp – rozměr mm 44x44x25 h. pro LED světlo bílé
regulator oświetlenia 24V/8 Amp - wym. mm 44x44x25 h. dla LED światło białe 84180

TEL/04 ovládání 4 kanály radiofrekvece
pilot - 4 kanały częstotliwości radiowej    84182

RIC/01 přijímač ovládání radiofrekvence
odbiornik do pilota na częstotliwości radiowe 84184

CE/5/20 elektrický kabel sez. 0,5 mm2 – baleno po 20m
kabel elektryczny przekrój 0,5 mm2 - opakowanie 20 mb 84420

CE/10/20 elektrický kabel sez. 1 mm2 – baleno po 20m
kabel elektryczny przekrój 1 mm2 - opakowanie 20 mb 84422

CE/10/100 elektrický kabel sez. 1 mm2 – baleno po 100m
kabel elektryczny przekrój 1 mm2 - opakowanie 100 mb 84424

IR/C01 spojka připojení pro pás LED bílé světlo – baleno po 100kusech
złącze C01 szybkiego wpięcia do paska LED światło białe - opakowanie 10 szt. 84411

IR/W3 spojka připojení rychlá 3 dráty – baleno po 10kusech
złącze szybkiego wpiecia 3 kable – opakowanie 10 szt. 84410
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Ukončení pro G/9/F - Zaślepka do G/9/F
ART. / ART. povrch / wykończenie

G/9P/F eloxovaný hliník stříbro
aluminium anodowane srebrne 84052

baleno po 10 kusech / opakowanie 10 szt. 

Ukončení pro 126/L/F - Zaślepka do 126/L/F
ART. / ART. povrch / wykończenie

126/LP/F eloxovaný hliník stříbro
aluminium anodowane srebrne 84062

baleno po 10 kusech / opakowanie 10 szt. 
126/L/F

AL/60/24

DIMM/01

TEL/04

IR/C01 - IR/W3

G/9/F



www.profilpas.com CZ~PL


