
WYDAJNA OPRAWA Z METRA 

EFFICIENT LUMINAIRE CUT TO SIZE

- over 20 accessories available
- possibility of suspension along with the power supply
- LED modules are assembled with extra clamps
- ang

strip
led connections illuminated

- maximum LED source width: 20 mm

- maksymalna szerokość źródła LED: 20 mm

- continuous light line (with 120 P/m LED  and opal cover applied) 

- ponad 20 akcesoriów
- możliwość zawieszenia na zasilaniu
- montaż modułów LED dociskiem
- świecące połączenia kątowe
- ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego) 
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F

E7

surface
nawierzchniowy 

max 20 mm 

cone mounting plate Y flexible  
uchwyt  sprężysty coneY

uchwyt  sprężystyY
Y flexible  mounting plate 

F
F click cover 
klosz  klikF

E
E slide  cover
klosz  wsuwanyE

T mounting plate 
uchwyt T
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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.

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

C1020020

anodized
anodowany 

C1020021

black anodized
czarny anodowany

C1020000

raw aluminium
surowe aluminium 

C1020001

white painted
biały malowany 
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CONTINUOUS LIGHT LINE
The LINEA20 180° connector 
provides an aesthetic, 
continuous light line 
of any length.

CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA 
Dzięki wykorzystaniu łącznika 
LINEA20 180° możliwe 
jest uzyskanie estetycznej, 
nieprzerwanej linii światła 
o dowolnej długości. 

LINEA20 /  EF TY
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 ACCESSORIES / AKCESORIA Available in stock
Dostępny na magazynie
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COVERS / KLOSZE

E slide cover
colours: transparent, frosted, 
material: PC, PP, PP

opal

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

klosz  wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

E

F click cover
colours: transparent, 
material: PMMA

opal

klosz  klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

F

Note! 

Uwaga! 

Dimensions of the space 
to install LED source

Wymiary przestrzeni 
do zamontowania źródła LED

E7 click cover
colour: 
material: 

opal
PMMA

klosz  klik
kolor: mleczny
materiał: 

E7

PMMA

C1840038

E7
E7

  ending
zaślepka  mleczny

opal
23

1
5

3

2 INDEX = 1 set = 2 pcs 
package > check the pricelist
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.
opakowanie > patrz cennik 

LED  profiles  •  surface  •  LINEA20 /   /  profile  LED  •  nawierzchniowe  •  LINEA20 /EF EFTY TY 

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

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

E E transparent /  transparentny 
index = 10 pcs / indeks = 10 szt. 

A2040016

E E frosted /  szron 
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.  

A2040039

E E opal /  mleczny
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.  

A2040038

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

A2060016

F F opal /  mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt. 

A2060038

E7 E7 opal /  mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt. 

C1080038

reel, length 20 m 
package > check the pricelist  
rolka, długość 20 m 
opakowanie > patrz cennik

F F opal /  mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt. 

A2210038S 

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

NEW
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LINAE20 LED mounting + LINEA20-1 LED clamp / Mocowanie LED LINAE20 + docisk LED LINEA20-1  

F

E7

F

E7

 

Lighting effect without LINEA20 LED mounting  / Efekt świecenia bez użycia mocowania LED LINEA20  

 ACCESSORIES / AKCESORIA Available in stock
Dostępny na magazynie

LED MOUNTING /  MOCOWANIE LED

mocowanie LED LINEA20
materiał: aluminium

LINEA20 LED mounting
material: aluminium C6060000

raw aluminium
surowe aluminium 

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

 
LIGHTING EFFECT / EFEKT ŚWIECENIA

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

20,6

6
,6



 ACCESSORIES / AKCESORIA Available in stock
Dostępny na magazynie

2.34

CLAMP / DOCISK

docisk LED LINEA20 
kolor: biały
materiał:  malowana, 
tworzywo

 stal

LINEA20 LED 
colour: white
material: painted , plastic 

clamp 

 steel

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

docisk LED LINEA20-1 
kolor: biały
materiał:  malowana, 
tworzywo

 stal

LINEA20-1 LED 
colour: white
material: painted , plastic 

clamp 

 steel

ENDINGS / ZAŚLEPKI

LINEA20 
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

ending

zaślepka LINEA20
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

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

Possibility of buying dedicated screws.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.
Istnieje możliwość zakupu dedykowanych wkrętów. 

Ending with marked space to bore the holes.
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LED  profiles  •  surface  •  LINEA20 /   /  profile  LED  •  nawierzchniowe  •  LINEA20 /EF EFTY TY 

screws for LED endings
colours: white, silver, black, inox

wkręty do zaślepek LED
kolory: biały, srebrny, czarny, inox

LINEA20-E7 
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

ending

zaślepka LINEA20-E7
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

23

4
0

,5

2
7

Possibility of buying dedicated screws.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.
Istnieje możliwość zakupu dedykowanych wkrętów. 

Ending with marked space to bore the holes.

C6940001

white 
biały 

C6930001 

white 
biały 

white / biały 
C1940001 

silver / srebrny 
C1940040 

black / czarny 
C1940002 

grey / szary
C1940022 

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

white / biały 
C1999901 

silver / srebrny 
C1999940

black / czarny 
C1999902

grey / szary
C1999922 

 

INDEX = 10 sets = 40 pcs 
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 40 szt.
opakowanie > patrz cennik 

white / biały 
B1900001 

silver / srebrny 
B1900040

black / czarny 
B1900002

inox
B1900019 

NEW
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SELV SLING 50 V 1500
It provides a minimalistic
look – no additional 
wires required. 

ZAWIESIE ZASILAJĄCE 
SELV 50 V 1500 
Zapewnia minimalistyczny 
wygląd - bez konieczności 
doprowadzania 
dodatkowych przewodów.  

SLING FOR LED MOUNTING 1500
Compatible with flexible mounting plates, allows fast 
and easy assembly of the luminaire. 
mounting to the profile.

ZAWIESIE DO UCHWYTU LED 1500
Kompatybilność z uchwytami sprężystymi, pozwala 
na szybki i łatwy montaż oprawy. Możliwy jest również 
montaż bezpośrednio do profilu.  

Possibility of direct 

Using FIX16 profile 
creates an aesthetic, 
closed from the top, 
luminaire.

Przy zastosowaniu profilu 
FIX16 tworzymy 
estetyczną, domkniętą 
od góry oprawę.

LINEA20 /  EF TY

x2

1
5

0
0

MAX
100 N 1

5
0

0

x2

MAX
20 N

Drill Ø 5 mm mounting holes 
in FIX16 
W profilu FIX16 należy wykonać 
otwory montażowe Ø 5 mm 

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

MAX
50 V

MAX
50 V
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MOUNTINGS / MOCOWANIA

Y flexible 
colour: inox
material: stainless steel

mounting plate

uchwyt  sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

Y

inox 
A2090019

cone  flexible 
colour: inox
material: stainless steel

Y mounting plate 

uchwyt  sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

Y

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

 ACCESSORIES / AKCESORIA 

T mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt 
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

T

Available in stock
Dostępny na magazynie

SLING / ZAWIESIE

zawiesie SELV 50 V 1500 
kolory: biały, srebrny, czarny

SELV sling 50 V 1500
colours: white, silver, black 

zawiesie do uchwytu LED 1500 
kolor: chrom

sling for LED mounting 1500
colour: chrome

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

ALUMINIUM COVER /  OSŁONA ALUMINIOWA

profil LED FIX16 
kolory: biały, anodowany, czarny, surowe aluminium 
materiał: aluminium

LED profile FIX16
colours: white, anodized, black, raw aluminium 
material: aluminium

20,5

17,4

LED  profiles  •  surface  •  LINEA20 /   /  profile  LED  •  nawierzchniowe  •  LINEA20 /EF EFTY TY 

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.

inox 
A2130019

raw aluminium
surowe aluminium 
C6960000

anodized
anodowany 

 C6020020

black anodized
czarny anodowany 
C6020021

raw aluminium
surowe aluminium 

 C6020000

white painted
biały malowany 

 C6020001

INDEX = 1 set = 2 pcs 
package > check the pricelist 
INDEKS = 1 kpl = 2 szt. 
opakowanie > patrz cennik 

white 
biały  

 67120001

silver 
srebrny  

 67120022

black
czarny  

 67120002

chrome
chrom  

 67140003



CONNECTION POSSIBILITY
MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA

ANGULAR CONNECTORS
Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) it is possible to create many various lighting 
systems – with no need to cut the profile at an angle.
Bent connectors allows to connect profiles in two planes, at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

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

90° 120° 135° 180°60°

The component made of clear fabric provides secure connection, letting light through at the same time. 
Thanks to that, the luminaire can illuminate on the entire surface of the cover – even in the corners.

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

LINEA20 /  EF TY
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CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

LINEA20 connecto
colours: white, anodized, black 
material: aluminium, polycarbonate

r 60 deg

 ACCESSORIES / AKCESORIA 

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

Available in stock
Dostępny na magazynie

materiał:

łącznik LINEA20 6
kolory: biały, anodowany, czarny 

 aluminium, poliwęglan

0 st

LINEA20 connector 90 deg
colours: white, anodized, black 
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny 
materiał: aluminium, poliwęglan

LINEA20 connector 90 deg bent
colours: white, anodized, black 
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 90 st gięty
kolory: biały, anodowany, czarny 
materiał: aluminium, poliwęglan

LINEA20 connector 120 deg
colours: white, anodized, black 
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 120 st
kolory: biały, anodowany, czarny 
materiał: aluminium, poliwęglan

LINEA20 connector 135 deg
colours: white, anodized, black 
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 135 st
kolory: biały, anodowany, czarny 
materiał: aluminium, poliwęglan

LINEA20 connector 270 deg bent
colours: white, anodized, black 
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 270 st gięty
kolory: biały, anodowany, czarny 
materiał: aluminium, poliwęglan

LINEA20 connector 180 deg 
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 180 st 
materiał: aluminium, poliwęglan

2.38

5
0

5
0

20,5

5
0

5
0

20,5

5
0

50

2
0

,5

LED  profiles  •  surface  •  LINEA20 /   /  profile  LED  •  nawierzchniowe  •  LINEA20 /EF EFTY TY 

white painted / biały malowany 
 C1850001

anodized / anodowany 
 C1850020

black anodized / czarny anodowany 
 C1850002

white painted / biały malowany 
 C1860001

anodized / anodowany 
 C1860020

black anodized / czarny anodowany 
 C1860002

white painted / biały malowany 
C1870001

anodized / anodowany 
 C1870020

black anodized / czarny anodowany 
 C1870002

white painted / biały malowany 
 C1880001

anodized / anodowany 
 C1880020

black anodized / czarny anodowany 
 C1880002

white painted / biały malowany 
 C1890001

anodized / anodowany 
 C1890020

black anodized / czarny anodowany 
 C1890002

C1900000 

white painted / biały malowany 
 C1910001

anodized / anodowany 
 C1910020

black anodized / czarny anodowany 
 C1910002



LINEA20 /  EF TY
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OPRAWA WISZĄCA
Dzięki licznym akcesoriom profil 
można zastosować w wielu 
aranżacjach. Zawiesie SELV 50 V 1500 
oraz domykający profil FIX16 
pozwalają stworzyć wiszącą oprawę 
o niewielkim przekroju, ale dającą silne 
światło.

PENDANT LUMINAIRE 
Thanks to wide range of profile 
accessories it could be applied in many 
arrangements. SELV sling 50 V 1500 
and FIX16 closing profile allows 
to create pendant luminaire with a small 
intersection, but strong light.

2.40LED  profiles  •  surface  •  LINEA20 /   /  profile  LED  •  nawierzchniowe  •  LINEA20 /EF EFTY TY 


