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KARTA PRODUKTU  
KRAV 56 / KRAV 810 Profil aluminiowy do LED – nr artykułu 18017ZM / 18016ZM  
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Charakterystyka produktu 
 
Profil wykonany z wysokogatunkowego, podwójnie anodowanego aluminium przeznaczony do taśm lub listew o szerokości nie 
większej niż: 6 mm (KRAV 56 z szybą o grubości 5mm), 8 mm (KRAV 56 z szybą o grubości 6mm) lub 10,8 mm (KRAV 810), ze 
źródłami światła LED. Dzięki swemu unikalnemu kształtowi idealnie nadaje się do oświetlania krawędziowego szyb lub tworzyw 
sztucznych o grubości od 5-6 mm (KRAV 56) lub 8-10 mm (KRAV 810). Składa się z dwóch profili KRAV-D (przystosowany do 
montażu taśm LED) i KRAV-Z (profil zamykający) wyposażonych w dwustronną taśmę samoprzylepną oraz sznur silikonowy 
zapewniający po zmontowaniu dobre połączenie profili ze sobą. Docisk szyby lub tworzywa realizowany jest poprzez nałożenie obu 
profili na szybę i równomierne ich dociśnięcie.  
Jako akcesoria dodatkowe do profila dedykowane są polipropylenowe zaślepki (komplet na jedną stronę profila to KRAV-D  
i KRAV-Z). Zaślepka KRAV-D posiada „wpust” a zaślepka KRAV-Z „kieszonkę”, dzięki temu pozwala to zasłonid szczelinę powstającą 
przy montażu na grubszych taflach. Zaślepki można montowad zarówno przed, jak i po zamontowaniu profili na taflę. W drugim 
przypadku zaślepkę KRAV-D montuje się jako pierwszą. Zastosowanie zaślepek chroni profil przed wnikaniem kurzu i niepożądanych 
elementów, które mogą powodowad zabrudzenie paska LED i tym samym pogorszenie jego parametrów świetlnych.  
Profil KRAV nie jest profilem konstrukcyjnym, w związku z tym montaż, podwieszenia, lub inne czynności techniczne związane  
z taflami należy dokonywad przy użyciu standardowych elementów. 
 

Zastosowanie 
 
Profil ze źródłem światła LED znajduje zastosowanie do oświetlenie krawędziowego szyb lub tworzyw sztucznych. Idealnie nadaje 
się do podświetlenia szyldów, napisów, znaków graficznych. Dodatkowo profil ten można wykorzystad do produkcji opraw 
oświetleniowych opartych na metodzie podświetlania krawędziowego, stosowanych w kuchniach, salonach, ale także galeriach  
i muzeach.  
                              
Produkty powiązane z profilem                     KRAV-56     KRAV-810 
 
 
 
 
 
 
 
 
zaślepka  
KRAV 56 (24033) 
KRAV 810 (24028) 

sznur silikonowy   
(24042) 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Specyfikacja techniczna 
 
Klasa odporności   IP 20  

Dostępne długości                                     1 m / 2m / 3 m* (możliwośd docięcia na dowolny wymiar) 

*dostępne po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy KLUŚ 

Rodzaj materiału                                        korpus – aluminium,  zaślepka – polipropylen (PP), sznur – silikon 

 

 

 


