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Zestaw

Ekonomiczne i wygodne: sterowanie 

Schlüter®-LIPROTEC za pomocą 

aplikacji Bluetooth.

W cenniku należy zwrócić uwagę na 
następujące oznaczenie: 

   Sterowanie oświetleniem  
 za pośrednictwem Bluetooth  
 lub przez aplikację

   Sterowanie oświetleniem  
drogą radiową

   Produkt może być montowany  
pionowo na ścianie pod natryskiem
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Zaaranżuj swoją przestrzeń życiową za pomocą ceramiki i światła.
Światło ma decydujące znaczenie przy tworzeniu odpowiedniej atmosfery wnętrza pomieszczeń. Nowoczesna technika oświetleniowa daje 
nie tylko czysty efekt oświetleniowy, ale również stwarza możliwość kreatywnej i dekoracyjnej aranżacji pomieszczeń. Niezależnie od tego, 
czy chcesz uzyskać relaksujące oświetlenie stref wypoczynku, neutralne światło w obszarach pracy czy barwne oświetlenie nastrojowe – 
dzięki nowoczesnej diodowej technice oświetleniowej Schlüter® -LIPROTEC  dobierzesz odpowiednie światło do każdego wnętrza. Dzięki 
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nam możesz harmonijnie i efektownie zaaranżować każde wnętrze, które spełni oczekiwania inwestora. Harmonijne zespolenie profili 
nośnych z architekturą mieszkania zapewnia sprawdzona technika profili systemów firmy Schlüter – teraz po raz pierwszy w indywidualnie 
skomponowanych produktach techniki oświetleniowej i sterowniczej. Z myślą o szybkim montażu przygotowaliśmy wstępnie skonfiguro-
wane zestawy profili, taśm LED i akcesoriów montażowych do różnorodnych zastosowań.

Schlüter®-LIPROTEC
LichtProfilTechnik

PP Technika oświetleniowa dla ekologicznego budownictwa. 
Trwałość. Wydajność.

PP Wysokiej jakości profile aluminiowe.

PP Łatwe układanie profili na kleju do płytek.

PP Dostępność odpowiednio wybranego zestawu.

PP Niezwykle jednolity efekt oświetleniowy dzięki wysokiej  
jakości taśmom LED.

PP Taśmy LED posiadają certyfikat zgodności z klasą  
ochronną IP – nadają się do pomieszczeń wilgotnych.

PP 3 rodzaje oświetlenia do wyboru.

PP Łatwy montaż szybek rozpraszających w technologii  
łączenia na zatrzask.

PP Oznaczone produkty mogą być montowane w natryskach.

PP Dostęp do kompleksowych akcesoriów systemowych z jednego źródła.

PP Innowacyjne sterowanie za pośrednictwem Bluetooth lub drogą radiową.

PP Internetowa pomoc w wyborze na stronie www.liprotec.com.

IP 65 IP 67
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Kompleksowa oferta!

Zestaw kompletny do oświetlenia 

schodów patrz str. 34

Obszary zastosowań:
Pośrednie i/lub bezpośrednie oświetlenie:

PP Krawędzi schodów

PP Krawędzi blatów roboczych

W połączeniu z taśmami LED 
LIPROTEC: 

PP barwa biała ciepła (3300 K) 
Nr kat. LT ES 5

PP barwa biała neutralna (4500 K) 
Nr kat. LT ES 6

W połączeniu z szybkami 
rozpraszającymi LIPROTEC: 

PP do oświetlenia pośredniego 
Nr kat. LT VB I

PP do oświetlenia pośredniego i bezpośredniego 
Nr kat. LT PB D

Proponujemy następujące 
akcesoria do profili: 

PP Zasilacz

PP Odbiornik

PP Nadajnik

PP Materiały instalacyjne

Światło na płytki!
Schlüter® -LIPROTEC-PB  jest naszym uniwersalnym rozwiązaniem dla podświetlanych krawędzi schodów. Chcesz wyeksponować piękno 
schodów w foyer lub nadać wejściu wrażenie lekkości – jest tysiąc różnych sposobów inteligentnej techniki oświetleniowej systemu 
Schlüter.
Do oświetlenia krawędzi stopni wybierz Schlüter®-LIPROTEC-PB z wysokiej jakości profilami Schlüter®-TREP. Do schodów polecamy nowe 
kompletne i łączone zestawy, zaprezentowane na stronach 34 do 35.
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�

�

�

�

� Profil AE

� Profil AEEB

� Taśmy LED

� Szybka rozpraszająca (światło pośrednie)

� Szybka rozpraszająca (światło pośrednie i bezpośrednie)

�
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Przykładowe zamówienia

Schlüter®-LIPROTEC-PB

�

�

Materiały instalacyjne od str. 54

� Oświetlenie krawędzi stopni, szerokość schodów 220 cm,  
barwa biała neutralna 4500 K
• 1 profil LT PB 25 AE
• 1 szybka rozpraszająca LT PB D
• 2 zaślepki EK / LT PB AE
• 1 taśma LED LT ES 6
• 1 zasilacz LT EK 24V 30W
• 1 odbiornik LT ER 1
• 1 jednokanałowy nadajnik, osłona ze szkła lub stali nierdzewnej LT E1 KS…**
• 1 zestaw materiałów montażowych (zacisk Wago, puszki połączeniowe, pokrywa, kabel 10 m, 2-żyłowy)
 

� Blat roboczy z ramką oświetleniową w wolnostojącym zestawie kuchennym,  
aluminium anodowane imitujące stal nierdzewną szczotkowaną,  
74 x 300 cm, barwa biała neutralna 4500 K
• 2 profile LT PB 25 AEEB
• 2 profile LT PB 25 AEEB/150
• 2 szybki rozpraszające LT VB I
• 2 szybki rozpraszające LT VB I/150
• 2 taśmy LED LT ES 6
• 2 taśmy LED LT ES 6/50
• 2 taśmy LED LT ES 6/100
• 1 zasilacz LT EK 24V 100W
• 1 odbiornik Bluetooth LT EBR 1
• Materiały instalacyjne dobrane do warunków konstrukcyjnych
** Uzupełnienie identyfikacji dla powierzchni osłony nadajnika: BW – EB (np. LT E1 KS EB)
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Schlüter®-LIPROTEC-PB
 Schlüter®-LIPROTEC-PB  jest wysokiej jakości 

profilem do krawędzi podestów z anodowanego 

aluminium o szerokości licowej powierzchni 

25 mm. Profil jest przeznaczony do mocowania 

taśm LED Schlüter®-LIPROTEC-ES. W połączeniu 

z profilami do schodów firmy Schlüter pozwala na 

stworzenie atrakcyjnego oświetlenia krawędzi po-

destów. Połączenie z dwiema różnymi szybkami 

rozpraszającymi pozwala uzyskać różnorodne 

efekty oświetleniowe. Alternatywnie można  

krawędź podświetlić światłem pośrednim lub  

dodatkową taśmą świetlną o grubości 3 mm do 

oświetlenia bezpośredniego. Kolejnym zastosowa-

niem Schlüter®-LIPROTEC-PB jest bezpośrednie 

lub pośrednie oświetlanie strony czołowej blatów 

roboczych. Budowa profili pozwala po ich zamon-

towaniu na łatwą wymianę szybki rozpraszającej i 

taśmy LED.

(Opis techniczny produktu 15.4)

 

Schlüter®-LIPROTEC-PB    

aluminium anodowane matowe

L = m nr art. € / m
KV = 
szt.

  2,5   LT PB 25 AE 23,39 60
 1,5   LT PB 25 AE/150 23,39 60
 1   LT PB 25 AE/100 23,39 60

 

25
 m

m

16,5 mm

28
 m

m

 LT PB 25 + LT VB I 

   

25
 m

m

16,5 mm

28
 m

m

 LT PB 25 + LT PB D 

Schlüter®-LIPROTEC-PB/EK    

zaślepka - aluminium anodowane matowe

nr art. € / szt P = szt.

  EK / LT PB AE 3,99 50

 

Schlüter®-LIPROTEC-D/V    

zestaw łączników narożnych, 4 sztuki

nr art. € / kpl. P = kpl.

  V 90 / LT 10/4 5,27 50

 

Schlüter®-LIPROTEC-VBI    

szybka rozpraszająca, oświetlenie pośrednie

L = m nr art. € / m
KV = 
szt.

  2,5   LT VB I 15,68 60
 1,5   LT VB I/150 15,68 60
 1   LT VB I/100 15,68 60

 

Schlüter®-LIPROTEC-PBD    

szybka rozpraszająca,  
oświetlenie pośrednie i bezpośrednie

L = m nr art. € / m
KV = 
szt.

  2,5   LT PB D 15,79 60
 1,5   LT PB D/150 15,79 60
 1   LT PB D/100 15,79 60

 

   Wskazówka: 
Schlüter®-LIPROTEC-PB można połączyć z następującymi taśmami LED:
LT ES 5 – barwa biała ciepła 3300 K, boczna emisja światła
LT ES 6 – barwa biała neutralna 4500 K, boczna emisja światła

Taśmy LED od strony 44/45.

Wszystkie ceny bez VAT-u. / Opakowanie profili: wiązka 10 szt.

 V 90/LT 10/4  EK/LT PB 

6 mm

 LT VB I 

8,5 mm

3

 LT PB D 

Schlüter®-LIPROTEC-PB-AEEB/EK   

zaślepka - aluminium anodowane imitujące stal 
nierdzewną szczotkowaną

nr art. € / szt P = szt.

  EK / LT PB AEEB 4,68 50

 

Schlüter®-LIPROTEC-PB-AEEB   

aluminium anodowane imitujące stal nierdzew-
ną szczotkowaną

L = m nr art. € / m
KV = 
szt.

  2,5   LT PB 25 AEEB 27,57 60
  1,5  LT PB 25 AEEB/150 27,57 60
  1   LT PB 25 AEEB/100 27,57 60

 

 Blat roboczy z 28 mm Schlüter®-KERDI-BOARD 
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Postaw na nowe akcenty!
Za pomocą Schlüter® -LIPROTEC-WS   -WSQ  i  -WSK  możesz nadawać konstrukcjom zupełnie nowe akcenty. Chcesz zmienić wannę, panele 
ścienne czy instalacje naścienne, w pionowym czy poziomym ustawieniu? Dzięki technice profili świetlnych Schlüter nadasz pomieszcze-
niom zupełnie nową aranżację.

W połączeniu z taśmami LED 
LIPROTEC: 

PP barwa biała ciepła (3300 K) 
Nr kat. LT ES 1

PP barwa biała neutralna (4500 K) 
Nr kat. LT ES 2

PP RGB+W (światło wielobarwne i białe) 
Nr kat. LT ES 9

Proponujemy następujące 
akcesoria do profili: 

PP Zasilacz

PP Odbiornik

PP Nadajnik

PP Osłony końcowe

PP Materiały instalacyjne

W połączeniu z szybkami 
rozpraszającymi LIPROTEC: 

PP do oświetlenia pośredniego 
Nr kat. LT WS I 20

PP do oświetlenia pośredniego i bezpośredniego 
Nr kat. LT WS D 20

 
Oświetlenie bezpośrednie jako:

PP Taśmy świetlne

Obszary zastosowań:
Pośrednie i/lub bezpośrednie oświetlenie:

PP Elementy

PP Panele ścienne

PP Instalacje naścienne

PP Oświetlenie gzymsowe

Natychmiast przystąp do zmian!

Na przykład w panelu ściennym o szerokości do 128,5 cm z obustronnym  
oświetleniem RGB+W można połączyć:

• Zestaw profili WSK 2500 – nr art. WS 20 K1 S2 AE 
(obejmuje 2 profile Schlüter®-LIPROTEC-WSK, długość 250 cm, z frezem na ułożenie kabla 
i zintegrowanym zakrytym kanałem kablowym, z dyfuzorami Schlüter® LIPROTEC-WSI) oraz

• Zestaw akcesoriów WSK 1285 – nr art. WS 20 ZS 3 LT ES 9
• Do innowacyjnego sterowania za pomocą aplikacji Bluetooth można użyć na przykład 

odbiornika Bluetooth EBR 4 – nr art. LT EBR 4 (RGB+W).

Więcej informacji o składzie zestawu znajduje się na stronach 40/41.
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Schlüter®-LIPROTEC-WSQ

Schlüter®-LIPROTEC-WSK

Schlüter®-LIPROTEC-WS

�

�

� �

�
�

�

�

�

� Profil

� Taśmy LED

� Szybka rozpraszająca (światło pośrednie)

� Szybka rozpraszająca (światło bezpośrednie)

� Osłona kanału kablowego
11 



�

� �

�

Materiały instalacyjne od str. 54

� Oświetlony panel ścienny o wys. 250 cm,  
obustronnie podświetlony światłem kolorowym/białym, 
zestaw profili - nr art. WS 20 K1 S2 AE  
+ zestaw akcesoriów - nr art. WS 20 ZS3 LT ES 9 
(zawartość patrz str. 40/41)
• 1 odbiornik Bluetooth LT EBR 4
 

� Pośrednie oświetlenie sufitu 7,00 mb,  
podświetlenie białe ciepłe 3300 K
• 3 profile LT WS 20 AE
• 3 szybki rozpraszające LT WS I 20
• 2 zaślepki EK / LT WS I AE 20
• 2 taśmy LED LT ES 1
• 1 taśma LED LT ES 1/200
• 1 zasilacz LT EK 24V 75W
• 1 odbiornik Bluetooth LT EBR 1
• Materiały instalacyjne dobrane do warunków konstrukcyjnych
 

� Oświetlony panel ścienny o wys. 250 cm,  
obustronnie podświetlony światłem barwy białej ciepłej.
• 2 profile LT WS 20 AE
• 2 szybki rozpraszające LT WS I 20
• 4 zaślepki EK / LT WS I AE 20
• 2 taśmy LED LT ES 1
• 1 zasilacz LT EK 24V 100W
• 1 odbiornik Bluetooth LT EBR 1
• Materiały instalacyjne dobrane do warunków konstrukcyjnych 

� Pośrednie oświetlenie cokołu wanny 200 x 70 cm,  
barwa biała neutralna 4500 K z regulowaną temperaturą barwy
• 2 profile LT WS 20 AE
• 1 profil LT WS 20 AE/100
• 2 szybki rozpraszające LT WS I 20
• 1 szybka rozpraszająca LT WS I 20/100
• 2 zaślepki EK / LT WS I AE 20
• 2 taśmy LED LT ES 2/200
• 1 taśma LED LT ES 2/100
• 1 zasilacz LT EK 24V 75W
• 1 odbiornik LT ER 1
• 1 jednokanałowy nadajnik,  

osłona ze szkła lub stali nierdzewnej LT E1 KS…**
• Materiały instalacyjne dobrane do warunków konstrukcyjnych
** Uzupełnienie identyfikacji dla powierzchni osłony nadajnika: BW – EB (np. LT E1 KS EB)

Schlüter®-LIPROTEC-WS/-WSQ/-WSK

Przykładowe zamówienia
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Schlüter®-LIPROTEC-WS/-WSQ
 Schlüter®-LIPROTEC-WS  jest wysokiej jakości 

profilem nośnym z anodowanego aluminium do 

oświetlania wystających paneli ściennych przez 

założoną w profilu dowolną taśmę LED Schlüter®-

LIPROTEC-ES. Połączenie z dwiema różnymi 

szybkami rozpraszającymi pozwala uzyskać róż-

norodne efekty oświetleniowe. Takie rozwiązanie 

umożliwia wykonanie odbijającego, pośredniego i 

bezpośredn iego oświet len ia  insta lac j i 

naściennych.

(Opis techniczny produktu 15.2)

35
 m

m

20 mm

17
 m

m

 LT WS 20 AE + LT WS I 20 

35
 m

m

20 mm

17
 m

m

11

11

 LT WS 20Q 110 AE + LT WS I 20 

35
 m

m

20 mm

17
 m

m

 LT WS 20 AE + LT WS D 20 

35
 m

m

20 mm

17
 m

m

11

11

 LT WS 20Q 110 AE + LT WS D 20 

  Informacje dotyczące szybek rozpraszających i zaślepek znajdują się na następnej stronie.

Schlüter®-LIPROTEC-WSQ   

aluminium anodowane matowe, H = 11 mm

L = m nr art. € / m
KV = 
szt.

  2,5   WS 20Q 110 AE 27,93 60

 

 Schlüter®-LIPROTEC-WSQ  uzupełnia profil  

wykończeniowy do okładzin płytkowych  

w ponadczasowym, nowoczesnym designie  

Schlüter®-QUADEC.

Budowa profili pozwala po ich zamontowaniu na 

łatwą wymianę szybki rozpraszającej i taśmy LED.

(Opis techniczny produktu 15.2)

Schlüter®-LIPROTEC-WS

Schlüter®-LIPROTEC-WSQ

Schlüter®-LIPROTEC-WS    

aluminium anodowane matowe

L = m nr art. € / m
KV = 
szt.

  2,5   LT WS 20 AE 20,47 60
  1,5   LT WS 20 AE/150 20,47 60
  1   LT WS 20 AE/100 20,47 60

 

Wszystkie ceny bez VAT-u. / Opakowanie profili: wiązka 10 szt.

Aby zapewnić przyczepność 

między gładką powierzchnią 

aluminium i płytką, nakłada się 

włókninę samoprzylepną  

Schlüter®-DESIGNBASE-HVL 38/20M  

(patrz strona 55).

Panel ścienny na 28 mm Schlüter®-KERDI-BOARD

 Panel ścienny na 28 mm Schlüter®-KERDI-BOARD 

 Panel ścienny na 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD  Element narożny na 5 mm Schlüter®-KERDI-BOARD 

Panel ścienny na 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD

 Panel ścienny na 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD 
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Schlüter®-LIPROTEC-WSI    

szybka rozpraszająca, oświetlenie pośrednie

L = m nr art. € / m
KV = 
szt.

  2,5   LT WS I 20 15,96 60
 1,5   LT WS I 20/150 15,96 60
 1   LT WS I 20/100 15,96 60

 

Schlüter®-LIPROTEC-WSD    

szybka rozpraszająca,  
oświetlenie bezpośrednie

L = m nr art. € / m
KV = 
szt.

  2,5   LT WS D 20 18,46 60
 1,5   LT WS D 20/150 18,46 60
 1   LT WS D 20/100 18,46 60

 

   Wskazówka: 
Schlüter®-LIPROTEC-WS/-WSQ można połączyć z następującymi taśmami LED:
LT ES 1 – barwa biała ciepła 3300 K
LT ES 2 – barwa biała neutralna 4500 K
LT ES 9 – RGB+W sterowane

Taśmy LED od strony 44/45.

Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK    

zaślepka aluminium anodowane matowe, 
oświetlenie bezpośrednie

H = mm nr art. € / szt P = szt.

  35   EK / LT WS D AE 20 13,40 50

 zaślepka aluminium anodowane matowe, 
oświetlenie pośrednie

  17   EK / LT WS I AE 20 12,50 50

 

 EK / LT WS I AE 20  EK / LT WS D AE 20 

Wszystkie ceny bez VAT-u.

18 mm

18
 m

m

17 mm

 LT WS I 20  LT WS D 20 
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17 mm

Schlüter®-LIPROTEC-WSK   

aluminium anodowane matowe

L = m nr art. € / m
KV = 
szt.

  2,5   WS 20 K1 AAE 32,88 60

 

Schlüter®-LIPROTEC-WSI    

szybka rozpraszająca, oświetlenie pośrednie

L = m nr art. € / m
KV = 
szt.

  2,5   LT WS I 20 15,96 60

 

 LT WS I 20 

Schlüter®-LIPROTEC-WSK
 Schlüter®-LIPROTEC-WSK  jest wysokiej jakości 

profilem nośnym z anodowanego aluminium do 

oświetlania wystających paneli ściennych przez 

założoną w profilu dowolną taśmę diodową 

Schlüter®-LIPROTEC-ES. Połączenie z dwiema 

różnymi szybami rozpraszającymi pozwala uzy-

skać różnorodne efekty oświetleniowe. Takie  

rozwiązanie umożliwia wykonanie odbijającego, 

pośredniego i skupionego oświetlenia instalacji 

naściennych. Wbudowany kanał kablowy z wyfre-

zowanym miejscem na przewód i ramię mocujące 

do płyt Schlüter®-KERDI-BOARD o grubości 

19 mm ułatwiają montaż.

(Opis techniczny produktu 15.2)

57,5 mm 17,5

20
,5

 m
m

75 mm

18 mm

18
 m

m

Schlüter®-LIPROTEC-WSD    

szybka rozpraszająca,  
oświetlenie bezpośrednie

L = m nr art. € / m
KV = 
szt.

  2,5   LT WS D 20 18,46 60

 

 Wskazówka: 
Schlüter®-LIPROTEC-WSK można połączyć z następującymi paskami LED:
LT ES 1 – barwa biała ciepła 3300 K
LT ES 2 – barwa biała neutralna 4500 K
LT ES 9 – RGB+W sterowane

Taśmy LED od strony 44/45.

Aby zapewnić przyczepność między gładką powierzchnią aluminium i płytką, nakłada 
się włókninę samoprzylepną Schlüter®-DESIGNBASE-HVL 75/20M (patrz strona 55).

Wszystkie ceny bez VAT-u. / Opakowanie profili: wiązka 10 szt. 15 



Światło z płytek !
Schlüter® -LIPROTEC-VB  to nie tylko elegancki, aluminiowy profil wykończeniowy do okładzin płytkowych, ale również element, który 
pozwala na oświetleniową aranżację stref wyłożonych płytkami. Przykładowo można go połączyć z bezpośrednim oświetleniem skierowa-
nym na sufit lub świetlnymi prowadnicami paskowymi na płytkach cokołowych. Dostępne w czterech różnych wysokościach, a przy wyso-
kości montażowej 3,5 mm i wykorzystaniu specjalnie opracowanych do systemów Schlüter taśm LED pozwalają stworzyć niezwykle 
misterne konstrukcje i finezyjne efekty oświetleniowe.

Obszary zastosowań:
Pośrednie i/lub bezpośrednie oświetlenie:

PP Okładziny ścienne

PP Cokoły

PP Materiały specjalne

W połączeniu z taśmami LED 
LIPROTEC: 

PP barwa biała ciepła (3300 K) 
Nr kat. LT ES 5

PP barwa biała neutralna (4500 K) 
Nr kat. LT ES 6

W połączeniu z szybkami 
rozpraszającymi LIPROTEC: 

PP do oświetlenia pośredniego 
Nr kat. LT VB I

PP do oświetlenia pośredniego i bezpośredniego 
Nr kat. LT VB D

Oferowane do czterech 
grubości płytek: 

PP 8 mm

PP 10 mm

PP 11 mm

PP 12,5 mm

Proponujemy następujące 
akcesoria do profili: 

PP Zasilacz

PP Odbiornik

PP Nadajnik

PP Materiały instalacyjne

16
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� Profil AE

� Profil AEEB

� Taśmy LED

� Szybka rozpraszająca (światło pośrednie)

� Szybka rozpraszająca (światło pośrednie i bezpośrednie)

��

17 



�

�

�

�

Schlüter®-LIPROTEC-VB

Przykładowe zamówienia

� Pośrednie oświetlenie cokołu wanny elementem aluminiowym 
anodowanym i szczotkowanym imitującym stal nierdzewną, 
200 x 70 cm, barwa biała ciepła 3300 K
• 3 profile LT VB … AEEB*
• 3 szybki rozpraszające LT VB I
• 2 taśmy LED LT ES 5/200
• 1 taśma LED LT ES 5/100
• 1 zasilacz LT EK 24V 75W
• 1 odbiornik LT ER 1
• 1 jednokanałowy nadajnik,  

osłona ze szkła lub stali nierdzewnej LT E1 KS…**
• Materiały instalacyjne dobrane do warunków konstrukcyjnych
 

� Pośrednie oświetlenie z płytek na ścianę i podłogę,  
2 x 180 cm, barwa biała neutralna 4500 K
• 2 profile LT VB … AE* 
• 2 szybki rozpraszające LT VB I
• 2 taśmy LED LT ES 6/200
• 1 zasilacz LT EK 24V 50W
• 1 odbiornik Bluetooth LT EBR 1
• Materiały instalacyjne dobrane do warunków konstrukcyjnych
 

� Panel ścienny z bezpośrednim oświetleniem,  
2 x 250 cm, barwa biała ciepła 3300 K
• 2 profile LT VB … AE* 
• 2 szybki rozpraszające LT VB D
• 2 taśmy LED LT ES 5
• 1 zasilacz LT EK 24V 75W
• 1 odbiornik LT ER 1
• 1 jednokanałowy nadajnik,  

osłona ze szkła lub stali nierdzewnej LT E1 KS…**
• Materiały instalacyjne dobrane do warunków konstrukcyjnych

* Typ profilu dobrać do grubości płytek 80 – 100 – 110 – 125 (np. LT VB 100 AE)

** Uzupełnienie identyfikacji dla powierzchni osłony nadajnika: BW – EB (np. LT E1 KS EB)

Materiały instalacyjne od str. 54

� Panel ścienny z bezpośrednim oświetleniem, 
140 x 250 cm, barwa biała ciepła 3300 K
• 2 profile LT VB … AE* 
• 2 szybki rozpraszające LT VB D
• 2 taśmy LED LT ES 5
• 1 zasilacz LT EK 24V 75W
• 1 odbiornik Bluetooth LT EBR 1
• Materiały instalacyjne dobrane do warunków konstrukcyjnych
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Schlüter®-LIPROTEC-VB
 Schlüter®-LIPROTEC-VB  jest wysokiej jakości 

profilem wykończeniowym do płytek o szerokości 

licowej powierzchni 25 mm. Profil jest przeznaczony 

do mocowania taśm LED Schlüter®-LIPROTEC-ES. 

W połączeniu z dwiema różnymi szybkami rozpra-

szającymi pozwala uzyskać różnorodne efekty 

oświetleniowe. Można wykonać dzięki niemu po-

średnie oświetlenie prowadzące z krawędzi profilu 

poprzez sąsiadujące materiały aż do sufitu lub 

zastosować do oświetlenia cokołu. Dodatkowo 

umożliwia podświetlenie taśmą świetlną o grubości  

3 mm z bezpośrednią emisją światła. Budowa 

profili pozwala po ich zamontowaniu na łatwą 

wymianę szybki rozpraszającej i taśmy LED.

(Opis techniczny produktu 15.1)

25
 m

m

= H

25
 m

m

= H

 LT VB … AE + LT VB I  LT VB … AE + LT VB D 

Schlüter®-LIPROTEC-VB    

aluminium anodowane matowe

H = mm
L = 2,50 m 

nr art.
€ / m

KV = 
szt.

  8   LT VB  80 AE 20,47 60
  10   LT VB 100 AE 21,21 60
  11   LT VB 110 AE 21,79 60
  12,5   LT VB 125 AE 22,60 60

 

Schlüter®-LIPROTEC-VBI    

szybka rozpraszająca, oświetlenie pośrednie

L = m nr art. € / m
KV = 
szt.

  2,5   LT VB I 15,68 60

 

Schlüter®-LIPROTEC-VBD    

szybka rozpraszająca,  
oświetlenie pośrednie i bezpośrednie

L = m nr art. € / m
KV = 
szt.

  2,5   LT VB D 15,68 60

 

   Wskazówka: 
Schlüter®-LIPROTEC-VB można połączyć z następującymi taśmami LED:
LT ES 5 – barwa biała ciepła 3300 K, boczna emisja światła
LT ES 6 – barwa biała neutralna 4500 K, boczna emisja światła

Taśmy LED od strony 44/45.

Wszystkie ceny bez VAT-u. / Opakowanie profili: wiązka 10 szt.

6 mm

 LT VB I 

8,5 mm

3

 LT VB D 

   

Schlüter®-LIPROTEC-VB-AEEB   

aluminium anodowane imitujące stal  
nierdzewną szczotkowaną

H = mm
L = 2,50 m 

nr art.
€ / m

KV = 
szt.

  8   LT VB  80 AEEB 24,46 60
  10   LT VB 100 AEEB 25,23 60
  11   LT VB 110 AEEB 25,90 60
  12,5   LT VB 125 AEEB 27,06 60
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Wszystko w odpowiednich ramach !
Dzięki Schlüter® -LIPROTEC-D  można aranżacyjne elementy ścienne wbudować w niezwykłą ramę. Chcesz podkreślić elementy dekora-
cyjne, bordiury, obrazy, zdjęcia lub lustra? A może podkreślić ciekawe podcięcie lub nadać niezwykły akcent oświetleniom pośrednim – 
Schlüter®-LIPROTEC-D to rozwiązanie tak indywidualne i elastyczne, jak Twoje potrzeby.

Obszary zastosowań:
Oświetlenie pośrednie:

PP Lustra

PP Bordiury

PP Elementy dekoracyjne z najróżniejszych 
materiałów

W połączeniu z taśmami LED 
LIPROTEC: 

PP barwa biała ciepła (3300 K) 
Nr kat. LT ES 5

PP barwa biała neutralna (4500 K) 
Nr kat. LT ES 6

Proponujemy następujące 
akcesoria do profili: 

PP Zasilacz

PP Odbiornik

PP Nadajnik

PP Materiały instalacyjne

Dostępne w czterech 
wysokościach*: 

PP 4,5 mm / 8,0 mm

PP 7,5 mm / 11,0 mm

PP 9,0 mm / 12,5 mm

PP 16,5 mm / 20,0 mm

Schlüter®-LIPROTEC-D można zastoso-
wać również bez oświetlenia, tworząc 
eleganckie ramy z podcięciem.

* wysokość materiału dekoracyjnego/płytek

Kompleksowa oferta!

Kompletny zestaw do obramowań 

dekoracyjnych, patrz strona 36/37
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� Profil

� Taśmy LED

 Przykład montażu z oświetleniem 

 Przykład montażu bez oświetlenia 

Doskonałe ułatwienie dla fachowców: przygotowaliśmy perfekcyjnie dopasowany zestaw do obramowania o wymiarach 118,5 x 93,5 cm, 
skompletowany z zasilaczem, taśmami LED i materiałami montażowymi. Teraz pozostaje tylko dobór odpowiedniego lustra lub elementu 
dekoracyjnego.
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Schlüter®-LIPROTEC-D

Przykładowe zamówienia

� Element dekoracyjny przylegający do powierzchni,  
pośrednie oświetlenie krawędzi 2 x 250 cm,  
barwa biała ciepła 3300 K
• 2 profile LT D … AE* 
• 2 taśmy LED LT ES 5
• 1 zasilacz LT EK 24V 75W
• 1 odbiornik Bluetooth LT EBR 1
• Materiały instalacyjne dobrane do warunków konstrukcyjnych
 

� Obramowanie lustra przylegające do powierzchni,  
pośrednie oświetlenie, 50 x 140 cm,  
barwa biała neutralna 4500 K
• 2 profile LT D … AE*
• 2 zestawy łączników narożnych V 90 LT 10/4
• 2 taśmy LED LT ES 6/150
• 2 taśmy LED LT ES 6/50
• 1 zasilacz LT EK 24V 50W
• 1 odbiornik LT ER 1
• 1 jednokanałowy nadajnik,  

osłona ze szkła lub stali nierdzewnej LT E1 KS…**
• Materiały instalacyjne dobrane do warunków konstrukcyjnych
* Typ profilu dobrać do grubości materiałów dekoracyjnych (ew. dodać 5 mm na pasek LED) 

45 – 75 – 90 – 165 (np. LT D 165 AE)

** Uzupełnienie identyfikacji dla powierzchni osłony nadajnika: BW – EB (np. LT E1 KS EB)

� Obramowanie dekoracyjne do pośredniego oświetlenia krawę-
dzi lustra, 118,5 x 93,5 cm, barwa biała neutralna 4500 K, 
zestaw kompletny LT D90 S2
(zawartość patrz str. 36/37)

� Element dekoracyjny przylegający do powierzchni, 
pośrednie oświetlenie krawędzi 2 x 700 cm,  
barwa biała neutralna 4500 K
• 6 profili LT D … AE* 
• 4 taśmy LED LT ES 6
• 2 taśmy LED LT ES 6/200
• 1 zasilacz LT EK 24V 150W
• 1 odbiornik Bluetooth LT EBR 1
• Materiały instalacyjne dobrane do warunków konstrukcyjnych

Materiały instalacyjne od str. 54

�
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Schlüter®-LIPROTEC-D
 Schlüter®-LIPROTEC-D  jest ściennym, dekora-

cyjnym profilem mocującym z anodowanego alu-

minium o szerokości licowej powierzchni 6 mm. 

Umożliwia mocowanie różnych materiałów deko-

racyjnych, takich jak szkło lub lustra, w połączeniu 

z okładzinami ceramicznymi. W profilach 

Schlüter®-LIPROTEC-D można zamocować taśmy 

LED Schlüter®-LIPROTEC-ES, uzyskując efekt 

pośredniego oświetlenia elementu dekoracyjnego. 

Budowa profili pozwala po ich zamontowaniu na 

łatwą wymianę szybki rozpraszającej i taśmy LED.

(Opis techniczny produktu 15.3)

max.
12 mm

 

Schlüter®-LIPROTEC-D    

aluminium anodowane matowe

H = mm
L = 2,50 m 

nr art.
€ / m

KV = 
szt.

  4,5   LT D  45 AE 22,28 60
  7,5   LT D  75 AE 22,50 60
  9   LT D  90 AE 24,40 60
  16,5   LT D 165 AE 25,15 60

 

40 mm

= H

4,
5 

5 

6

 LT D … AE 

Schlüter®-LIPROTEC-D/V    

zestaw łączników narożnych, 4 sztuki

nr art. € / kpl. P = kpl.

  V 90 / LT 10/4 5,27 50

 

   

   Wskazówka: 
Schlüter®-LIPROTEC-D można połączyć z następującymi taśmami LED:
LT ES 5 – barwa biała ciepła 3300 K, boczna emisja światła
LT ES 6 – barwa biała neutralna 4500 K, boczna emisja światła

Taśmy LED od strony 44/45.

   Wybór wysokości profilu: 

Należy uwzględnić dodatkowe 5 mm na 
wysokość taśmy LED LT ES 5 lub LT ES 6.
Profil LT D 45 AE o wysokości montażowej 
4,5 mm nadaje się do mocowania materia-
łów dekoracyjnych bez podświetlenia.

  Na każdy narożnik ramy należy 

przeznaczyć 2 łączniki narożne!

Wszystkie ceny bez VAT-u. / Opakowanie profili: wiązka 10 szt. 23 



Kwadratura światła!
Ponadczasowy design QUADEC połączony z najnowocześniejszą technologią LED: dzięki Schlüter® -DESIGNBASE-QD  tworzenie podświe-
tlanych cokołów i bordiur stanie się dziecinnie łatwe. Blaty robocze, ramowe konstrukcje ścienne lub KERDI-BOARD mogą szybko uzyskać 
atrakcyjne, świetlne wykończenie.

Obszary zastosowań:
Oświetlenie bezpośrednie:

PP Cokoły

PP Blaty robocze

PP Ścianki działowe

PP Podświetlane bordiury w okładzinach 
ściennych

W połączeniu z taśmami LED 
LIPROTEC: 

PP barwa biała ciepła (3300 K) 
Nr kat. LT ES 3

PP barwa biała neutralna (4500 K) 
Nr kat. LT ES 4

W połączeniu z szybkami 
rozpraszającymi LIPROTEC: 

PP do oświetlenia bezpośredniego 
Nr kat. LT FSS 39

Proponujemy następujące 
akcesoria do profili: 

PP Zasilacz

PP Odbiornik

PP Nadajnik

PP Materiały instalacyjne

24



� Profil AE

� Profil AEEB

� Taśmy LED

� Szybka rozpraszająca  

(światło bezpośrednie)

 Przykład montażu z oświetleniem 

 Przykład montażu bez oświetlenia 

�

�

�
�

�
�
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Schlüter®-DESIGNBASE-QD

Przykładowe zamówienia

� Podświetlane bordiury dekoracyjne, 180 cm, 
barwa biała ciepła 3300 K
• 1 profil DB Q1 AE
• 1 szybka rozpraszająca LT FSS 39
• 1 taśma LED LT ES 3/200
• 1 zasilacz LT EK 24V 30W
• 1 odbiornik Bluetooth LT EBR 1
• Materiały instalacyjne dobrane do warunków konstrukcyjnych
 

� Podświetlane listwy progowe, 180 cm,  
barwa biała neutralna 4500 K
• 1 profil DB Q1 AE
• 1 szybka rozpraszająca LT FSS 39
• 1 taśma LED LT ES 4/200
• 1 zasilacz LT EK 24V 30W
• 1 odbiornik LT ER 1
• 1 jednokanałowy nadajnik,  

osłona ze szkła lub stali nierdzewnej LT E1 KS…**
• Materiały instalacyjne dobrane do warunków konstrukcyjnych
 ** Uzupełnienie identyfikacji dla powierzchni osłony nadajnika: BW – EB (np. LT E1 KS EB)

� Podświetlany element dekoracyjny o wysokości ściany z  
aluminium aluminium anodowane imitujące stal nierdzewną  
szczotkowaną, 250 cm, barwa biała ciepła 3300 K
• 1 profil DB Q1 AEEB
• 1 szybka rozpraszająca LT FSS 39
• 1 taśma LED LT ES 3
• 1 zasilacz LT EK 24V 30W
• 1 odbiornik Bluetooth LT EBR 1
• Materiały instalacyjne dobrane do warunków konstrukcyjnych

Materiały instalacyjne od str. 5426



Schlüter®-DESIGNBASE-QD
 Schlüter®-DESIGNBASE-QD  jest wysokiej  

jakości profilem z anodowanego aluminium do 

uniwersalnych zastosowań. Jako ścienny profil 

cokołowy lub bordiurowy może służyć do mocowa-

nia różnych taśm LED Schlüter®-LIPROTEC-ES. 

Między powierzchnią licową profilu o szer. 10 mm 

emitowane jest światło bezpośrednie przez szybę 

rozpraszającą o wys. 39 mm. Profile mogą być 

wykorzystywane do mocowania również innych 

materiałów dekoracyjnych, np. płytek lub dekorów 

drewnianych. Budowa profili pozwala po ich za-

montowaniu na łatwą wymianę szybki rozprasza-

jącej i taśmy LED.

(Opis techniczny produktu 16.1)

 

   

12,5

60
 m

m

 DB Q1  EV / DB Q1 

39
 m

m

   Wskazówka: 
Schlüter®-DESIGNBASE-QD można połączyć z następującymi taśmami LED:
LT ES 3 – barwa biała ciepła 3300 K, wąski
LT ES 4 – barwa biała neutralna 4500 K, wąski

Taśmy LED od strony 44/45.

Schlüter®-DESIGNBASE-QD    

aluminium anodowane matowe

L = m nr art. € / m
KV = 
szt.

  2,5   DB Q1 AE 26,80 60

 

Schlüter®-DESIGNBASE-QD/E    

narożnik zewnętrzny aluminium  
anodowane matowe

nr art. € / szt P = szt.

EV / DB Q1 AE 23,65 50

 

Schlüter®-DESIGNBASE-QDD    

szybka rozpraszająca,  
oświetlenie bezpośrednie

H = mm
L = 2,50 m 

nr art.
€ / m

KV = 
szt.

  39   LT FSS 39 16,48 60

 

Schlüter®-LIPROTEC-RKB
 Schlüter®-LIPROTEC-RKB  jest samoprzylepną 

taśmą odbijającą światło, mocowaną na otworach 

lub kablach w celu wyeliminowania zakłócenia 

efektu oświetleniowego. 

Schlüter®-LIPROTEC-RKB    

samoprzylepna taśma odbijająca światło

B = mm
L = 50 m 

nr art.
€ / szt P = szt.

  38   LT Z RKB 38 50M 5,32 10

 

Wszystkie ceny bez VAT-u. / Opakowanie profili: wiązka 10 szt.

 LT FSS 39 

Schlüter®-DESIGNBASE-QD-AEEB   

aluminium anodowane imitujące stal  
nierdzewną szczotkowaną

L = m nr art. € / m
KV = 
szt.

  2,5   DB Q1 AEEB 32,39 60

 

   

Schlüter®-DESIGNBASE-QD-AEEB/E   

narożnik - aluminium anodowane imitujące  
stal nierdzewną szczotkowaną

nr art. € / szt P = szt.

  EV / DB Q1 AEEB 28,54 50

 

50

Aby zapewnić przyczepność między gładką 

powierzchnią aluminium i płytką, nakłada się włókninę 

samoprzylepną Schlüter® DESIGNBASE-HVL 38/20M 

(patrz strona 55).
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Prawdziwy multitalent!
Za pomocą Schlüter® -LIPROTEC-LL  można stworzyć wiele indywidualnych liniowych akcentów oświetleniowych. Prosta konstrukcja  
z przekrojem w kształcie litery U sprawia, że Schlüter®-LIPROTEC-LL nadaje się doskonale do najrozmaitszych warunków montażowych  
w nowym i starym budownictwie.

Obszary zastosowań:
Oświetlenie bezpośrednie:

PP Liniowe ciągi oświetleniowe

PP Podświetlane bordiury w okładzinach 
ściennych

PP Podświetlane konstrukcje wnęk

W połączeniu z taśmami LED 
LIPROTEC: 

PP barwa biała ciepła (3300 K) 
Nr kat. LT ES 1

PP barwa biała neutralna (4500 K) 
Nr kat. LT ES 2

PP RGB+W (światło wielobarwne i białe) 
Nr kat. LT ES 9

W połączeniu z szybkami 
rozpraszającymi LIPROTEC: 

PP Nr kat. LT WS I 20

Proponujemy następujące 
akcesoria do profili: 

PP Zasilacz

PP Odbiornik

PP Nadajnik

PP Materiały instalacyjne
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� Profil

� Taśmy LED

� Szybka rozpraszająca

 Przykład montażu z oświetleniem 

 Przykład montażu bez oświetlenia 

�

�

�
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Schlüter®-LIPROTEC-LL

Przykładowe zamówienia

� Podświetlane pasmo, długość pomieszczenia 120 cm i 250 cm,  
podświetlenie kolorowe/białe
• 3 profile LT LL 2017 AE
• 3 szybki rozpraszające LT WS I 20
• 2 taśmy LED LT ES 9
• 2 taśmy LED LT ES 9/150
• 1 zasilacz LT EK 24V 150W
• 1 odbiornik Bluetooth LT EBR 4
• Materiały instalacyjne dobrane do warunków konstrukcyjnych
 

� Podświetlana wnęka, długość 140 cm, barwa neutralna biała 4500 K
• 1 profil LT LL 2017 AE
• 1 szybka rozpraszająca LT WS I 20
• 1 taśma LED LT ES 2/150 
• 1 zasilacz LT EK 24V 30W
• 1 odbiornik Bluetooth LT EBR 1
• Materiały instalacyjne dobrane do warunków konstrukcyjnych

 

Materiały instalacyjne od str. 5430



Schlüter®-LIPROTEC-LL
 Schlüter®-LIPROTEC-LL  jest wysokiej jakości 

profilem nośnym z anodowanego aluminium do 

oświetlenia akcentującego okładzin ściennych, 

konstrukcji wnęk i regałów czy innych elementów. 

Do oświetlenia wykorzystywane są montowane w 

profilu o kształcie U taśmy LED Schlüter®-

LIPROTEC-ES w połączeniu z odpowiednią szybką 

rozpraszającą. W zależności od zamocowania 

profilu można uzyskać bezpośredni lub pośredni 

efekt oświetleniowy.

(Opis techniczny produktu 15.5)

 

Schlüter®-LIPROTEC-LL   

aluminium anodowane matowe

L = m nr art. € / m
KV = 
szt.

  2,5   LT LL 2017 AE 19,14 60

 

20 mm

17
 m

m

 LT LL 2017 AE + LT WS I 20 

17 mm

 EK / LT WS I AE 20 

   Wskazówka: 
Schlüter®-LIPROTEC-LL można połączyć z następującymi taśmami LED:
LT ES 1 – barwa biała ciepła 3300 K
LT ES 2 – barwa biała neutralna 4500 K
LT ES 9 – RGB+W sterowane

Taśmy LED od strony 44/45.

Schlüter®-KERDI-BOARD-K
 Schlüter®-KERDI-BOARD-K  to moduły monta-

żowe z wyfrezowanymi rowkami do mocowania 

kanałów kablowych Schlüter®-LIPROTEC. Wpust 

wykonany jest w sposób umożliwiający również 

montaż płyty Schlüter®-KERDI-BOARD o grubości 

19 mm lub profilu nośnego Schlüter®-LIPROTEC-LL. 

(Opis techniczny produktu 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-K    

moduł montażowy z wpustem na kabel,  
15 x 250 cm

H = mm nr art. € / szt
PL = 
szt.

  19   KB 19 150 2500 K1 15,34 10
  28   KB 28 150 2500 K1 18,23 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-WSI    

szybka rozpraszająca

L = m nr art. € / m
KV = 
szt.

  2,5   LT WS I 20 15,96 60

 

Wszystkie ceny bez VAT-u. / Opakowanie profili: wiązka 10 szt.

Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK    

zaślepka aluminium anodowane matowe, 
oświetlenie pośrednie

H = mm nr art. € / szt P = szt.

  17   EK / LT WS I AE 20 12,50 50

 

 LT WS I 20 

 Pasmo świetlne na 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD-K  Element narożny na 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD-K 

 Podświetlenie wnęki na 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD-K 
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 Zalety:

PP Wysokiej jakości profile aluminiowe.

PP Moduły LED o niezwykle jednorodnej emisji światła.

PP Przygotowane do montażu.

PP Kompletne okablowanie w zestawie.

PP Odpowiedni zasilacz w zestawie.

PP Zrozumiała instrukcja montażu.

PP Bezpiecznie i poręczne opakowanie.

PP Łatwe ułożenie profili na kleju do płytek.

Przygotowane dla Ciebie – zestawy LichtProfilTechnik
Bogata oferta zestawów system Schlüter ułatwia bezproblemowe tworzenie imponujących instalacji diodowych z ceramiką. Czy to poje-
dyncze krawędzie podestów, instalacje schodowe o 15 stopniach, świecące ramy ozdobne, czy panele ścienne w dowolnej formie: z 
pewnością również dla Twojego pomysłu znajdzie się odpowiedni zestaw. Zobacz przegląd na stronach 38/39; na kolejnych stronach 
znajdziesz też więcej informacji na ten temat. Wszystkie zestawy można w razie potrzeby uzupełnić o nadajniki i odbiorniki z oferty 
Schlüter®-LIPROTEC.
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Taśmy diodowe wbudowane w zestawach 

odpowiadają klasie energetycznej A+ do A.

Więcej informacji o klasach energetycznych 

naszych produktów znajduje się na stronie 56.

Przegląd zestawów 
Schlüter®-LIPROTEC

Zestawy do instalacji schodowych ......................................................................................

Kompletny zestaw do 15 stopni szerokość 100 cm, biały neutralny 
szerokość 150 cm, biały neutralny

Zestaw kombi do pojedynczego 
stopnia

szerokość 100 cm, biały neutralny 
szerokość 150 cm, biały neutralny

Zestawy do ram ozdobnych .................................................................................................
Zestaw ram ozdobnych 118,5 x 93,5 cm, ciepły biały 

118,5 x 93,5 cm, biały neutralny

Zestawy kombi do paneli ściennych ...................................................................................
Połącz zestaw profili z zestawem akcesoriów o żądanej szerokości i barwie światła
Panel ścienny, diody z obu stron Zestaw profili z 2 profilami po 250 cm 

Zestaw akcesoriów wąski (70 cm), RGB+W 
Zestaw akcesoriów szeroki (128,5 cm), RGB+W

Sterowania kompletnych zestawów ....................................................................................
Sterowanie LED za pośrednictwem 
Bluetooth

biały 
wielobarwne i białe

Sterowanie LED drogą radiową biały
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Zestawy do schodów
Schlüter® -LIPROTEC-PB 15  to kompletne zestawy do schodów z centralnie zamontowanymi modułami LED o szerokości 60 cm. Szybki 
rozpraszające zapewniają oświetlenie pośrednie, a jednocześnie od przodu widoczna jest dyskretna linia świetlna. Możliwość indywidual-
nego skracania aluminiowych profili nośnych o dł. 100/150 cm / szyb rozpraszających. Moduły LED o temperaturze barwowej 4500 K o 
barwie białej neutralnej. Okablowanie za pomocą prostego systemu złączek, kabel przyłączeniowy o dł. 500 cm oraz zasilacz Schlüter®-
LIPROTEC-EK (24 V, 75 W) są zawarte w zestawie.

25
 m

m

16,5 mm

28
 m

m

Schlüter®-LIPROTEC-PB 15

• 15 profili LT PB po 100/150 cm, z blachą osłonową, prowadnicą kabli, 15 osłonami końcowymi
• 15 szybek rozpraszających LT PB D po 100/150 cm,  

z modułami LED o barwie białej neutralnej 4500 K, systemem złączek
• 14 kabli połączeniowych o dł. 70 cm, system wtyk/wtyk, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
• 1 kabel zasilający o dł. 500 cm, jednostronny system wtykowy, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
• 1 zasilacz 24 V, 75 W, napięcie wejściowe 230 V, AC
• 1 instrukcja montażu/instalacji

W komplecie:

Kompletny zestaw do podświetlanych schodów
(do podświetlenia schodów z 15 stopnicami, o dł. maks. 100/150 cm)

Kompletny zestaw LT PB 15    

kompletny zestaw do schodów  
aluminium anodowane matowe

nr art. € / kpl. P = kpl.

  PB 15 S1 AE/100 1814,44 10
  PB 15 S1 AE/150 1972,22 10

 

Kompletny zestaw LT PB 15   
kompletny zestaw do schodów  
aluminium anodowane imitujące stal  
nierdzewną szczotkowaną

nr art. € / kpl. P = kpl.

  PB 15 S1 AEEB/100 1893,74 10
  PB 15 S1 AEEB/150 2094,43 10

 Wskazówka!
Stosować tylko w pomieszczeniach!
Zestaw jest przeznaczony do schodów  
prostobieżnych.

Wszystkie ceny bez VAT-u.34



Schlüter® -LIPROTEC-PB 1  to zestawy łączone, przeznaczone na 1 stopnicę, składające się z jednego aluminiowego profilu nośnego 
100/150 cm Schlüter®-LIPROTEC-PB ze wstępnie zamontowanym modułem LED o szer. 60 cm (barwa biała neutralna 4500 K), szybki 
rozpraszającej i przewodu łączącego o dł. 70 cm ze złączem wtykowym. Zestaw łączony może służyć do rozszerzenia systemu Schlüter®-
LIPROTEC-PB 15 nawet do 18 stopnic, i to z tylko jednym przewodem doprowadzającym. Ponadto zestaw łączony wraz z zasilaczami i 
zaciskami kabla do indywidualnej aranżacji schodów z niewielką liczbą stopnic.

Napięcie wejściowe: 24 V, DC
Moc/moduł: 3,7 W
Rodzaj ochrony: IP20
Liczba LED/moduł: 72
Temperatura barwy: 4500 K (neutralna biała)
Długość oświetlenia: centralnie (60 cm)
Temperatura otoczenia: -20 °C do +40 °C

Parametry techniczne podświetlanych profili stopnic schodów:

Schlüter®-LIPROTEC-PB 1

• 1 profil LT PB po 100/150 cm, z blachą osłonową, prowadnicą kabli, osłoną końcową
• 1 szybka rozpraszająca LT PB D po 100/150 cm,  

z modułem LED o barwie białej neutralnej 4500 K, systemem złączek
• 1 kabel połączeniowy o dł. 70 cm, system wtyk/wtyk, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
• 1 instrukcja montażu/instalacji

W komplecie:

Zestaw łączony do podświetlanych schodów
(do podświetlenia schodów o dł. maks. 100/150 cm)

(Dane dotyczą modułu LED w stanie niezabudowanym)

Wskazówka!
Stosować tylko w pomieszczeniach!
Zestaw jest przeznaczony do schodów 
prostobieżnych.
Profile do schodów należy zamawiać oddzielnie 
odpowiednio do materiału obłożenia!
Do zmiennej regulacji oświetlenia polecamy 
nasze sterowniki diodowe (str. 50/51).

Zestaw łączony LT PB 1    

zestaw łączony przeznaczony na jedną stopni-
cę schodów, aluminium anodowane matowe

nr art. € / kpl. P = kpl.

  PB S1 AE/100 142,52 10
  PB S1 AE/150 153,04 10

 

Zestaw łączony LT PB 1   
zestaw łączony przeznaczony na jedną  
stopnicę schodów, aluminium anodowane imi-
tujące stal nierdzewną szczotkowaną

nr art. € / kpl. P = kpl.

  PB S1 AEEB/100 149,23 10
  PB S1 AEEB/150 160,55 10

 

Wszystkie ceny bez VAT-u.

Schlüter®-LIPROTEC-ZZK
 Schlüter®-LIPROTEC-ZZK  jest przewodem  

zasilającym (2 x 0,32 mm², AWG22) o dł. 500 cm 

do podłączenia schodów Schlüter®-LIPROTEC-

PB do źródła napięcia. 

Schlüter®-LIPROTEC-ZZK  

przewód zasilający

nr art. € / szt P = szt.

  LT ZZK 2A 5M 10,49 10
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Wszystkie ceny bez VAT-u.

Zestawy obramowań dekoracyjnych
Schlüter® -LIPROTEC-PB 90  to kompletne zestawy do obramowań z eleganckim, pośrednim oświetleniem LED. Profile nośne Schlüter®-
LIPROTEC-D są idealnie dopasowane do rozmiaru obramowania 118,5 x 93,5 cm. W zestawie: cztery dobrane taśmy LED Schlüter®-
LIPROTEC-ES o temperaturze barwy 4500 K (barwa biała neutralna) lub 3300 K (barwa biała ciepła), kompletny materiał do montażu lustra 
lub elementów dekoracyjnych, okablowanie i zasilacz LT EK 24V 50W.

40 mm

= H

4,
5 

5 

6

Kompletny zestaw LT D 90 S1

kompletny zestaw obramowania,  
barwa biała ciepła 3300 K

H = mm nr art. € / kpl. P = kpl.

  9   LT D90 S1 AE 608,49 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-D 90 S1

• 1 rama profilowana Schlüter®-LIPROTEC-D 90, 118,5 cm x 93,5 cm  
z przycięciem na skos i wyfrezowaniem odpowiednio do uchwytu materiału dekoracyjnego 
z łącznikiem narożnym Schlüter®-LIPROTEC-D/V

• 2 taśmy LED Schlüter®-LIPROTEC-ES, długość: 110 cm, barwa biała ciepła 3300 K
• 2 taśmy LED Schlüter®-LIPROTEC-ES, długość: 85 cm, barwa biała ciepła 3300 K
• 1 zestaw uchwytów materiałów dekoracyjnych góra/dół (4 szt.)
• 1 zestaw blach lustrzanych góra/dół (4 szt.)
• 1 zestaw zacisków Schlüter®-LIPROTEC-ZS
• 1 pusta rurka, 200 cm, śr. 20 mm
• 1 zasilacz 24 V, 50 W, napięcie wejściowe 230 V, AC
• 1 instrukcja montażu/instalacji
• 1 narzędzie montażowe/pomoc montażowa

W komplecie:

Kompletny zestaw do obramowań dekoracyjnych z oświetleniem pośrednim*
(do zamocowania luster lub elementów dekoracyjnych o gr. maks. 6 mm)

 * Lustro / element dekoracyjny nie wchodzi w zakres dostawy.

 

min. 8 mm
max. 12 mm
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Wszystkie ceny bez VAT-u.

Napięcie wejściowe: 24 V, DC
Moc/zestaw: 37,4 W
Rodzaj ochrony: IP65
Liczba LED/m: 120
Temperatura barwy: 3300 K (ciepła biała)
 4500 K (neutralna biała)
Temperatura otoczenia: -20 °C do +40 °C

Parametry techniczne podświetlanych obramowań dekoracyjnych:
(Dane dotyczą taśmy LED w stanie niezabudowanym)

Kompletny zestaw LT D 90 S2

kompletny zestaw obramowania,  
barwa biała neutralna 4500 K

H = mm nr art. € / kpl. P = kpl.

  9   LT D90 S2 AE 608,49 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-D 90 S2

• 1 rama profilowana Schlüter®-LIPROTEC-D 90, 118,5 cm x 93,5 cm  
z przycięciem na skos i wyfrezowaniem odpowiednio do uchwytu materiału dekoracyjnego 
z łącznikiem narożnym Schlüter®-LIPROTEC-D/V

• 2 taśmy LED Schlüter®-LIPROTEC-ES, długość: 110 cm, barwa biała neutralna 4500 K
• 2 taśmy LED Schlüter®-LIPROTEC-ES, długość: 85 cm, barwa biała neutralna 4500 K
• 1 zestaw uchwytów materiałów dekoracyjnych góra/dół (4 szt.)
• 1 zestaw blach lustrzanych góra/dół (4 szt.)
• 1 zestaw zacisków Schlüter®-LIPROTEC-ZS
• 1 pusta rurka, 200 cm, śr. 20 mm
• 1 zasilacz 24 V, 50 W, napięcie wejściowe 230 V, AC
• 1 instrukcja montażu/instalacji
• 1 narzędzie montażowe/pomoc montażowa

W komplecie:

Kompletny zestaw do obramowań dekoracyjnych z oświetleniem pośrednim*
(do zamocowania luster lub elementów dekoracyjnych o gr. maks. 6 mm)

 Wymiary elementu dekoracyjnego  
(np. lustra):  115,3 cm x 90,3 cm 
(podświetlana spoina 10 mm)
 Masa elementu dekoracyjnego:   
maks. 16 kg

 * Lustro / element dekoracyjny nie wchodzi w zakres dostawy.

Wskazówka!
Przy mocowaniu elementu ozdobnego  
(np. lustra) należy przestrzegać wskazówek 
zawartych w instrukcjach.
Do zmiennej regulacji oświetlenia polecamy 
nasze sterowniki diodowe (str. 50/51).
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Tak łatwo pokażesz duży format!
Nowe zestawy szklanych paneli ściennych ze światłem RGB+W pozwalają na wygodne pokazanie formatu. Wybierz szeroki (128,5 cm) lub 
wąski (70 cm) szklany panel ścienny i zamów do niego praktyczny zestaw profili. Na życzenie można dodać jeszcze sterowanie przy użyciu 
odbiornika Bluetooth. Odpowiednia aplikacja Schlüter-Systems jest bezpłatnie dostępna w App Store lub Google Play.

nr art. WS 20 K1 S2 AE

 WSK 2500  (długość: 250 cm)

 WSK 1285  (szerokość = 128,5 cm)

 WSK 700  (szerokość = 70 cm)

Wielobarwny i biały zestaw akcesoriów RGB+W

nr art. WS 20 ZS2 LT ES9

nr art. WS 20 ZS3 LT ES9

Zestaw profili Panel ścienny / rodzaj światła

Wielobarwny i biały zestaw akcesoriów RGB+W

1. Wybierz szerokość szklanego 
panelu ściennego
• 128,5 cm lub 70 cm

2. Zamów do tego zestaw profili

3. Wybór opcjonalnego sterowania 
diodami
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wielobarwny i biały RGB+W

Wellness za pośrednictwem Bluetooth
Jaki kolor oświetlenia podoba Ci się najbardziej? Chcesz kontrastowych barw? Chcesz dokładnie skopiować ciepłą białą barwę oświetlenia 
sufitowego? Czy też chcesz po prostu zrelaksować się przy pięknym odcieniu zieleni? Stań się własnym projektantem oświetlenia! Nasza 
technologia RGB+W LED zapewnia nieograniczone możliwości w projektowania oświetlenia.
Prosty w obsłudze moduł sterowania Bluetooth pozwala na ustawienie i zapisanie ulubionej barwy oświetlenia w smartfonie lub tablecie. 
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie 48.

 patrz str. 51

 Sterowanie Bluetooth  (do RGB+W)

Sterowanie LED za pośrednictwem Bluetooth

 Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700 

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1285

WSK 1285 

WSK 700 
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57,5 mm 17,5

20
,5

 m
m

75 mm

Wszystkie ceny bez VAT-u.

Barwa światła: RGB+W
Napięcie wejściowe: 24 V, DC
Moc/zestaw: 75 W
Rodzaj ochrony: IP67
Liczba LED/m: 192
Temperatura otoczenia: -20 °C do +40 °C

Parametry techniczne zestawu akcesoriów WSK 700/1285:
(Dane dotyczą taśmy LED w stanie niezabudowanym)

Zestaw profili do podświetlanych paneli ściennych
Zestaw profili Schlüter® -LIPROTEC-WSK 2500  składa się z wysokogatunkowych profili do paneli ściennych z wbudowanym kanałem kablo-
wym i szybki rozpraszającej, emitującej światło pośrednie. Umożliwia on montaż ceramicznych okładzin ściennych lub materiałów dekora-
cyjnych (np. luster). W połączeniu z zestawami akcesoriów Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700/1285 powstają atrakcyjnie podświetlone panele 
ścienne.

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500   

zestaw profili do podświetlanego  
panelu ściennego

L = m nr art. € / kpl. P = kpl.

  2,5   WS 20 K1 S2 AE 236,72 10
 

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500

• 2 profile Schlüter®-LIPROTEC-WSK, długość: 250 cm, 
z wycięciem do ułożenia przewodu i wbudowanym, przykrytym kanałem kablowym, 
z szybką rozpraszającą Schlüter®-LIPROTEC-WSI

W komplecie:

Zestaw profili do podświetlanego panelu ściennego, wstępnie skompletowany
(możliwość łączenia z zestawami akcesoriów Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700/1285)
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Wszystkie ceny bez VAT-u.

Zestaw akcesoriów WSK 1285

Zestawy akcesoriów do podświetlanych paneli ściennych
Zestawy akcesoriów Schlüter® -LIPROTEC-WSK 700/1285  w połączeniu z zestawem profili Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500 oferują możli-
wość łatwego zbudowania atrakcyjnie podświetlonych paneli ściennych. Wszystkie niezbędne komponenty zawarte w zestawie, takie jak 
płyty Schlüter®-KERDI-BOARD, zasilacz, taśmy diodowe RGB+W oraz zestaw zacisków, pozwalają na szybki montaż podświetlanego panelu 
ściennego, ponieważ podkład KERDI-BOARD jest łączony z zestawem profili poprzez klejenie i elementy wtykowe.

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700

• 2 taśmy diodowe Schlüter®-LIPROTEC-ES, długość: 250 cm, 
lub światło kolorowe i białe (RGB+W)

• 1 komplet płyt Schlüter®-KERDI-BOARD, 19 mm, do formatu końcowego: 250 cm x 70 cm, 
wstępnie skompletowany,  
z wpustem mocującym do kanału kablowego

• 1 prowadnica do kabla z osłoną
• 1 włóknina samoprzylepna Schlüter®-DESIGNBASE-HVL, szerokość: 7,5 cm, długość: 800 cm
• 1 Schlüter®-KERDI-FIX, 290 ml, szary
• 1 zasilacz 24 V, 75 W/100 W, napięcie wejściowe 230 V, AC
• 1 zestaw zacisków Schlüter®-LIPROTEC-ZS 2A/5A
• 1 pusta rurka, 200 cm, śr. 20 mm
• 1 instrukcja montażu/instalacji

W komplecie:

Zestawy akcesoriów do podświetlanego panelu ściennego
(do łączenia z zestawem profili Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500)

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1285

• 2 taśmy diodowe Schlüter®-LIPROTEC-ES, długość: 250 cm, 
lub światło kolorowe i białe (RGB+W)

• 1 komplet płyt Schlüter®-KERDI-BOARD, 19 mm, do formatu końcowego: 250 cm x 128,5 cm, 
wstępnie skompletowany,  
z wpustem mocującym do kanału kablowego

• 2 prowadnice do kabla z osłoną
• 1 włóknina samoprzylepna Schlüter®-DESIGNBASE-HVL, szerokość: 7,5 cm, długość: 800 cm
• 1 Schlüter®-KERDI-FIX, 290 ml, szary
• 1 zasilacz 24 V, 75 W/100 W, napięcie wejściowe 230 V, AC
• 1 zestaw zacisków Schlüter®-LIPROTEC-ZS 2A/5A
• 1 pusta rurka, 200 cm, śr. 20 mm
• 1 instrukcja montażu/instalacji

W komplecie:

Zestawy akcesoriów do podświetlanego panelu ściennego
(do łączenia z zestawem profili Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500)

 Wskazówka: 
dane techniczne, patrz str. 40.

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700   T

zestaw akcesoriów z taśmami diodowymi, 
RGB+W

nr art. € / kpl. P = kpl.

  WS 20 ZS2 LT ES9 725,00 10
 

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1285   T

zestaw akcesoriów z taśmami diodowymi, 
RGB+W

nr art. € / kpl. P = kpl.

  WS 20 ZS3 LT ES9 825,00 10
 

-DESIGNBASE-HVL, szerokość: 7,5 cm, długość: 800 cm

Odpowiedni moduł sterowania 

Bluetooth znajdziesz na stronie 49.
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Ten niepowtarzalny błysk: LED w najlepszej jakości
Taśmy LED Schlüter® -LIPROTEC-ES  mają to „coś”: podczas ich konstruowania skoncentrowaliśmy się na uzyskaniu niezwykle małych 
odległości między poszczególnymi diodami. Uzyskaliśmy w ten sposób intensywny, jednorodny efekt oświetleniowy. Dodatkowo nasze 
diody wyposażone są w pełną osłonę. Dzięki temu są niezwykle wytrzymałe i nadają się do wilgotnych pomieszczeń. Efekt: wszystkie taśmy 
LED Schlüter®-LIPROTEC posiadają certyfikat zgodności z klasą ochronną IP65/IP67 i tym samym nadają się do pomieszczeń 
wilgotnych.

Schlüter®-LIPROTEC-ES
Białe LED ze stałą temperaturą barwy 
Taśmy LED serii LT ES 1 do LT ES 6 występują w dwóch różnych 
temperaturach barwy:
• barwa biała ciepła 3300 K 

Kryteria użycia: przyjemne, relaksujące światło śródziemnomorskie
• barwa biała neutralna 4500 K 

Kryteria użycia: nowoczesne, wspomagające koncentrację, jasne 
światło

LED z regulacją kolorów i temperatury barwy
Taśmy LED LT ES 9 umożliwiają ustawienie nawet 16 milionów różnych 
odcieni kolorów oraz temperatury barwy od 2500 K do 6500 K.
Dzięki połączeniu trójkolorowej i białej diody na niewielkiej przestrzeni 
nowe taśmy diodowe Schlüter-Systems RGB+W oferują niesamowicie 
zróżnicowane efekty świetlne. Nowe taśmy diodowe ze 192 LED/m 
wyznaczają nowe standardy w zakresie jakości oświetlenia. A w połącze-
niu ze sprawdzonymi wysokogatunkowymi profilami Schlüter®-LIPROTEC 
dają absolutnie jednorodne światło bez widocznych punktów świetlnych. 
Klasa ochronności IP67 sprawia, że te taśmy diodowe można stosować 
też w pomieszczeniach wilgotnych.
Wszystkie diody można wyposażyć w funkcję ściemniania za pomocą 
odpowiedniej techniki sterowania. Więcej na ten temat na stronie 47.

Nadają się do pomieszczeń wilgotnych
Nasze taśmy LED posiadają stopień ochrony IP65/IP67 (ochrona przed 
strumieniem wody ze wszystkich kierunków), co oznacza, że posiadają 
ochronę przed wilgocią. Taśmy LED są odpowiednio zalane w masie 
chroniące przed wilgocią i obciążeniami mechanicznymi.

Schlüter®-LIPROTEC-ES to wysokowydajne diody, przeznaczone 
specjalnie do profili świetlnych Schlüter. W zależności od zastosowanych 
profili możemy dobrać odpowiednią szerokość i kierunek emisji światła 
taśmy LED. Ponadto taśmy Schlüter®-LIPROTEC-ES dostępne są w 
różnych barwach światła, częściowo z możliwością regulacji.

PP   Innowacyjność: technologia RGB+W

PP Barwa biała ciepła 3300 K

PP Barwa biała neutralna 4500 K

PP 16 milionów kolorów

PP Temperatura barwy 2500 – 6500 K, regulowana

PP Nowoczesność: 120 –192 LED/m

PP Precyzja: współczynnik oddawania  
barw CRI > 85

PP Wszechstronność: możliwość łączenia  
z wieloma profilami świetlnymi

PP Nadają się do pomieszczeń wilgotnych

PP Możliwość skracania
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Taśmy LED można skracać w oznaczonych 
miejscach. Takie skrócone taśmy LED można 
zamknąć za pomocą dostarczanych wraz z 
nimi zaślepek i kleju uszczelniającego, zacho-
wując zgodność z IP.

IP 65 IP 67

43 



Schlüter®-LIPROTEC-ES
 Schlüter®-LIPROTEC-ES 9  to wysokowydajne diody, przeznaczone specjalnie do profili świetlnych Schlüter. Bardzo gęste rozmieszczenie 
kolorowych i białych diod na taśmie umożliwia uzyskanie doskonałego światła kolorowego i białego o różnych temperaturach. Taśmy mają 
klasę ochronności IP67 i dopuszczone są tym samym do użytku w pomieszczeniach wilgotnych.

Wszystkie ceny bez VAT-u.

IP 67

Schlüter®-LIPROTEC-ES   T

taśmy diodowe, RGB+W sterowane

L = cm B = mm nr art. € / m
P = 
szt.

  250 15 LT ES 9 81,36 10
  200 15 LT ES 9/200 81,36 10
  150 15 LT ES 9/150 86,45 10
  100 15 LT ES 9/100 86,45 10
  50 15 LT ES 9/50 93,56 10

LT ES 9: 192 LED/m – 15,0 W/m – 24 V, DC – 
maks. dł. w systemie LIPROTEC: 9,0 m

Schlüter®-LIPROTEC-Z    

zestaw zamienny:  
zaślepki z klejem uszczelniającym

nr art. € / kpl. P = kpl.

  LT Z ES EK 7,39 10

 

Taśmy diodowe wymienione w cenniku 

odpowiadają klasie energetycznej A+ do A.

Więcej informacji o klasach energetycznych 

naszych produktów znajduje się na stronie 56.

T  nowe produkty

PP  WSK  PP  WSQ  PP  WS  PP  LL  
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Klasyka: białe oświetlenie.
Oświetlenie Schlüter®-LIPROTEC LED w najczystszej, klasycznie białej postaci – dla wszystkich, których życie jest już wystarczająco 
kolorowe. Na życzenie z możliwością ściemniania oraz alternatywnie w chłodnej lub ciepłej bieli. Można w ten sposób stworzyć skromne  
i rzeczowe lub przytulne i ciepłe oświetlenie akcentujące.

Wszystkie ceny bez VAT-u.

Schlüter®-LIPROTEC-ES    

taśmy LED, barwa biała ciepła 3300 K

L = cm B = mm nr art. € / m
P = 
szt.

  250 12 LT ES 1 61,02 10
  200 12 LT ES 1/200 61,02 10
  150 12 LT ES 1/150 66,11 10
  100 12 LT ES 1/100 66,11 10
  50 12 LT ES 1/50 71,19 10

LT ES 1: 120 LED/m – 9,6 W/m – 24 V, DC – 
maks. dł. w systemie LIPROTEC: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES    

taśmy LED, barwa biała neutralna 4500 K

L = cm B = mm nr art. € / m
P = 
szt.

  250 12 LT ES 2 61,02 10
  200 12 LT ES 2/200 61,02 10
  150 12 LT ES 2/150 66,11 10
  100 12 LT ES 2/100 66,11 10
  50 12 LT ES 2/50 71,19 10

LT ES 2: 120 LED/m – 9,6 W/m – 24 V, DC – 
maks. dł. w systemie LIPROTEC: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES    

taśmy LED, barwa biała ciepła 3300 K, wąskie

L = cm B = mm nr art. € / m
P = 
szt.

  250 8 LT ES 3 62,04 10
  200 8 LT ES 3/200 62,04 10
  150 8 LT ES 3/150 68,65 10
  100 8 LT ES 3/100 68,65 10
  50 8 LT ES 3/50 76,28 10

LT ES 3: 120 LED/m – 9,6 W/m – 24 V, DC – 
maks. dł. w systemie LIPROTEC: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES    

taśmy LED, barwa biała neutralna 4500 K, 
wąskie

L = cm B = mm nr art. € / m
P = 
szt.

  250 8 LT ES 4 62,04 10
  200 8 LT ES 4/200 62,04 10
  150 8 LT ES 4/150 68,65 10
  100 8 LT ES 4/100 68,65 10
  50 8 LT ES 4/50 76,28 10

LT ES 4: 120 LED/m – 9,6 W/m – 24 V, DC – 
maks. dł. w systemie LIPROTEC: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES    

taśmy LED, barwa biała ciepła 3300 K, 
#boczna emisja światła

L = cm B = mm nr art. € / m
P = 
szt.

  250 9 LT ES 5 61,02 10
  200 9 LT ES 5/200 61,02 10
  150 9 LT ES 5/150 66,11 10
  100 9 LT ES 5/100 66,11 10
  50 9 LT ES 5/50 74,24 10

LT ES 5: 120 LED/m – 9,6 W/m – 24 V, DC – 
maks. dł. w systemie LIPROTEC: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES    

taśmy LED, barwa biała neutralna 4500 K, 
boczna emisja światła

L = cm B = mm nr art. € / m
P = 
szt.

  250 9 LT ES 6 61,02 10
  200 9 LT ES 6/200 61,02 10
  150 9 LT ES 6/150 66,11 10
  100 9 LT ES 6/100 66,11 10
  50 9 LT ES 6/50 74,24 10

LT ES 6: 120 LED/m – 9,6 W/m – 24 V, DC – 
maks. dł. w systemie LIPROTEC: 14 m

Zalecana temperatura otoczenia: 

-20 °C do +40 °C

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65
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Moduł sterowania Schlüter®-LIPROTEC to nie 

czary, lecz pełna indywidualizacja do Twoich 

potrzeb i potrzeb Twoich klientów. Dla każdego 

wymagania zawsze znajdziemy rozwiązanie na 

miarę. Od zwykłego włącznika jednokanałowego 

aż po kombinację pilocie zdalnego sterowania i 

sterowania smartfonem za pośrednictwem  

Bluetooth. Jeśli chcesz, oświetlenie akcentujące 

LIPROTEC może być też po prostu włączane 

razem z oświetleniem pomieszczenia. Komplika-

cje są niepotrzebne.

Oświetlenie Schlüter®-LIPROTEC możesz  

sterować w dowolny sposób:

PP włączanie i wyłączanie 
standardowym wyłącznikiem 
oświetlenia

PP włączanie i wyłączanie oraz 
ściemnianie naszymi przełącznikami 
radiowymi

PP włączanie i wyłączanie oraz 
ściemnianie za pośrednictwem 
aplikacji i pilota zdalnego 
sterowania

PP włączanie, wyłączanie oraz 
ściemnianie i zmiana kolorów za 
pośrednictwem aplikacji i pilota 
zdalnego sterowania

Włączenie, wyłączenie, ściemnianie i regulacja – indywidualne sterowanie oświetleniem
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System LIPROTECzapewnia inwestor

24 V230 V

światło wielokolorowe 
RGB + biały W

barwa biała ciepła 
3300 K

barwa biała neutralna 
4500 K

System LIPROTECzapewnia inwestor
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barwa biała ciepła 
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24 V24 V24 V

230 V

zapewnia inwestor System LIPROTEC

barwa biała ciepła 
3300 K

barwa biała neutralna 
4500 K

Sterowanie Bluetooth (smartfon lub tablet z bezpłatną aplikacją) ................................................................................................................. 49

Sterowanie radiowe (nadajniki i odbiorniki) ...................................................................................................................................................... 50

Sterowanie radiowe do obiektów (nadajniki i odbiorniki master/slave) ........................................................................................................ 52

Sterowanie instalacjami diodowymi Schlüter®-LIPROTEC
Schlüter®-LIPROTEC to system oferujący indywidualne rozwiązania. Również w zakresie sterowania diodami zapewnia pełną dowolność. 
Do wyboru są różne koncepcje w zależności od żądanego rodzaju światła i rozmiarów instalacji. Do dyspozycji jest innowacyjne i ekono-
miczne sterowanie Bluetooth, sterowanie radiowe z nadajnikami i odbiornikami albo centralne sterowanie większymi instalacjami w systemie 
master/slave. W wyborze odpowiedniego rozwiązania pomogą Ci nasze schematyczne ilustracje.

Wskazówka!

Inne opcje sterowania można znaleźć 

w podręczniku technicznym.
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Sterownik Bluetooth / radiowy Schlüter®-LIPROTEC
Schlüter®-LIPROTEC-EBR to odbiorniki Bluetooth do instalacji w innowacyjnych systemach profili świetlnych. Nowe odbiorniki Schlüter®-
LIPROTEC-EBR 1 i EBR 4 można sterować za pomocą znajdującego się w zestawie pilota radiowego oraz za pomocą urządzeń mobilnych 
takich jak smartfon czy tablet. Estetyczny uchwyt ścienny umożliwia magnetyczne mocowanie pilota. Aplikację do sterowania oświetleniem 
można pobrać bezpłatnie w serwisie Google Play (Android™) lub Apple App Store (iOS).

 www.schlueter-systems.com/app/
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Wszystkie ceny bez VAT-u.

Schlüter®-LIPROTEC-EBR 4
 Schlüter®-LIPROTEC-EBR4   to odbiornik  

Bluetooth / radiowy do sterowania taśmami diodo-

wymi serii LT ES 9 o długości maks. 9 m za pomo-

cą załączonego pilota radiowego lub odpowied-

nich smartfonów lub tabletów z technologią  

Bluetooth. Obsługa odbiornika przez Bluetooth 

odbywa się za pomocą aplikacji Schlüter®-LED-

Color-Control dostępnej do systemu Android oraz 

iOS, którą można pobrać bezpłatnie. Z odbiorni-

kiem mogą być połączone jednocześnie maksy-

malnie dwa urządzenia końcowe. 

W połączeniu z taśmami diodowymi RGB+W LT ES 

można uzyskać ponad 16 milionów kolorów i od-

cieni bieli w różnych temperaturach barwowych. 

Wybrane odcienie białości i kolory można aktywo-

wać i zapisywać w ulubionych w aplikacji. Wstęp-

nie zaprogramowane są 42 sekwencje świetlne, 

które można odtwarzać w różnych prędkościach. 

Dzięki niewielkim wymiarom odbiornik Bluetooth 

nie wymaga wiele miejsca do montażu.

W celu zwiększenia wygody użytkowania zaleca-

my stosowanie lokalnego wyłącznika światła. 

App

Pilot

Schlüter®-LIPROTEC-EBR 4   T

odbiornik Bluetooth / radiowy RGB+W,  
sterowany

nr art. € / szt P = szt.

  LT EBR 4 152,55 10

 
 światło wielokolorowe 
RGB + biały W
  

    

    

    

Zasięg maks.: 10 m
Napięcie wejściowe: 24 V, DC
Maks. obciążenie całkowite w systemie LIPROTEC: 135 W
Maks. długość taśm diodowych RGB+W LT ES 9 w systemie LIPROTEC: 9 m
Rodzaj ochrony: IP63
Temperatura otoczenia: -20 °C do +50 °C

Zasięg maks.: 10 m
Napięcie wejściowe: 24 V, DC
Maks. obciążenie całkowite w systemie LIPROTEC: 135 W
Maks. długość taśm diodowych LT ES 1-LT ES 6 w systemie LIPROTEC: 14 m
Rodzaj ochrony: IP63
Temperatura otoczenia: -20 °C do +50 °C

Parametry techniczne odbiornika Bluetooth

Parametry techniczne odbiornika Bluetooth

(do zastosowania z taśmami diodowymi RGB+W LT ES 9)

(do zastosowania z taśmami diodowymi LT ES 1-LT ES 6)

• Odbiornik Bluetooth 24 V
• Pilot radiowy z baterią
• Uchwyt ścienny na pilota
• 5 kostek przyłączeniowych, potrójnych

• Odbiornik Bluetooth 24 V
• Pilot radiowy z baterią
• Uchwyt ścienny na pilota
• 2 kostki przyłączeniowe, potrójne

W komplecie:

W komplecie:

Wskazówka!

Inne opcje sterowania można 

znaleźć w podręczniku technicznym.

Schlüter®-LIPROTEC-EBR 1
 Schlüter®-LIPROTEC-EBR 1  to odbiornik  

Bluetooth/radiowy do sterowania białymi taśmami 

diodowymi serii LT ES 1 – LT ES 6 o długości 

maks. 14 m za pomocą załączonego pilota radio-

wego lub odpowiednich smartfonów lub tabletów 

z technologią Bluetooth. Obsługa odbiornika przez 

Bluetooth odbywa się za pomocą aplikacji 

Schlüter®-LED-Color-Control dostępnej do systemu 

Android oraz iOS, którą można pobrać bezpłatnie. 

Różne przyciemnione natężenia światła można 

zapisać w aplikacji w ulubionych i obsługiwać je za 

pomocą urządzenia mobilnego lub załączonego 

pilota radiowego.

Z odbiornikiem mogą być połączone jednocześnie 

maksymalnie dwa urządzenia końcowe. Dzięki 

niewielkim wymiarom odbiornik nie wymaga wiele 

miejsca do montażu. W celu zwiększenia wygody 

użytkowania zalecamy stosowanie lokalnego wy-

łącznika światła. 

App

Pilot

Schlüter®-LIPROTEC-EBR 1   T

Bluetooth-/Funk-Receiver weiß

Art.-Nr. € / St. P = St.

  LT EBR 1 147,47 10

 
 barwa biała neutralna 
4500 K
  

 barwa biała 
ciepła 3300 K
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Wszystko pod kontrolą: systemowe sterowanie LED
Z myślą o zapewnieniu jeszcze lepszej jakości techniki profili świetlnych Schlüter, proponujemy wysokiej jakości systemowe komponenty 
do sterowania oświetleniem. Od niezawodnych zasilaczy poprzez inteligentne odbiorniki aż po eleganckie nadajniki, wysyłające zdalnie 
swoje komendy do elementów oświetlenia. Twoja korzyść: dzięki transmisji radiowej można znacznie zredukować czas potrzebny na 
instalację i położenie okablowania.

� Zasilacze – Schlüter®-LIPROTEC-EK
Zasilacze konwertują występujące napięcie sieciowe do mocy 24 V, 
niezbędnej do zasilania naszych taśm LED. Urządzenia są łatwe w 
montażu, dostępne w różnych zakresach mocy od 30 do 150 W do 
taśm LED do 14 lfm.

� Odbiorniki – Schlüter®-LIPROTEC-ER
Odbiorniki przetwarzają sygnały radiowe otrzymywane z nadajnika 
w komendy odbierane przez taśmy LED.
• LT ER 1 (funkcja ściemniania wł/wył) do równoczesnego stero-

wania białymi taśmami LED o stałej temperaturze barwy.
 

� Nadajniki – Schlüter®-LIPROTEC-E
Za pomocą nadajników użytkownik może sterować techniką profili 
świetlnych. Bezprzewodowy sterownik ułatwia instalację systemu. 
Wszystkie nadajniki wyposażone są alternatywnie w dwa różne 
wzory ram. Można wybrać pomiędzy szkłem z lakierowanym podło-
żem, w kolorze krystalicznej bieli albo szczotkowaną stalą 
nierdzewną V4A.
Nadajniki dostępne są w następujących wersjach:
• 1-kanałowy (funkcja ściemniania wł/wył) do sterowania białymi 

taśmami LED o stałej temperaturze barwy w połączeniu z 
odbiornikiem LT ER 1.

• 2-kanałowy (funkcja ściemniania wł/wył) do równoczesnego 
sterowania 2 odbiornikami LT ER 1 z białymi taśmami LED o 
stałej temperaturze barwy.

 

�

��

���

Długość instalacji: 

maks. 2 m

Długość instalacji: 

maks. 10 m

Do instalacji diodowych do:

• 14 m jednokolorowych diod (LT ES 1 – LT ES 6)
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Schlüter®-LIPROTEC-EK
  

Schlüter®-LIPROTEC-ER    

odbiornik, opcja jednokolorowa 24 V

nr art. € / szt P = szt.

  LT ER 1 257,70 10

 
 Do wysterowania taśm LED LT ES 1  
do LT ES 6. 

Wszystkie ceny bez VAT-u.

Schlüter®-LIPROTEC-EK    

zasilacz 24 V DC

Wat
max. 
Wat*

nr art. € / szt
P = 
szt.

   30  27 LT EK 24V  30W 54,69 10
   50  45 LT EK 24V  50W 77,84 10
   75  67,5 LT EK 24V  75W 99,93 10
  100  90 LT EK 24V 100W 168,29 10
  150 135 LT EK 24V 150W 194,59 10

Temperatura otoczenia: -20 °C do +50 °C,  
Napięcie wejściowe: 230 V, AC

* Przy wyborze zasilacza należy uwzględnić rezerwę bezpieczeństwa (patrz: maksymalne obciążenia poszczególnych zasilaczy).

Schlüter®-LIPROTEC-ER
Odbiorniki zamieniają sygnały radiowe otrzymywa-

ne od nadajnika na polecenia dla reflektorów LED, 

umożliwiając płynne ściemnianie. 

Schlüter®-LIPROTEC-E
Nadajniki radiowe służą do sterowania profilami 

oświetleniowymi przez użytkownika. Sterowanie 

bezprzewodowe znacznie ułatwia instalację. 

Wszystkie nadajniki są dostępne z dwoma róż-

nymi wzorami ramek. Do wyboru są ramki ze 

szkła lakierowanego od tyłu lub szczotkowanej 

stali nierdzewnej V4A.

Za pomocą dołączonej dwustronnej taśmy sa-

moprzylepnej można zamocować nadajniki na 

odpowiedniej powierzchni, puszka instalacyjna 

nie jest wymagana. 

Schlüter®-LIPROTEC-E    

nadajnik, prawdziwe szkło, biel krystaliczna

Liczba  
przycisków

nr art. € / szt P = szt.

  1   LT E1 KS BW 142,00 10
  2   LT E2 KS BW 152,52 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-E    

nadajnik, stal nierdzewna szczotkowana

Liczba  
przycisków

nr art. € / szt P = szt.

  1   LT E1 KS EB 136,74 10
  2   LT E2 KS EB 138,84 10
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Długość instalacji: 

maks. 2 m

Długość instalacji:

maks. 10 m

Nadajniki

Master

Długość instalacji: maks. 50 m

....
maks. 40 Slaves

Slave

Slave

maks. 2 m

m
aks. 50 m

m
aks. 50 m

maks. 2 m

maks. 10 m

maks. 10 m

Centralne sterowanie w technologii master/slave
W uzupełnieniu do sprawdzonych sterowników radiowych oferujemy teraz możliwość sterowania dużymi instalacjami techniki profili świetl-
nych w tzw. technologii Master/Slave. Od niezawodnych zasilaczy poprzez inteligentne odbiorniki Master/Slave aż po eleganckie nadajniki, 
wysyłające zdalnie swoje komendy do instalacji oświetleniowej. Jedynie połączenie między zasilaczami i odbiornikami oraz samymi odbior-
nikami (Master/Slave i Slave/Slave) jest realizowane za pomocą przewodów. Rozwiązanie to umożliwia łączenie taśm diodowych 24 V w 
pasma o długości 570 m i sterowanie nimi za pomocą centralnego nadajnika radiowego.

Zasada: Master/Slave
System Master/Slave umożliwia jednoczesne sterowanie kilkoma połączonymi ze sobą odbiornikami z dużych odległości (maks. 200 m). W tym celu 
odbiornik Master jest połączony 2-żyłowym przewodem AWG 16 z maksymalnie 40 odbiornikami Slave. Odbiornik Master przechodzi procedurę 
programowania razem z nadajnikiem, funkcja odbiorników Slave jest podrzędna względem odbiornika Master. Dzięki temu możliwe jest sterowanie 
dużymi instalacjami z odbiornikami Slave oddalonymi od siebie w przestrzeni w opcji sterowania centralnego i za pomocą jednego nadajnika.
 

Schlüter®-LIPROTEC-ERM
 Schlüter®-LIPROTEC-ERM  to odbiornik Master 

do centralnego sterowania dużymi instalacjami 

oświetleniowymi Schlüter®-LIPROTEC w systemie 

Master/Slave. Otrzymane z nadajnika radiowego 

polecenia przesyła on przez 2-żyłowy przewód 

AWG 16 do maksymalnie 40 odbiorników Slave. 

Do większych instalacji 

diodowych

Wszystkie ceny bez VAT-u.

Schlüter®-LIPROTEC-ERM    

master-odbiornik LED, 24 V

nr art. € / szt P = szt.

  LT ERM 1 291,35 10

 

 Do wysterowania taśm LED LT ES 1 do LT ES 6. 
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� Zasilacze – Schlüter®-LIPROTEC-EK
Zasilacze konwertują występujące napięcie sieciowe do mocy 24 V, 
niezbędnej do zasilania naszych taśm diodowych. Urządzenia są 
łatwe w montażu i dostępne w różnych zakresach mocy od 30 do 
150 W.

� Odbiorniki Master Schlüter®-LIPROTEC-ERM
Odbiornik Master przetwarza sygnały radiowe otrzymywane z 
nadajnika na polecenia odbierane przez taśmy diodowe. Stanowią 
one pierwszy element instalacji oświetleniowej.
• LT ERM 1 (funkcja włączania/wyłączania/ściemniania) do stero-

wania białymi taśmami diodowymi o stałej temperaturze barwy 
(LT ES 1-LT ES 6).

 Jako przewód sterujący między urządzeniem Master i Slave stoso-
wany jest nasz przewód niskonapięciowy 2 x 1,31 mm² (AWG16).

Częstotliwość odbioru: 868,3 Mhz
Zasilanie prądem: 24 V, DC
Maks. obciążenie całkowite w systemie LIPROTEC: 135 W
Rodzaj ochrony: IP20
Temperatura otoczenia: -20 °C do +50 °C
Maks. długość całkowita taśm diodowych w systemie Master/Slave
Taśmy diodowe LT ES 1 – LT ES 6: 570 m

(dane odnoszą się do taśmy diodowej 24 V serii LT ES 1-LT ES 6)
Parametry techniczne systemu Master/Slave

Schlüter®-LIPROTEC-ERS
 Schlüter®-LIPROTEC-ERS  to odbiornik Slave do 

centralnego sterowania dużymi instalacjami oświe-

tleniowymi Schlüter®-LIPROTEC w systemie  

Master/Slave. Przez 2-żyłowy przewód AWG 16 

odbiornik Master może sterować maksymalnie 40 

odbiornikami Slave. 

Nadajniki znajdują się na stronie 51.

Wszystkie ceny bez VAT-u.

� Odbiorniki Slave Schlüter®-LIPROTEC-ERS
Odbiorniki Slave przetwarzają sygnały otrzymane z odbiornika 
Master w komendy odbierane przez taśmy diodowe. Są one 
elementami podrzędnymi względem odbiornika Master i są połą-
czone z sobą szeregowo. Odbiorniki Slave można sterować wyłącz-
nie za pomocą przynależnego odbiornika Master.
• LT ERS 1/3 (funkcja włączania/wyłączania/ściemniania/zmiany 

koloru) do jednoczesnego sterowania białymi (LT ES 1-LT ES 6)

� Nadajniki – Schlüter®-LIPROTEC-E
Za pomocą nadajników użytkownik może sterować techniką profili 
świetlnych. Bezprzewodowy sterownik ułatwia instalację systemu. 
Wszystkie nadajniki wyposażone są alternatywnie w dwa różne 
wzory ram. Można wybrać pomiędzy szkłem z lakierowanym podło-
żem, w kolorze krystalicznej bieli albo szczotkowaną stalą 
nierdzewną V4A.
Nadajniki dostępne są w następujących wersjach:
• 1-kanałowy (funkcja ściemniania wł/wył) do sterowania białymi 

taśmami LED o stałej temperaturze barwy w połączeniu z 
odbiornikiem Master LT ERM 1.

• 2-kanałowy (funkcja ściemniania wł/wył) do równoczesnego 
sterowania 2 odbiornikami Master LT ERM 1 z białymi taśmami 
LED o stałej temperaturze barwy.

Schlüter®-LIPROTEC-ERS    

slave-odbiornik LED, 24 V

nr art. € / szt P = szt.

  LT ERS 1/3 254,93 10

 

 Do wysterowania taśm LED LT ES 1 do LT ES 6. 
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Proponujemy kompletny zestaw akcesoriów do okablowania systemów Schlüter®-LIPROTEC. Niezwykle praktyczne są w szczególności 
moduły montażowe Schlüter®-KERDI-BOARD z wyfrezowanymi kanałami kablowymi. W modułach takich można zamocować dwuczęściowy 
kanał kablowy Schlüter®-LIPROTEC-ZKK, w który następnie można łatwo wprowadzić wymagany kabel. Nie ma konieczności żmudnego 
przeprowadzania przewodu przez puste rurki. Zamknięty kanał kablowy można uszczelnić taśmą uszczelniającą Schlüter®-KERDI-KEBA 
oraz klejem uszczelniającym Schlüter®-KERDI-COLL-L. 

Akcesoria do okablowania

Wszystkie ceny bez VAT-u.

Schlüter®-LIPROTEC-ZK
 Schlüter®-LIPROTEC-ZK  to oznaczony kolorami 

kabel niskiego napięcia do łączenia taśm  

diodowych Schlüter®-LIPROTEC z odpowiednim 

zasilaczem sieciowym i / lub odbiornikiem. 

Schlüter®-LIPROTEC-ZK    

kabel niskonapięciowy, 2 x 1,31 mm² (AWG16)

L = m nr art. € / szt P = szt.

  25   LT ZK 2A 10 25M 53,12 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-ZK   T

kabel niskonapięciowy, 5 x 1,31 mm² (AWG16)

L = m nr art. € / szt P = szt.

  25   LT ZK 5A 10 25M 116,96 10

 

 Kabel do taśm LED LT ES 1 – LT ES 6 i do 
łączenia zasilacza oraz odbiornika.
  

Schlüter®-LIPROTEC-ZS
 Schlüter®-LIPROTEC-ZS  to zestawy zaciskowe 

do łączenia instalacji Schlüter®-LIPROTEC z  

odpowiednim zasilaczem sieciowym i  / lub 

odbiornikiem. 

Schlüter®-LIPROTEC-ZS    

zestaw zacisków, 2-żyłowy

nr art. € / kpl. P = kpl.

  LT ZS 2A 33,93 10

Zestaw zacisków do taśm diodowych LT ES 1 –  
LT ES 6 i do podłączania zasilacza i odbiornika.

Schlüter®-LIPROTEC-ZS   T

zestaw zacisków, 5-żyłowy

nr art. € / kpl. P = kpl.

  LT ZS 5A 53,90 10

Zestaw zacisków do taśm diodowych LT ES 9.

• kabel 800 cm, 2 x 1,31 mm² (AWG16)
• 1 puszka połączeniowa z pokrywą  

do ścian kartonowo-gipsowych
• 1 puszka połączeniowa z pokrywą, 

podtynkowa
• 2 zaciski Wago 32 A, 5-żyłowe

• Kabel 800 cm, 5 x 1,31 mm² (AWG16)
• 1 puszka połączeniowa z pokrywą  

do ścian kartonowo-gipsowych
• 1 puszka połączeniowa z pokrywą, 

podtynkowa
• 5 zaciski Wago 32 A, 3-żyłowe

W komplecie: W komplecie:

 Kabel do taśm LED LT ES 9.
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Schlüter®-LIPROTEC-ZLR  

Schlüter®-LIPROTEC-ZKL  

Schlüter®-LIPROTEC-Z  

Schlüter®-LIPROTEC-ZKK  

Schlüter®-LIPROTEC-ZLR    

pusta rurka, śr. 20 mm

L = m nr art. € / szt P = szt.

  50   LT ZLR 20 50M 79,75 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-ZKK    

kanał do kabla, biały

L = m nr art. € / szt P = szt.

  2,5   LT ZKK 2010 3,72 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-Z    

puszka połączeniowa z pokrywą do ścian  
kartonowo-gipsowych, 5 szt. w zestawie

Ø H = mm nr art. € / kpl.
P = 
kpl.

  68 mm 47 LT Z 5HD 47 14,89 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-Z    

puszka połączeniowa z pokrywą,  
podtynkowa, 5 szt. w zestawie

Ø H = mm nr art. € / kpl.
P = 
kpl.

  65 mm 46 LT Z 5UD 46 11,17 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-Z    

puszka połączeniowa z pokrywą do ścian  
kartonowo-gipsowych, 5 szt. w zestawie

Ø H = mm nr art. € / kpl.
P = 
kpl.

  68 mm 47 LT Z 5HDD 47 69,65 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-Z    

skrzynki połączeniowe z pokrywą,  
podtynkowe, 5 szt. w zestawie

L x B x H 
= mm

nr art. € / kpl. P = kpl.

  87 x 87 x 60 LT Z 5UK 60 39,89 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-ZKL    

zaciski Wago

pasy
kpl. = 
szt.

nr art. € / kpl.
P = 
kpl.

  3 50 LT ZKL 3A 37,21 10
  5 40 LT ZKL 5A 44,92 10

 

Schlüter®-KERDI-BOARD-K    

moduł montażowy z wpustem na kabel,  
15 x 250 cm

H = mm nr art. € / szt
PL = 
szt.

  19   KB 19 150 2500 K1 15,34 10
  28   KB 28 150 2500 K1 18,23 10

 

Wszystkie ceny bez VAT-u.

Schlüter®-KERDI-BOARD-K
 Schlüter®-KERDI-BOARD-K  to moduły monta-

żowe z wyfrezowanymi rowkami do mocowania 

kanałów kablowych Schlüter®-LIPROTEC. Wpust 

wykonany jest w sposób umożliwiający również 

montaż płyty Schlüter®-KERDI-BOARD o grubości 

19 mm lub profilu nośnego Schlüter®-LIPROTEC-LL.

(Opis techniczny produktu 12.1)

Schlüter®-DESIGNBASE-HVL
 Schlüter®-DESIGNBASE-HVL  jest przyczepną 

taśmą z włókniny, pokrytą z tyłu samoprzylepną 

warstwą butylu. Jest przeznaczona do tworzenia 

przyczepnego podłoża do zapraw cienkowarstwo-

wych na metalowych profilach. 

Schlüter®-DESIGNBASE-HVL    

samoprzylepna taśma klejąca

B = mm
L = 20 m 

nr art.
€ / szt P = szt.

  38   HVL 38 / 20M 26,80 10
75 HVL 75 / 20M 53,98 10
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Klasy energetyczne taśm diodowych 
Schlüter®-LIPROTEC

nr art. Klasa energetyczna kWh / 1000h

PB 15 S1 AE/100 A 58
PB 15 S1 AE/150 A 58
PB 15 S1 AEEB/100 A 58
PB 15 S1 AEEB/150 A 58
PB S1 AE/100 A+ 4
PB S1 AE/150 A+ 4
PB S1 AEEB/100 A+ 4
PB S1 AEEB/150 A+ 4
LT D90 S1 AE A 36
LT D90 S2 AE A 36
WS 20 ZS2 LT ES9 A 65
WS 20 ZS3 LT ES9 A 65

LT ES 1 A+ 23
LT ES 1/200 A+ 19
LT ES 1/150 A+ 15
LT ES 1/100 A+ 10
LT ES 1/50 A+ 5
LT ES 2 A+ 23
LT ES 2/200 A+ 19
LT ES 2/150 A+ 15
LT ES 2/100 A+ 10
LT ES 2/50 A+ 5
LT ES 3 A+ 23

nr art. Klasa energetyczna kWh / 1000h

LT ES 3/200 A+ 19
LT ES 3/150 A+ 15
LT ES 3/100 A+ 10
LT ES 3/50 A+ 5
LT ES 4 A+ 23
LT ES 4/200 A+ 19
LT ES 4/150 A+ 15
LT ES 4/100 A+ 10
LT ES 4/50 A+ 5
LT ES 5 A 22
LT ES 5/200 A 19
LT ES 5/150 A 14
LT ES 5/100 A 10
LT ES 5/50 A+ 5
LT ES 6 A 22
LT ES 6/200 A 19
LT ES 6/150 A 14
LT ES 6/100 A 10
LT ES 6/50 A+ 5
LT ES 9 A 33
LT ES 9/200 A 26
LT ES 9/150 A 22
LT ES 9/100 A 16
LT ES 9/50 A 8

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

 A+

5 kWh/1000h

Y IJA
IE IA

Przykład etykiety z klasą energetyczną

  Klasa energetyczna

Ważone zużycie energii
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Warunki dostaw i płatności

1. Postanowienia ogólne

Poprzez udzielenie zlecenia zlecający akceptuje i poddaje się dzia-

łaniu niniejszych ogólnych warunków dostaw i płatności. Niniejsze 

warunki obowiązują przez cały czas trwania stosunków handlo-

wych, chyba że zostaną w formie pisemnej zmienione. Sprze-

ciwiamy się stanowczo warunkom kupna klienta o ile odbiegają 

one od naszych warunków. Jedynie, gdy odbiegające pojedyncze 

warunki klienta, zostaną przez nas przyjęte na piśmie, są one dla 

nas zobowiązujące.

2. Oferety i ceny

W braku innych jednoznacznych uzgodnień wszystkie oferty trak-

tuje się jako wolne od zobowiązań i niewiążące. Wiążącą ceną 

sprzedaży dla wszystkich dostaw jest cena obowiązująca w dniu 

dostarczenia towaru. Każdorazowo wiążące są ceny zwarte w 

ostatnim wydanym cenniku. W braku odmiennych postanowień, 

jako wiążące są ceny bez podatku obrotowego (tzn. bez VAT).

3. Dostawa, odbiór, miejsce spełnienia świadczenia

Dla wszystkich zleceń przesyłka następuje na koszt i ryzyko zama-

wiającego z zakładu producenta albo z naszego magazynu, również 

w przypadku dostaw bezfrachtowych. Wyłączona jest odpowie-

dzialność cywilna z tytułu szkód zaistniałych podczas transportu 

lub w miejscu przeznaczenia. Na zamawiającym ciąży obowiązek 

zgłoszenia przewoźnikowi uszkodzeń i utraty rzeczy, przed odbio-

rem oraz obowiązek zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych. 

Zastrzega się dla wszystkich zleceń możliwość doręczenia. Zwłoka 

w dostawie uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy, 

bez prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Nie pono-

simy odpowiedzialności z tytułu terminów dostaw.

4. Rękojmia

Roszczenia z tytułu braków ilościowych winny być dochodzone 

niezwłocznie po otrzymaniu towaru, w każdym razie przed jego 

wbudowaniem. Z tytułu dostaw obciążonych wadami kupującemu 

przysługuje wyłącznie prawo odstąpienia od umowy lub żądania 

obniżenia ceny. Wszelkie inne roszczenia zostają wykluczone. 

Miejscem spełnienia świadczenia, również w przypadku dostaw 

bezfrachtowych, jest miejsce załadunku w Iserlohn/Niemcy. Przy 

sprzedaży według wzoru gwarancja obejmuje wyłącznie odbiór 

fachowy metodą pobierania próbki. W przypadkach dalszego 

przetwarzania naszych produktów, odsyłamy każdorazowo do 

naszych aktualnych prospektów i instrukcji technicznych. Zapew-

nienia o jakichkolwiek właściwościach użytkowych wykraczających 

poza ramy tychże prospektów i instrukcji są bezskuteczne, chyba 

że zostaną odrębnie zagwarantowane na piśmie.Porady i instruk-

cje użytkowania opracowane zostały w oparciu o przeprowadzone 

doświadczenia i badania oraz według najlepszej wiary. Odpowie-

dzialności cywilnej z tego tytułu nie ponosimy, chyba że, wady 

dostarczonego produktu upoważniają do roszczeń uregulowanych 

prawnie na zasadzie gwarancji lub odpowiedzialności cywilnej. 

Użytkownik produktu nie zostaje zwolniony z odpowiedzialności 

fachowego sprawdzenia produktu przed montażem, zgodnie z 

istniejącą sytuacją na budowie, pod względem wad lub zastoso-

wania produktu dla konkretnego zastosowania. Przy wbudowa-

niu produktów, które np. ze względu na swą nowość lub rodzaj 

wbudowania, nie odpowiadają zasadom reguł techniki, odpowiada 

klient (przetwórca) za podjęcie odpowiednich umów z inwestorem.

5. Płatność

Rachunki wystawiane przez naszą firmę należy regulować w Euro 

zgodnie z terminem wymagalności. Skonto oraz rabat udzielane 

zostają tylko na podstawie osobnych uzgodnień. W przypadku, 

że wcześniejsze, należne rachunki nie zostały jeszcze wyrównane, 

wykluczone jest potrącenie skonta na nowych rachunkach. W 

razie niezachowania umownych terminów płatności przysługuje 

nam prawo naliczania, począwszy od daty wymagalności, odse-

tek przekraczających o 5% bazową stopę procentową rocznie (§ 

247, Abs. 1 BGB). W razie płacenia w formie przelewów potwier-

dzanych, wekslami czy czekami, zapłata liczy się jako dokonana 

od dnia ich realizacji. W przypadku niedotrzymywania naszych 

terminów płatności lub w przypadku gdy dowiemy się o innych 

okolicznościach, które prowadzą do obniżenia naszego zaufania 

co do wypłacalności i rzetelności klienta, możemy zażądać natych-

miastowej zapłaty wszystkich naszych wierzytelności. Fakt ten 

upoważnia nas również do odstąpienia od umowy. Dostawy do 

nieznynych nam klientów albo w ramach tzw. małych zleceń lub 

z innych uznanych przez nas za konieczne powodów, mogą być 

realizowane za pobraniem przez doręczyciela lub przy odbiorze 

możemy wymagać zapłaty gotówką.

6. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitego 

spłacenia przez kupującego wszystkich roszczeń wynikających 

z umowy. Na kupującym ciąży obowiązek niezwłocznego infor-

mowania o prawach osób trzecich do towarów dostarczonych z 

zastrzeżeniem prawa własności. W razie dalszego zbycia dostar-

czonych przez nas towarów lub zbycia przedmiotów z tych towa-

rów wyprodukowanych albo wbudowania ich na nieruchomości 

osoby trzeciej, tak że staną się częścią składową tej nierucho-

mości - wszelkie roszczenia oraz prawa pochodne sprzedawcy 

zarówno wobec nabywcy jak i osób trzecich, przechodzą na nas. 

Nie ma wymogu skladania odrębnego oświadczenia woli o przele-

wie (cesji). Prawa wnikające z zastrzeżenia własności są skuteczne 

do momentu całkowitego wygaśnięcia wszystkich ewentualnych 

zobowiązań, które w interesie kupującego lub odbiorcy przejął 

dostawca / sprzedający.

7. Zmiany

Jakiekolwiek zmiany niniejszych warunków wymagają pod rygorem 

nieważności formy pisemnej. Uzgodnienia ustne lub telefoniczne 

mogą być wiążące tylko wówczas, jeżeli zostaną potwierdzone na 

piśmie. Ogólne warunki kupującego sprzeczne z niniejszymi nie 

podlegają uznaniu. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych 

warunków dostaw i płatności okazałyby się sprzeczne z obowią-

zującymi przepisami prawa, nie wywiera to wpływu na ważność 

pozostałych postanowień.

8. Sąd właściwy i uwagi zamykające

Sądem właściwym, również w sprawie weksli oraz czeków, jest 

sąd w Iserlohn lub Hagen o ile klient jest zarejestrowanym kupcem, 

lub gdy spełnione zostają warunki wynikającez  §38  niemieckiego 

kodeksu postępowania cywilnego (ZPO). Ewentualne sprawy 

sporne wynikające z realizacji postanowień umowy rozstrzygane 

zostają na podstawie prawa niemiecckiego, w taki sam sposób jak 

sprawy sporne pomiędzy krajowcami w kraju. W przypadku, gdyby 

pojedyncze z punktów niniejszych „Warunków dostaw i płatności” 

straciły swoją ważność, to pozostałe zapisy tych zasad pozostają 

w mocy.
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Kopalnia informacji. 
Dla tych, którzy lubią wiedzieć więcej!
Zainteresowałeś się produktami techniki profili świetlnych systemów Schlüter? W takim 
razie z pewnością chcesz dowiedzieć się więcej. Internet to najszybszy dostęp do 
wiedzy. Pod  www.liprotec.com  znajdziesz szybko więcej szczegółowych informacji.

Szczegółowe informacje techniczne na temat obróbki Schlüter®-LIPROTEC oraz nasze warunki gwarancji  
znajdują się w Podręczniku Technicznym.

Zastosowanie mają ogólne warunki handlowe Schlüter-Systems KG.
Niniejszy cennik unieważnia i zastępuje wszystkie poprzednie cenniki. Zastrzegamy sobie prawo do błędów, zmian,  
błędów w druku oraz zmian służących innowacji produktu lub wynikających z warunków dostawy. Odchyłki barw na  

zdjęciach zaprezentowanych w cenniku są uwarunkowane techniką drukarską.
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