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LINEA-IN20 EF/U7

max 20 mm

− ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego)
− świecące połączenia kątowe
− ponad 20 akcesoriów

wpustowy

− continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal diffuser)
− angled connections illuminated
− over 20 accessories available

recessed
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Architectural LED profile  •  recessed  /  Architektoniczne profile LED  •  wpustowe

biały malowany czarny anodowany surowe aluminium

klosz F klik >  87

klosz E7 klik  >  86

klosz E wsuwany >  86

uchwyt U7 > 90

uchwyt U7 sprężyna > 90

uchwyt U cone > 90

klosz F klik >  87

zaślepka E7 mleczny 
>  86

zaślepka E7 mleczny

INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18

Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

zaślepka LINEA-IN20 z otworem
materiał: ABS

zaślepka LINEA-IN20-E7 z otworem
materiał: ABS

anodowany

zasilacz

white painted annodized black anodized raw aluminium

F click diffuser > 87

E7 click diffuser > 86

E slide diffuser > 86

U7 mounting 

plate > 90

spring U7 mounting plate > 90

cone U7  

mounting plate > 90

F click diffuser > 87 

E7 opal end cap > 86

E7 opal end cap

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18

Quantities and package > check the pricelist

Szczegóły techniczne > 8-18

LINEA-IN20 end cap with hole

material: ABS

LINEA-IN20-E7 end cap with hole

material: ABS

power supply
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60° 90° 120° 135° 180°

MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA

ŁĄCZNIKI KĄTOWE
Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 
135° / 180°) możliwe jest tworzenie wielu różnych układów 
oświetlenia  bez konieczności cięcia profilu pod skosem.
Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch 
płaszczyznach, pod dwoma kątami: wewnętrznym 90°  
i zewnętrznym 270°.

Element z przejrzystego tworzywa zapewnia stabilizację 
łączenia, jednocześnie przepuszczając światło.
Dzięki temu oprawa może świecić na całej powierzchni 
klosza - również w rogach.

CONNECTION POSSIBILITY

ANGULAR CONNECTORS

Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° /  

135° / 180°) it is possible to create many various lighting 
systems – with no need to cut the profile at an angle.

Bent connectors allows to connect profiles in two planes,  

at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

The component made of clear fabric provides secure 

connection, letting light through at the same time.

Thanks to that, the luminaire can illuminate on the 

entire surface of the diffuser – even in the corners.
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LINEA-IN20 EF/U7Architectural LED profile  •  recessed  /  Architektoniczne profile LED  •  wpustowe

black anodized / czarny anodowany

black anodized / czarny anodowany

black anodized / czarny anodowany

black anodized / czarny anodowany

black anodized / czarny anodowany

black anodized / czarny anodowany

anodized / anodowany

anodized / anodowany

anodized / anodowany

anodized / anodowany

anodized / anodowany

anodized / anodowany

white painted / biały malowany

white painted / biały malowany

white painted / biały malowany

white painted / biały malowany

white painted / biały malowany

white painted / biały malowany

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

Ilości i opakowanie > patrz cennik

łącznik LINEA-IN20 60 st
materiał: aluminium, poliwęglan

łącznik LINEA-IN20 90 st
materiał: aluminium, poliwęglan

łącznik LINEA-IN20 90 st gięty
materiał: aluminium, poliwęglan

łącznik LINEA-IN20 120 st
materiał: aluminium, poliwęglan

łącznik LINEA-IN20 135 st
materiał: aluminium, poliwęglan

łącznik LINEA-IN20 180 st
materiał: aluminium, poliwęglan

łącznik LINEA-IN20 270 st
materiał: aluminium, poliwęglan

Quantities and package > check the pricelist

LINEA-IN20 connector 60 deg

material: aluminium, polycarbonate

LINEA-IN20 connector 90 deg

material: aluminium, polycarbonate

LINEA-IN20 connector 90 deg bent

material: aluminium, polycarbonate

LINEA-IN20 connector 120 deg

material: aluminium, polycarbonate

LINEA-IN20 connector 135 deg

material: aluminium, polycarbonate

LINEA20 connector 180 deg

material: aluminium, polycarbonate

LINEA-IN20 connector 270 deg

material: aluminium, polycarbonate


