
PROFILE WPUSTOWE DO PODŁÓG

- high abrasion resistance, resistant cover  
- possibility of waterproof
- with high humidity, please use waterproof tape

- wysoka odporność na ścieranie, wytrzymały klosz
- możliwość uzyskania wodoszczelności
- przy podwyższonej wilgotności stosować taśmę wodoodporną

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE
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RECESSED FLOOR PROFILES



LED profiles • recessed • FLOOR  / profile LED • wpustowe • FLOOR  K K  3.30

FLOOR12  K/U  

Optimal height 

for installation 

in standard tiles 

or floor panels

max 8 mm 

for continuous 
line of light  
dla ciągłej linii światła 

240 
P/m

Optymalna wysokość 

do montażu w standardowych 

płytkach lub panelach 

podłogowych > 3.31

> 3.31

The perfect solution 

for application 

in thicker floor 

materials

max 12 mm 

for continuous 
line of light  
dla ciągłej linii światła 

120 
P/m

Rozwiązanie idealne 

do stosowania 

w grubszych materiałach 

podłogowych > 3.33

> 3.33

FLOOR8  K  NEW



B1020020

anodized
anodowany 

K

2

U
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U

recessed
wpustowy

max 12 mm 

5 J

IK08 (5 J) 

17

1
7

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. 
The standard profile length tolerance is +20 mm. 
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. 
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. 
Więcej informacji >> 1.08.

cone mounting plate U flexible  
uchwyt  sprężysty coneU

uchwyt  sprężystyU
U flexible  mounting plate 
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FLOOR12 /  K U  

3.33 Ostrowska 354, 61-312 Poznań,  POLAND  www.topmet.pl
®

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package > check the pricelist 
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik 

http://www.topmet.pl/


COVERS / KLOSZE

klosz  klik
kolor: mleczny
materiał: PC

K

K click cover
colour: opal
material: PC

ENDINGS / ZAŚLEPKI

FLOOR12 ending
colours: silver, grey
material: ABS
zaślepka FLOOR12
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS

FLOOR12 ending with hole
colours: silver, grey
material: ABS

zaślepka FLOOR12 z otworem
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt  sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

U

SEALING / USZCZELKA

sealings for FLOOR12 endings 
2x silicone sealings 
4x rubber o-ring

uszczelki do zaślepki FLOOR12
2x silikonowa uszczelka
4x gumowa uszczelka o-ring

cone  flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

U

uchwyt  sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

U

Note!

Uwaga!

 Dimensions of the space 
needed to install LED source

 Wymiary przestrzeni 
do zamontowania źródła LED
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In high humidity conditions
use waterproof tape and silicone seal

Przy podwyższonej wilgotności zaleca się
użycie zestawu uszczelniającego

 i wodoodpornej taśmy.
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The standard cover length tolerance is +20 mm. 
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08. 

Available in stock
Dostępny na magazynie ACCESSORIES / AKCESORIA 

LED profiles • recessed • FLOOR12 /  / profile LED • wpustowe • FLOOR12 /  K KU U  3.34

length 2000 mm
package > check the pricelist 
długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik 

K K transparent /  transparentny 
index = 1 pc / indeks = 1 szt. 

B1040038

INDEX = 1 set
package > check the pricelist 
INDEKS = 1 kpl
opakowanie > patrz cennik 

B1830000

INDEX = 10 sets = 20 pcs 
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik 

silver / srebrny 
B1940040 

grey / szary
B1940022 

silver / srebrny 
B1960040 

grey / szary
B1960022 

INDEX = 10 sets = 20 pcs 
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik 

inox 
76380000

inox 
76620000


