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COMBO30
max 30 mm

NEW

− wieloramienne połączenia
− ułatwiony montaż i serwis
− do budowy opraw wiszących i nawierzchniowych
− opcja świecenia góra/dół

nawierzchniowe

zwieszane

− multi-armed connections
− simplified installation and service
− for the construction of suspended and surface luminaires
− optional up&down lighting

surface

suspended
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Lighting LED profiles  •  surface, suspended  /  Oświetleniowe profile LED  •  nawierzchniowe, zwieszane

grey / szary grey / szary

black / czarny black / czarny

silver / srebrny silver / srebrny

white / biały white / biały

grey / szary

black / czarny

silver / srebrny

white / biały

klosz A9 wsuwany 

uchwyt Q9 do zawiesia

zawiesie
do uchwytu LED

zawiesie
do uchwytu LED

klosz C9 klik 

INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. 

Ilości i opakowanie > patrz cennik

biały malowany czarny anodowany surowe aluminiumanodowany

zasilacz

zasilacz

zasilacz

zasilacz

zasilacz

zaślepka COMBO30-01A
materiał: ABS

zaślepka COMBO30-01A-D9
materiał: ABS 

zaślepka COMBO30-01A-E9
materiał: ABS

PROFIL LED COMBO30-01

klosz D9 klik 

klosz E9 klik  

zaślepka D9 

zaślepka D9

zaślepka E9 

zaślepka E9

maksymalna szerokość
zasilacza LED

A9 slide diffuser 

Q9 holder for sling

sling for LED
mounting

sling for LED
mounting

C9 click diffuser 

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. 

Quantities and package > check the pricelist

white painted anodized black anodized raw aluminium

power supply

power supply

power supply

power supply

power supply

LED power supply
max width

LED max width

COMBO30-01A end cap  
material: ABS 

COMBO30-01A-D9 end cap
material: ABS 

COMBO30-01A-E9 end cap
material: ABS 

LED PROFILE COMBO30-01

D9 click diffuser 

E9 click diffuser 

D9 end cap 

D9 end cap

E9 end cap

E9 end cap 
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zawiesie do uchwytu LED

zawiesie do uchwytu LED

uchwyt Q9 do zawiesia

klosze ACDE-9

łączniki Q9

profil LED COMBO30-01

profil uzupełniający COMBO30-02

pasujące zasilacze LED

łącznik Q9-90 st gięty

uchwyt COMBO30-0203

klosz klik C4
profil uzupełniający
COMBO30-03

łączenie w różnych płaszczyznach

możliwa zmiana pozycji

możliwa zmiana pozycji

możliwa zmiana pozycji

cztery rodzaje kloszy

wklikiwany profil

kompatybilne z zawiesiem
do uchwytu LED

wklikiwany profil

profil z miejscem na źródło
i zasilacz LED

łatwy montaż i serwisowanie
dzięki możliwości wypięcia profilu
wraz ze źródłem i zasilaczem LED

możliwość połączeń wieloramiennych,
dostępne łączniki kątowe:
45 st / 60 st / 90 st / 120 st / 135 st / 180 st

sling for LED mounting

sling for LED mounting

Q9 holder for sling

ACDE-9 diffusers

Q9 connectors

LED profile COMBO30-01

complementary profile COMBO30-02

fitting LED power supplies

Q9-90 deg connector bent

COMBO30-0203 holder

C4 click diffuser complementary profile
COMBO30-03

connecting in different planes

option of position change

option of position change

option of position change

four types of diffusers

easy installation - click system

compatible with the sling
for LED mounting

easy installation
- click system

profile with space for LED source
and power supply

easy installation and service thanks
to the possibility to detach the profile
together with the LED source
and power supply

many types of connections possible,
thanks to a variety of angled connectors:
45 st / 60 st / 90 st / 120 st / 135 st / 180 st
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Lighting LED profiles  •  surface, suspended  /  Oświetleniowe profile LED  •  nawierzchniowe, zwieszane

INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. 

INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik.

biały malowany

biały malowany

czarny anodowany

czarny anodowany

surowe aluminium

surowe aluminium

anodowany

anodowany

uchwyt COMBO30-0203
materiał: stal nierdzewna

PROFIL UZUPEŁNIAJĄCY
COMBO30-02

PROFIL UZUPEŁNIAJĄCY
COMBO30-03

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. 

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist.

white painted

white painted

anodized

anodized

black anodized

black anodized

raw aluminium

raw aluminium

COMBO30-0203 holder
material: stainless stel

COMPLEMENTARY PROFILE
COMBO30-02

COMPLEMENTARY PROFILE
COMBO30-03   
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WIELE MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ KĄTOWYCH

System łączników i gniazd w profilu pozwala na tworzenie stabilnych
połączeń wieloramiennych oraz na użycie zawiesia w miejscu łączenia profili

MANY OPTIONS OF ANGULAR CONNECTIONS

The system of connectors and sockets in the profile allows the creation
of stable multi-armed connections and the use of slings in the place of profile connections



COMBO30

Q9-45 deg connector / łącznik Q9-45 st
Q9-135 deg connector / łącznik Q9-135 st
Q9-180 deg connector (x2) / łącznik Q9-180 st (x2)

Lighting LED profiles  •  surface, suspended  /  Oświetleniowe profile LED  •  nawierzchniowe, zwieszane

Łączniki użyte w przykładzie:
Connectors used in the example:
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C1840038C1080038P

D9
D9 end cap
zaślepka D9
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opal / mlecznyopal / mleczny
material / materiał: PMMAmaterial / materiał: PMMA

opal / mleczny
material / materiał: PMMA

opal / mleczny
material / materiał: PMMA

opal / mlecznytransparent / transparentny frosted / szron
material / materiał: PPmaterial / materiał: PC material / materiał: PP

black / czarnyopal / mlecznytransparent / transparentny
material / materiał: PMMAmaterial / materiał: PMMAmaterial / materiał: PMMA

diffusers / klosze

klosz D9 klik

klosz E9 klik

INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. 

klosz A9 wsuwany

klosz C9 klik

D9 click diffuser

E9 click diffuser

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist.  

A9 slide diffuser

C9 click diffuser
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Lighting LED profiles  /  Oświetleniowe profile LED ACCESSORIES / AKCESORIA

mountings / mocowania

łącznik Q9-90 st gięty
materiał: stal ocynkowana

łącznik Q9-180 st
materiał: stal ocynkowana

łącznik Q9-135 st
materiał: stal ocynkowana

łącznik Q9-120 st
materiał: stal ocynkowana

łącznik Q9-90 st
materiał: stal ocynkowana

łącznik Q9-60 st
materiał: stal ocynkowana

łącznik Q9-45 st
materiał: stal ocynkowana

ELEMENTY ZAWIESIA

Ilości i opakowanie > patrz cennik

uchwyt Q9 do zawiesia
materiał: stal ocynkowana

wkręt do łącznika Q9

Q9-90 deg connector bent
material: zinc coated steel

Q9-180 deg connector
material: zinc coated steel

Q9-135 deg connector
material: zinc coated steel

Q9-120 deg connector
material: zinc coated steel

Q9-90 deg connector
material: zinc coated steel

Q9-60 deg connector
material: zinc coated steel

Q9-45 deg connector
material: zinc coated steel

SLINGS ELEMENTS

Q9 holder for sling
material: zinc coated steel

screw for Q9 connector

Quantities and package > check the pricelist


