PR OF I L E U N I W ER SA L N E I N A R OŻ N I KOWE L E D

PROFIL NAROŻNIKOWY

PRZYŚCIENNY
Wyjątkowo prosty montaż oraz jakość wykonania
sprawia, że WALL jest często wybieranym produktem.
Modułowa konstrukcja usprawnia instalację źródła
światła przy krawędziach ścian, podłóg itp.

Simply brighter.
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Srebrny profil

Regulowane zaślepki

Ukryte śruby
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LA

PRYZMA

PRZYŚCIENNY

NAKŁADANY

LAP

Wielofunkcyjny profil LA jest atrakcyjnym elementem dekoracyjnym. Może być montowany przy krawędziach ścian, sufitów, szafek oraz wielu innych,
a obrotowy uchwyt mocujący pozwala dowolnie
ustawić kąt świecenia.

COMBO

LA

STEPLINE

PROFIL NAROŻNIKOWY

DUO LED UNI

STREAMLINE
DUO

Kolor profilu:

WEWNĘTRZNY
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Wykonany z aluminium
―

Dostępny w kolorze srebrnym
―

Opcja podświetlenia dołu profilu
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Podświetlony symbol rzędu
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Kolor profilu:

Dostępny z podświetleniem LED
Opcja liniowego podświetlenia
(brak widocznych punktów LED)

PROFIL UNIWERSALNY

LAP

Dostępny z podświetleniem LumiTEC
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Brak widocznych śrub montażowych
Dostępny z system prowadzenia kabli
CROSSLINE
Kolor profilu:
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Regulowane zaślepki ułatwiające
montaż

Prosty aluminiowy profil z dużą powierzchnią świecącą. Sprawdza się idealnie w ścianach, podłogach,
meblach itp.

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

standard

nd. - nie dotyczy

opcja

PROFIL UNIWERSALNY

PRYZMA

Oświetlenie
przeszkodowe

Systemy kontroli

Zaprojektowany do montowania na płaskich
powierzchniach, takich jak sufity czy podłoga.
Unikalne rozwiązanie bez konieczności tworzenia
bruzd.

Interface:
Smartphone:

DALI, KNX, DMX
iOS, Android, Windows

Kolor profilu:

ul. Świerkowa 14

+48 61 840 40 70

64-320 Niepruszewo

oswietlenie@lars.pl

POLSKA - POLAND

www.lars.pl

Simply brighter.

Systemy oświetleniowe do kin,
teatrów, sektoru HORECA i innych

ver. 3.2

PR ODUCE N T S YS TE MÓW OŚ WIE TL E N IOWYCH WYS OKIE J JA KOŚ CI

www.lars.pl

Profile
schodowe LED

PROFIL SCHODOWY

Systemy oświetleniowe LED oraz
LumiTEC użyte w profilach schodowych
firmy LARS są idealnym rozwiązaniem
dla kin, teatrów, klubów, muzeów,
środków transportu oraz wszędzie
tam, gdzie przyciemnione wnętrza
maskują przeszkody, takie jak stopnie,
krawędzie
czy
kręte
korytarze.
Wytrzymałe i energooszczędne profile
oprócz zapewnienia bezpieczeństwa,
spełniają funkcję dekoracyjną, a pełna
kontrola nad efektami świetlnymi
tworzy iluminacje dostosowane do
konkretnych potrzeb.

7mm

PROFIL SCHODOWY

STREAMLINE DUO

COMBO

Najnowszy profil z gamy, zawiera
wszystko, czego od profilu przeszkodowego można wymagać:
antypoślizgową wkładkę dostępną
w dowolnym kolorze, personalizowane oznaczenie rzędu, liniowe
podświetlenie LED góra-dół, regulowane zaślepki oraz maskowanie
śrub montażowych.

Profil przykręcany jest do niewykończonej krawędzi stopnia. Kryje
wsuniętą pod niego wykładzinę.
Dodatkowo został wyposażony
we wkładkę antypoślizgową wykonaną z materiału odpornego
na ścieranie. COMBO wytrzymuje
nawet duże naprężenia.

PATENTED

Kolor profilu:

Kolor profilu:

PROFIL SCHODOWY

PROFIL SCHODOWY

7mm

NE W

SYSTEM PROWADZENIA KABLI

DUO LED UNI

NAKŁADANY

Dzięki
swojej
UNIwersalności, antypoślizgowy i w całości
aluminiowy profil z podwójnym podświetleniem krawędzi
i podstopnicy jest najczęściej wybieranym produktem. Podświetlenie LED dostępne jest w dowolnym kolorze lub w wersji RGB.

Prosty w montażu, uniwersalny
i antypoślizgowy profil, który widocznie zaznacza niebezpieczne
krawędzie schodów.

P A TE N TE D

Kolor profilu:

Kolor profilu:

P AT E N TE D

Pierwszy na świecie system prowadzenia
kabli z podświetleniem LED. Solidna,
metalowa maskownica chroni przewody
przed uszkodzeniem, prowadząc kable po
powierzchni stopni bez potrzeby frezowania,
a
opcjonalne
podświetlenie
dodaje
przestrzeniom animuszu.
Produkt dostępny z profilami DUO LED UNI
i STEPLINE.

PROFIL SCHODOWY

7mm

PROFIL SCHODOWY

STEPLINE

WEWNĘTRZNY

Klasyczny antypoślizgowy profil aluminiowy z podświetleniem
krawędzi stopnia, gwarantuje liniowość podświetlenia oraz pełną kontrolę nad intensywnością
światła.

Unikalna faktura profilu pozwala
montować go pod płytkami ceramicznymi. Dzięki temu profil
zostaje ukryty, a na widoku pozostaje jedynie efektowne podświetlenie.
Kolor profilu:
Kolor profilu:

WIĘCEJ INFORMACJI
ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE

www.lars.pl

PROF ILE SCHOD OWE LED

www.lars.pl

