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TÁ NAJLEPŠIA VOĽBA!

Podhľadové ostrovčeky a rampy.

Vlastnoručne? ÁNO! 

Bez odborníka? ÁNO! 

Bez vŕtania a prachu? ÁNO! 

Už za 15 minút? ÁNO! 

Produktový rad

Ľahké podhľadové ostrovčeky a rampy z XPS polystyrénu.

Ponúkame kompletné sety s možnosťou nadpájania a vyskladania z viacerých 

kusov, ako aj kombinovateľné prvky rôznych tvarov (kruhové, trapézové, 

štvorcové, obdĺžnikové, osemuholníky, vlnky...) 

Na objednávku vyrobíme podhľadové ostrovčeky osobitných tvarov a rozmerov, ako aj 
viacúrovňové schodíkové podhľady a podhľadové sety! 

Obchodné meno: Polidecor® produktový rad 
Krajina pôvodu: EÚ 
Výrobca a distribútor: Indecor Art Kft. 
Lepenie: Mester Fix stavebné lepidlo (Akryl nie je vhodný!) 
Náter: Farby na báze vody, bez rozpúšťadiel 
Materiál: Extrudovaná polystyrénová pena XPS 
Využitie: Upevnenie na stropy, aplikácia farebných náterov 

TECHNICKÉ PARAMETRE:

0,5kg-3,5kg 
Pri 10 % stlačení 250-350 kPa 
42-55 kg/m3 
μ=40-100 
„E“ 
Hexabrómocyklódodekán, (C12H188r6)<-1 %, 
min. 240 g/m3 
Tvrdený penový polystyrén s uzavretými bunkami 

Hmotnosť: 
Pevnosť v tlaku: 
Hustota: 
Faktor difúzneho odporu: 
Trieda reakcie na oheň: 
Deklarované minimálne množstvo 
a typ retardéra: 
Z čoho sa vyrábajú XPS podhľady 
a rampy: vyrobený extrudáciou 
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INŠTALÁCIA

1.
Na strope si vyznačte miesto, kam chcete daný podhľadový 

ostrovček nainštalovať. 

Dbajte na to, aby boli lepené plochy čisté, suché a bezprašné. 

UPOZORNENIE!

Ak plánujete použitie LED pásov, hornú časť podhľadových dosiek natrite 

pred ich nalepením čiernou alebo tmavohnedou farbou. Zabránite tak 

presvitaniu svetla z LED pásov cez materiál XPS dosky. 

Druhým variantom je najprv dosku nalepiť, namaľovať jej spodok 

tmavou farbou a po jej úplnom zaschnutí ju natrieť želanou farbou. 

Používajte farby na vodnej báze, bez rozpúšťadiel! 

2.
Vo vzdialenosti 1-1 cm od vnútorného a vonkajšieho okraja 

dištančného nosníka naneste dve línie lepidla! 

POZOR! 
Používajte výlučne LED osvetlenie! 
Teplo halogénových žiaroviek môže spôsobiť roztavenie 
tela podhľadového ostrovčeka! 

Pred a po montáži svetiel:

Ak si želáte mať otvory pre osadenie bodových svetiel vyrezané na 
inom mieste ako je dané výrobcom a ich vyhotovenie ste si u nás 
neobjednali, vyrežte ich pomocou kruhovej rezačky alebo nožíka pred 
alebo po nalepení podhľadovej dosky. 
V dištančných nosníkoch sú predpripravené miesta pre osadenie LED  
zdrojov a ovládačov. Podobne ako v prípade sadrokartónových  

podhľadov aj tu najprv prevedieme káblovanie. 
Po namaľovaní ich osadíme. 

Elektroinštalačné práce prenechajte odborníkovi! 

3.
Nalepte dosky na strop. 
Jednotlivé prvky zlepte dokopy. 

Lepenie:

Používajte lepidlá na vodnej báze, bez rozpúšťadiel, napr.: 
Mester Fix stavebné lepidlo 

Akryl ani silikón NIE sú vhodné! 
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XPS

Vlastnosti:

Extrudované polystyrénové peny sa 

vyznačujú minimálnou nasiakavosťou. 

V porovnaní s expandovanými 

polystyrénovými penami (EPS) majú 

však lepšie mechanické vlastnosti 

Izolačné materiály z extrudovaného 

polystyrénu sa vyrábajú špeciálnou 

technológiou pomocou extrudéra z 

plastového granulátu. 

Povrch takýchto dosiek je menej 

citlivý na stlačenie. 

Ide o mrazuvzdorný materiál, 
ktorý odoláva hnilobe aj 
pôsobeniu prirodzene sa 
vyskytujúcich kyselín, zásad a 
soľných roztokov. 

Nehorľavý produkt. 

Ošetrenie povrchu:

Ošetrenie povrchu sa vykonáva 

rovnako ako v prípade 

sadrokartónových podhľadov a rámp. 

Na už nalepených ostrovčekoch je 

potrebné vykonať bandážovanie 

spojov páskou a ich tmelenie, 

následne sa podľa želania natrú farbou 

na báze vody, bez rozpúšťadiel. 

      NEMOŽNÉ NEPOZNÁME!

Pri XPS podhľadoch nemožné nepoznáme!
Prineste si svoj vlastný návrh a Indecor Vám ho zrealizuje!

Dokonalé, rýchle a efektné!
Vneste si aj Vy do Vášho domova najnovšie formy a tvary!
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Voliteľné tvary 

 
 
 

 

ZÁKLADNÉ SETY 
 

    PREDNÁ STRANA 

 

Štvorec 

Osemhran 

Ovál 

Kruh 
 

Vlnky 

 
 
 

ĎALŠIE MOŽNOSTI 

 

ZADNÁ STRANA 

Rôzne druhy 

podhľadov 

a 
kombinova- 

teľné, rozší- 
 

teľné prvky 

 

 

PLUS DIŠTANČNÉ NOSNÍKY K PODHĽADOM  

TT-M a TT-SD 
 

XPS ostrovčeky dokážeme nadpájaním dištančných 
nosníkov spustiť od stropu rádovo až o 10 cm. 
Napr. ak chceme ostrovčeky použiť v miestnostiach so 

svetlou výškou odlišujúcou sa od 260-270 cm štandardu. 
 

Dištančné nosníky jednoducho a rýchlo prilepíte  

k nosníkom xps ostrovčekov 
 

Na lepenie odporúčame: 
Mester Fix stavebné lepidlo (Akryl nie je vhodný).  

Na rezanie použite jemnú zúbkovú pílu alebo lámací nôž. 
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Rozšíriteľné podhľadové ostrovčeky

ŠTVORCOVÝ SET : 150 cm x 150 cm

N-150-Z

Obsah setu:

• 2 ks obdĺžnikových koncových prvkov s rozmerom 150 cm x 58 cm x 12 cm. 1,5 cm x 4 cm lemovanie z

troch strán pre LED pásy. 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti 21,5 cm od okraja ostrovčeka.

• 1 ks obdĺžnikového univerzálneho medzikusu s rozmerom 150 m x 50 cm x 12 cm. 1,5 cm x 4 cm

lemovanie z dvoch strán pre LED pásy. 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti 21,5 cm od okraja

ostrovčeka.

• V koncových prvkoch a medzikusoch vyrezané 3-3 ks montážnych otvorov o priemere 60mm pre

osadenie podhľadových svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku miesto pre osadenie LED zdroja 

    OSEMHRANOVÝ SET : 166 cm x 150 cm
NY-150-Z

Obsah setu:

• 2 ks trapézové koncové prvky o rozmere 150cm x 58cm x 12cm. 1,5cm x 4cm lemovanie troch strán

pre LED pásy. 8cm x 10cm dištančný nosník vo vzdialenosti 21,5cm od okraja ostrovčeka.

• 1 ks obdĺžnikový univerzálny medzikus o rozmere 150cm x 50cm x 12cm. 1,5cm x 4cm lemovanie

dvoch strán pre LED pásy. 8cm x 10cm dištančný nosník vo vzdialenosti 21,5cm od okraja ostrovčeka.

• V trapézových prvkoch sú vyrezané 4-4 ks, v medzikuse je vyrezaný 1 ks montážneho otvoru
s priemerom 60 mm pre osadenie podhľadových svetiel.
(Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 
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Nerozšíriteľné

podhľadové ostrovčeky

     OSEMHRANOVÝ SET : 120 cm x 120 cm

NY-120-Z

Obsah setu:

• 2 ks trapézových koncových prvkov s rozmerom 120 cm x 60 cm x 12 cm. 1,5 cm x 4 cm lemovanie z

troch strán pre LED pásy. 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti 21,5 cm od okraja ostrovčeka.

• V trapézových prvkoch sú vyrezané 4-4 ks montážnych otvorov, v strede je vyrezaný jeden
polkruhový montážny otvor s priemerom 60 mm pre osadenie podhľadových svetiel.

(Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 

KRUHOVÝ SET : 100 cm priemer
K-100-Z

Obsah setu:

• 2 ks polkruhových koncových prvkov s rozmerom 100 cm x 50 cm x 12 cm. 1,5 cm x 4 cm polkruhové

lemovanie po obvode pre LED pásy. 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti 21,5 cm od okraja

ostrovčeka.

• V polkruhových prvkoch sú vyrezané 4-4 ks montážnych otvorov, v strede je vyrezaný jeden
polkruhový montážny otvor s priemerom 60 mm pre osadenie podhľadových svetiel.
(Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 
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KUCHYNSKÉ a PREDSIEŇOVÉ

podhľadové ostrovčeky

  OBDĹŽNIK PRISADENÝ : 90 cm x 30 cm

T-90x30-FZ

Obsah setu:

• 1 ks obdĺžnikového prvku s rozmerom 90 cm x

30 cm x 12 cm. Prvok je každou stranou prisadený

k stropu.

• V obdĺžnikovom prvku sú vyrezané 2 ks montážnych otvorov s priemerom 75 mm pre osadenie

nastaviteľných podhľadových svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

 OVÁL PRISADENÝ : 90 cm x 60 cm
O-90x60-FZ

Obsah setu:

• 1 ks oválneho prvku s rozmerom 90 cm x

60 cm x 12 cm. Prvok je prisadený k stropu.

• V oválnom prvku sú vyrezané 2 ks montážnych otvorov s priemerom 75 mm pre osadenie

nastaviteľných podhľadových svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)
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Rozšíriteľné podhľadové ostrovčeky

KRUHOVÝ SET : 150 cm priemer

K-150-Z

Obsah setu:

• 2 ks polkruhových koncových prvkov s rozmerom 150 cm x 75 cm x 12 cm. 1,5 cm x 4 cm polkruhové

lemovanie po obvode pre LED pásy. 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti 21,5 cm od okraja

ostrovčeka.

• V každom prvku sú vyrezané 4 ks montážnych otvorov s priemerom 60 mm pre

osadenie podhľadových svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 

OVÁLNY SET : 200 cm x 150 cm
O-200x150-Z

Obsah setu:

• 2 ks polkruhových koncových prvkov s rozmerom 150 cm x 75 cm x 12 cm. 1,5 cm x 4 cm

polkruhové lemovanie po obvode pre LED pásy. 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti 21,5 cm

od okraja ostrovčeka.

• 1 ks obdĺžnikového univerzálneho medzikusu s rozmerom 150 cm x 50 cm x 12 cm. 1,5 cm x 4 cm

lemovanie dvoch strán pre LED pásy. 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti 21,5 cm od okraja

ostrovčeka.

• V polkruhových prvkoch sú vyrezané 4 ks, v medzikuse sú vyrezané 3 ks montážnych otvorov s
priemerom 60 mm pre osadenie podhľadových svetiel.

(Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 
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Rozšíriteľné podhľadové ostrovčeky

VLNKOVÝ SET : 100 cm priemer oblúka

H-100

Obsah setu:

• 1 ks pravého koncového prvku (25 cm x 50 cm x 12 cm)
• 1 ks ľavého koncového prvku (25 cm x 50 cm x 12 cm)
• 2 ks medzikusov (50 cm x 50 cm x 12 cm)
• V koncových prvkoch je vyrezaný 1-1 ks, v medzikuse je vyrezaných 6 ks montážnych otvorov

s priemerom 60 mm pre osadenie podhľadových svetiel.
(Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

Celkové rozmery vlnkového setu: v rozmedzí 150 cm x 80 cm s max. šírkou 50 cm v tele prvku 

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 

DOPLNKOVÉ PRVKY VLNKOVÉ : 100 cm priemer oblúka

H-100-

2b 1j

1b
KE 2j

Voliteľné prvky:

• Medzikus (50 cm x 50 cm x 12 cm) H-100-K 
• Ľavý koncový oblúk (25 cm x 50 cm x 12 cm) H-100-1b a 2b 

• Pravý koncový oblúk (25 cm x 50 cm x 12 cm) H-100-1j a 2j 

• V koncových prvkoch je vyrezaný 1-1 ks, v medzikuse sú vyrezané 3 ks montážnych otvorov
s priemerom 60 mm pre osadenie podhľadových svetiel.

(Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

• 1,5 cm x 4 cm lemovanie po obvode pre LED pásy. 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti 27,5 cm od
okraja ostrovčeka.

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 
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Rozšíriteľné podhľadové ostrovčeky

VLNKOVÝ SET : 150 cm priemer oblúka

H-150

Obsah setu:

• 1 ks pravého koncového prvku (25 cm x 80 cm x 12 cm)
• 1 ks ľavého koncového prvku (25 cm x 80 cm x 12 cm)
• 2 ks medzikusov (100 cm x 80 cm x 12 cm)
• V koncových prvkoch je vyrezaný 1-1 ks, v medzikuse je vyrezaných 6 ks montážnych otvorov

s priemerom 60 mm pre osadenie podhľadových svetiel.
(Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

Celkové rozmery vlnkového setu: v rozmedzí 255 cm x 125 cm s max. šírkou 80 cm v tele prvku 

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 

DOPLNKOVÉ PRVKY VLNKOVÉ : 150 cm priemer oblúka

H-150-

2b 1j

1b
KE 2j

Voliteľné prvky:

• Medzikus (100 cm x 80 cm x 12 cm) H-150-K 
• Ľavý koncový oblúk (25 cm x 80 cm x 12 cm) H-150-1b a 2b 

• Pravý koncový oblúk (25 cm x 80 cm x 12 cm) H-150-1j a 2j

• V koncových prvkoch je vyrezaný 1-1 ks, v medzikuse je vyrezaných 6 ks montážnych otvorov
s priemerom 60 mm pre osadenie podhľadových svetiel.
(Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

1,5 cm x 4 cm lemovanie po obvode pre LED pásy. 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti 27,5 cm od
okraja ostrovčeka.

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 
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NÁPADY PRE NADPÁJANIE 
VLNKOVÉHO SETU

Dĺžka základných vlnkových setov nie je pre Vás dostačujúca?

NADPÁJAJTE!

     ROZMERY PRVKOV:

Prvky s priemerom oblúka 150 cm: 

Koncové prvky: (25 cm x 80 cm x 12 cm) 

Medzikusy: (100 cm x 80 cm x 12 cm) 

Prvky s priemerom oblúka 100 cm: 

Koncové prvky: (25 cm x 50 cm x 12 cm)  
Medzikusy: (100 cm x 80 cm x 12 cm) 

Rozšíriteľné vlnkové podhľadové ostrovčeky sa vďaka oblúkovému vyhotoveniu 

ľahko nadpájajú a sú vybavené paralelnými líniami. 
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NÁPADY PRE OBMENU 
VLNKOVÉHO SETU

KOMBINUJTE!

    VARIABILITA:

Vlnkové sety sa výborne kombinujú s kruhovým setom a rozšíriteľnými podhľadovými ostrovčekmi 

kruhového tvaru s priemerom 150 cm, s podhľadovými ostrovčekmi s priemerom 150 cm alebo 100 

cm, ako aj s viacúrovňovými ostrovčekmi polkruhového tvaru s priemerom oblúka 150 cm. 

Naše podhľadové ostrovčeky sa v kombinácii s úsporným LED osvetlením vynikajúco 

hodia na originálne a efektné atmosférické osvetlenie väčších priestorov. 
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PODHĽADOVÉ OSTROVČEKY

DO DETSKÝCH IZIEB

SLNKO a MESIAC

• Dvojúrovňový podhľad s priemerom 100 cm, tvar slnko + mesiac
• Priemer podhľadu slnko je 80 cm
• 2 cm vyvýšenie vytvára tvar polmesiaca s priemerom 100 cm
• 1,5 cm x 4 cm olemovanie po obvode pre LED pásy. 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti

27,5 cm od okraja ostrovčeka.
• V kruhovom prvku sú vyrezané 3 ks montážnych otvorov s priemerom 60 mm pre

osadenie podhľadových svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

NH-100
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PODHĽADOVÉ OSTROVČEKY

DO DETSKÝCH IZIEB

    PÄŤLUPEŇOVÝ KVET

• Podhľad v tvare kvetu s priemerom 100 cm
• Päť lupienkov s priemerom oblúka 40 cm

• V strede kvetu vystupuje do výšky 2 cm kruh s priemerom 25 cm.
• 1,5 cm x 4 cm lemovanie po obvode lupienkov pre LED pásy. 8 cm x 10 cm dištančné nosníky vo

vzdialenosti 27,5 cm od okraja ostrovčeka.

• V lupienkoch je vyrezaný 1-1 ks montážneho otvoru s priemerom 60 mm pre

osadenie podhľadových svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V5-100
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NEROZŠÍRITEĽNÉ

vlnkové podhľadové ostrovčeky

VLNKOVÝ PRVOK : 200 cm x 60 cm

H-200x60-FZ

Parametre prvku:

• 1 ks vlnkového prvku prisadeného (miery sú v rozmedzí 200 cm x 60 cm, priemerná šírka je 25 cm v tele
prvku,
12 cm spustenie od stropu)

• V prvku je vyrezaných 6 ks montážnych otvorov s priemerom 60 mm pre

osadenie podhľadových svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

VLNKOVÝ PRVOK : 210 cm x 70 cm
H-210x70

Parametre prvku:

• 1 ks vlnkového prvku s predpripraveným miestom pre skryté Led osvetlenie
(miery sú v rozmedzí 210 cm x 70 cm, priemerná šírka je 28 cm v tele prvku, 12 cm spustenie od stropu)

• 1,5 cm x 4,5 cm lemovanie po obvode pre LED pásy. 4 cm x 10 cm dištančný nosník
vo vzdialenosti 5 cm od okraja ostrovčeka

• V prvku je vyrezaných 6 ks montážnych otvorov s priemerom 60 mm pre
osadenie podhľadových svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

• 1,5 cm x 4 cm lemovanie po obvode pre LED pásy. 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti
27,5 cm od okraja ostrovčeka.

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 
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Kombinovateľné podhľadové tvary

zo setových prvkov

NY-150-Z-V K-150-Z-V

N-150-Z-V UNIVERZÁLNY MEDZIKUS NY-150-Z-V 

UKE-150

K-150-Z-V N-150-Z-V

XPS Polidecor Univerzálny medzikus

• 1 ks univerzálneho medzikusu obdĺžnikového s rozmerom 150 cm x 50 cm x 12 cm, 1,5 cm x

4,5 cm lemovanie dvoch kratších strán pre LED pásy.

• 2 ks 8 cm x 10 cm dištančného nosníka vo vzdialenosti 21,5 cm od okraja ostrovčeka

• 3 ks montážnych otvorov s priemerom 60 mm pre osadenie podhľadových svetiel

(Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)
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Rozšíriteľné, viacúrovňové

podhľadové ostrovčeky

3-úrovňový KRUHOVÝ podhľad: 150 cm priemer oblúka

3L-K-150

Obsah setu:

• 2 ks 3-úrovňových polkruhových prvkov (150 cm x 75 cm x 24 cm) 3L-FK-150
Priemery oblúkov jednotlivých polkruhových úrovní: 150 cm, 110 cm, 70 cm

• V polkruhových prvkoch je spolu vyrezaných 8 ks montážnych otvorov s priemerom 60 mm pre osadenie
podhľadových svetiel + 1 ks montážneho otvoru s priemerom 155 mm pre osadenie LED panelu
(Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

Celkové rozmery 3-úrovňového KRUHOVÉHO setu: priemer 150 cm, najvyššie spustenie od stropu 24 

cm.  

Jednotlivé úrovne sú od seba oddelené ozdobnou lištou Lec-02A s výškou 8 cm. 

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 

3-úrovňový POLOOVÁLNY podhľad : 150 cm priemer oblúka

3L-FO-150

Obsah setu:

• 1 ks 3-úrovňového polkruhového prvku (150 cm x 75 cm x 24 cm)
Priemery oblúkov jednotlivých polkruhových úrovní: 150 cm, 110 cm, 70 cm

• 1 ks 3-úrovňového0 medzikusu (50 cm x 150 cm)
• V oválnom sete je vyrezaných spolu 5 ks montážnych otvorov s priemerom 60 mm pre osadenie

podhľadových svetiel + 1 ks montážneho otvoru s priemerom 155 mm pre osadenie LED panelu

(Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

Celkové rozmery 3-úrovňového POLOOVÁLNEHO setu: priemer 150 cm, dĺžka 125 cm, najvyššie 
spustenie od stropu 24 cm. 
Jednotlivé úrovne sú od seba oddelené ozdobnou lištou Lec-02A s výškou 8 cm. 

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 
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Rozšíriteľné, viacúrovňové

podhľadové ostrovčeky

3-úrovňový OVÁLNY podhľad: 150 cm priemer oblúka

3L-O-150

Obsah setu:

• 2 ks 3-úrovňových polkruhových prvkov (150 cm x 75 cm x 24 cm)
Priemery oblúkov jednotlivých polkruhových úrovní: 150 cm, 110 cm, 70 cm

• 1 ks 3-úrovňového medzikusu (50 cm x 150 cm)
• V oválnom sete je vyrezaných spolu 10 ks montážnych otvorov s priemerom 60 mm pre osadenie

podhľadových svetiel + 2 ks montážnych otvorov s priemerom 155 mm pre osadenie LED panelu
(Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

Celkové rozmery 3-úrovňového OVÁLNEHO setu: priemer 150 cm, dĺžka 200 cm, najvyššie spustenie 
od stropu 24 cm.  
Jednotlivé úrovne sú od seba oddelené ozdobnou lištou Lec-02A s výškou 8 cm.  

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 

3-úrovňové voliteľné nadpájateľné prvky: 150 cm priemer oblúka

3L-V-150 3L-KE-150

Voliteľné prvky:

• 3-úrovňový koncový prvok s jedným výrezom pre podhľadové svetlo (50 cm x 150 cm)
• Priemery jednotlivých úrovní: 150 cm, 110 cm, 70 cm
• 3-úrovňový medzikus s dvomi výrezmi pre podhľadové svetlá (150 cm x 50 cm)

Priemery oblúkov jednotlivých úrovní: 150 cm, 110 cm, 70 cm

• V medzikuse sú vyrezané 2 ks polkruhových montážnych otvorov pre osadenie LED panelu (3L-KE-150)

• V koncovom prvku je vyrezaný 1 ks polkruhového montážneho otvoru pre osadenie

LED panelu (3L-V-150). (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

Jednotlivé úrovne sú od seba oddelené ozdobnou lištou Lec-02A s výškou 8 cm 

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 
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PODHĽADOVÉ OSTROVČEKY

N-150

• 150 cm x 150 cm x 12 cm štvorec, 90 cm x 90 cm
zapustená stredná časť, 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo
vzdialenosti 21,5 cm od okraja ostrovčeka.

• 1,5 cm x 4,5 cm vonkajší lem pre LED pásy formou lišty, po
vnútornom obvode zapustenej stredovej časti s rozmerom 90
cm je umiestnená 8 cm hlboká stropná ozdobná svetelná lišta
pre osadenie LED pásov (2/A ozdobná lišta)

• 8 ks montáž. otvorov s Ø 60 mm pre osadenie podhľadových
svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 

N-120

• 120 cm x 120 cm x 12 cm štvorec, 60 cm x 60 cm zapustená
stredná časť, 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti
21,5 cm od okraja ostrovčeka.

• 1,5 cm x 4,5 cm vonkajší lem pre LED pásy formou lišty, po
vnútornom obvode zapustenej stredovej časti s rozmerom
60 cm je umiestnená 8 cm hlboká stropná ozdobná svetelná
lišta pre osadenie LED pásov (2/A ozdobná lišta)

• 8 ks montáž. otvorov s Ø 60 mm pre osadenie podhľadových
svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 

K-150

• Kruh s priemerom 150 cm, zapustená stredná časť
kruhového tvaru s priemerom 90 cm, 8 cm x 10 cm
dištančný nosník vo vzdialenosti 21,5 cm od okraja
ostrovčeka.

• 1,5 cm x 4,5 cm obvodový lem pre LED pásy formou lišty, po

vnútornom obvode 90 cm zapustenej časti je umiestnená 8 cm

hlboká stropná ozdobná svetelná lišta pre osadenie LED

pásov (2/A ozdobná lišta)

• 8 ks montáž. otvorov s Ø 60 mm pre osadenie podhľadových
svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 

K-100

• Kruh s priemerom 100 cm, zapustená stredná časť
kruhového tvaru s priemerom 90 cm, 8 cm x 10 cm
dištančný nosník vo vzdialenosti 21,5 cm od okraja
ostrovčeka.

• 1,5 cm x 4,5 cm obvodový lem pre LED pásy formou lišty, po
vnútornom obvode 60 cm zapustenej časti je umiestnená 8 cm
hlboká stropná ozdobná svetelná lišta pre osadenie LED
pásov (2/A ozdobná lišta)

• 8 ks montáž. otvorov s Ø 60 mm pre osadenie podhľadových
svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 
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PODHĽADOVÉ OSTROVČEKY

NY-150

• 150 cm x 150 cm x 12cm osemhran, zapustená stredná časť s
priemerom 83 cm, 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti
21,5 cm od okraja ostrovčeka.

• 1,5 cm x 4,5 cm obvodový lem pre LED pásy formou lišty, po
vnútornom obvode 83 cm zapustenej časti je umiestnená 8
cm hlboká stropná ozdobná svetelná lišta pre osadenie LED
pásov (2/A ozdobná lišta)

• 8 ks montáž. otvorov s Ø 60 mm pre osadenie podhľadových
svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 

T-200x100

• 200 cm x 100 cm x 12 cm obdĺžnik, 40 cm x 140 cm zapustená
stredná časť, 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti
21,5 cm od okraja ostrovčeka.

• 1,5 cm x 4,5 cm vonkajší lem pre LED pásy formou lišty, po

vnútornom obvode zapustenej časti s rozmerom 40 cm x 140

cm je umiestnená 8 cm hlboká stropná ozdobná svetelná

lišta pre osadenie LED pásov (2/A ozdobná lišta)

• 12 ks montáž. otvorov s Ø 60 mm pre osadenie podhľadových
svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 

T-150x120

• 150 cm x 120 cm x 12 cm obdĺžnik, 60 cm x 90 cm zapustená
stredná časť, 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti
21,5 cm od okraja ostrovčeka.

• 1,5 cm x 4,5 cm vonkajší lem pre LED pásy formou lišty, po
vnútornom obvode zapustenej časti s rozmerom 60 cm x 90 cm

je umiestnená 8 cm hlboká stropná ozdobná svetelná lišta pre
osadenie LED pásov (2/A ozdobná lišta)

• 8 ks montáž. Otvorov s Ø 60 mm pre osadenie podhľadových
svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 

N-100

• 100 cm x 100 cm x 12 cm štvorec, 40 cm x 40 cm zapustená
stredná časť, 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti
21,5 cm od okraja ostrovčeka.

• 1,5 cm x 4,5 cm vonkajší lem pre LED pásy formou lišty, po

vnútornom obvode zapustenej časti s rozmerom 40 cm x 40 cm

je umiestnená 8 cm hlboká stropná ozdobná svetelná lišta pre
osadenie LED pásov (2/A ozdobná lišta)

• 4 ks montáž. otvorov s Ø 60 mm pre osadenie podhľadových
svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 
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PODHĽADOVÉ OSTROVČEKY

T-150x100

• 150 cm x 100 cm x 12 cm obdĺžnik, 40 cm x 90 cm zapustená
stredná časť, 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti
21,5 cm od okraja ostrovčeka.

• 1,5 cm x 4,5 cm vonkajší lem pre LED pásy formou lišty, po
vnútornom obvode zapustenej časti s rozmerom 40 cm x 90 cm

je umiestnená 8 cm hlboká stropná ozdobná svetelná lišta pre
osadenie LED pásov (2/A ozdobná lišta)

• 6 ks montáž. otvorov s Ø 60 mm pre osadenie podhľadových
svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 

N-100-D Zošikmený

• 98 cm x 98 cm x 17,5 cm zošikmený štvorec, 40 cm x 40 cm
zapustená stredná časť, 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo
vzdialenosti 21,5 cm od okraja ostrovčeka.

• 1,5 cm x 4,5 cm vonkajší lem pre LED pásy formou lišty, po

vnútornom obvode zapustenej časti s rozmerom 40 cm je

umiestnená 8 cm hlboká stropná ozdobná svetelná lišta pre
osadenie LED pásov (2/A ozdobná lišta)

• 4 ks montáž. otvorov s Ø 75 mm pre osadenie podhľadových
svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 

N-200x100-D Zošikmený

• 198 cm x 98 cm x 17,5 cm zošikmený obdĺžnik, 40 cm x 140 cm
zapustená stredná časť, 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo
vzdialenosti 21,5 cm od okraja ostrovčeka.

• 1,5 cm x 4,5 cm vonkajší lem pre LED pásy formou lišty, po

vnútornom obvode zapustenej časti s rozmerom 40 cm x 140

cm je umiestnená 8 cm hlboká stropná ozdobná svetelná

lišta pre osadenie LED pásov (2/A ozdobná lišta)

• 8 ks montáž. otvorov s Ø 75 mm pre osadenie podhľadových
svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 

NY-120

• 120 cm x 120 cm x 12 cm osemhran, zapustená stredná časť s

priemerom 83 cm, 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti

21,5 cm od okraja ostrovčeka.
• 1,5 cm x 4,5 cm obvodový lem pre LED pásy formou lišty, po

vnútornom obvode 83 cm zapustenej časti je umiestnená 8
cm hlboká stropná ozdobná svetelná lišta pre osadenie LED
pásov (2/A ozdobná lišta)

• 8 ks montáž. otvorov s Ø 75 mm pre osadenie podhľadových
svetiel. (Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

V dištančnom nosníku je miesto pre osadenie LED zdroja. 
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PODHĽADOVÉ OSTROVČEKY

pre kruhové LED panely

K-50FZ

• Kruhový podhľadový ostrovček s priemerom 50 cm so 6cm
spustením od stropu.

• Každou stranou prisadený k stropu.
• 1 ks montážneho otvoru s priemerom 205 mm pre osadenie LED

panelu (Ak si otvor neželáte, prosím, informujte nás.)

NY-50FZ

• Šesťhranný podhľadový ostrovček s priemerom 50 cm so
6 cm spustením od stropu.

• Strany šesťhranu sú oblúkové.
• Každou stranou je prisadený k stropu.

• 1 ks montážneho otvoru s priemerom 205 mm pre

osadenie LED panelu (Ak si otvor neželáte, prosím,

informujte nás.)

N-50FZ

• Štvorcový podhľadový ostrovček s rozmerom 50 cm x 50
cm so 6 cm spustením od stropu.

• Každou stranou je prisadený k stropu.
• 1 ks montážneho otvoru s priemerom 205 mm pre

osadenie LED panelu (Ak si otvor neželáte, prosím,
informujte nás.)

INFORMÁCIE:

Produktový rad podhľadových ostrovčekov je vyhotovený so 

štandardnými montážnymi otvormi s priemerom 60 mm pre fixné 

podhľadové svetlá. 

Ak si montážne otvory želáte v inom usporiadaní pre 

nastaviteľné podhľadové svetlá alebo si ich neželáte 

vôbec, prosím, informujte nás. 

Štandardný otvor pre nastaviteľné podhľadové svetlá je 75 mm. 
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PODHĽADOVÉ OSTROVČEKY

pre kruhové LED panely

K-70-LP

• Kruhový podhľadový ostrovček s priemerom 70 cm,
4 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti 9 cm
od okraja ostrovčeka.

• 1,5 cm x 4,5 cm obvodový lem pre LED pásy formou lišty.
• 1 ks otvoru pre osadenie LED panelu s montážnym

priemerom umožňujúcim jeho optimálny výkon.

(Ak si otvor neželáte, prosím, informujte nás.)

K-50-LP

• Kruhový podhľadový ostrovček s priemerom 50 cm,
4 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti 9 cm
od okraja ostrovčeka.

• 1,5 cm x 4,5 cm obvodový lem pre LED pásy formou lišty.
• 1 ks otvoru pre osadenie LED panelu s montážnym

priemerom umožňujúcim jeho optimálny výkon.

(Ak si otvor neželáte, prosím, informujte nás.)

INFORMÁCIE

Vždy nám prosím uveďte výkon a montážny rozmer LED panelu, 

pre ktorý plánujete daný podhľadový ostrovček použiť. 

Pri podhľadových ostrovčekoch umožňujúcich montáž kruhových 

LED panelov a skryté obvodové osvetlenie pomocou LED pásov 

závisí veľkosť montážnych otvorov od výkonu použitých LED 

panelov. 

INFORMÁCIE:

Do ostrovčeka s priemerom 70 cm Do ostrovčeka s priemerom 50 cm 

• pre LED panel s výkonom 18 W: 205 mm ø • pre LED panel s výkonom 6 W: 105 mm ø

• pre LED panel s výkonom 24 W: 285 mm ø • pre LED panel s výkonom 12 W: 153 mm ø 

• pre LED panel s výkonom 25 W: 285 mm ø • pre LED panel s výkonom 18 W: 205 mm ø 
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PODHĽADOVÉ OSTROVČEKY

pre štvorcové LED panely

N-90-LP

• Štvorcový podhľadový ostrovček s rozmerom 90 cm x

90 cm, 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti

21,5 cm od okraja ostrovčeka.

• 1,5 cm x 4,5 cm vonkajší lem pre LED pásy formou lišty.
• Zapustený montážny otvor s rozmerom 30 cm x 30 cm

pre osadenie LED panelu.
• Montážny otvor pre osadenie LED panelu lemovaný

schodíkovou ozdobnou lištou s rozmerom 7 cm x 2 cm.

• 4 ks montáž. otvorov s Ø 60 mm pre osadenie

podhľadových svetiel (Ak si otvory neželáte, prosím,

informujte nás.)

N-120-LP

• Štvorcový podhľadový ostrovček s rozmerom 120 cm x
120 cm, 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti
21,5 cm od okraja ostrovčeka.

• 1,5 cm x 4,5 cm vonkajší lem pre LED pásy formou lišty.

• Zapustený montážny otvor s rozmerom 60 cm x 60 cm
pre osadenie LED panelu.

• Montážny otvor pre osadenie LED panelu lemovaný
schodíkovou ozdobnou lištou s rozmerom 7 cm x 2 cm.

• 8 ks montáž. otvorov s Ø 60 mm pre osadenie

podhľadových svetiel (Ak si otvory neželáte, prosím,

informujte nás.)

T-120x90-LP

• Obdĺžnikový podhľadový ostrovček s rozmerom 120 cm
x 90 cm, 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti
21,5 cm od okraja ostrovčeka.

• 1,5 cm x 4,5 cm vonkajší lem pre LED pásy formou lišty.

• Zapustený montážny otvor s rozmerom 30 cm x 60 cm
pre osadenie LED panelu.

• Montážny otvor pre osadenie LED panelu lemovaný
schodíkovou ozdobnou lištou s rozmerom 7 cm x 2 cm.

• 6 ks montáž. otvorov s Ø 60 mm pre osadenie

podhľadových svetiel (Ak si otvory neželáte, prosím,

informujte nás.)

T-180x90-LP

• Obdĺžnikový podhľadový ostrovček s rozmerom 180 cm
x 90 cm, 8 cm x 10 cm dištančný nosník vo vzdialenosti
21,5 cm od okraja ostrovčeka.

• 1,5 cm x 4,5 cm vonkajší lem pre LED pásy formou lišty.

• Zapustený montážny otvor s rozmerom 30 cm x 120 cm
pre osadenie LED panelu.

• Montážny otvor pre osadenie LED panelu lemovaný
schodíkovou ozdobnou lištou s rozmerom 7 cm x 2 cm.

• 10 ks montáž. otvorov s Ø 60 mm pre osadenie

podhľadových svetiel (Ak si otvory neželáte, prosím,

informujte nás.)
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PODHĽADOVÉ OSTROVČEKY

pre štvorcové LED panely

  INFORMÁCIE

Podhľadové ostrovčeky produktového radu Polidecor® pre štvorcové LED panely 

možno použiť pre LED panely nasledovných rozmerov a výkonov: 

• Pre ostrovčeky s rozmerom 90 cm x 90 cm: štvorcový LED panel s rozmerom 30 cm x 30 cm

• Pre ostrovčeky s rozmerom 120 cm x 120 cm: štvorcový LED panel s rozmerom 60 cm x 60 cm

• Pre ostrovčeky s rozmerom 120 cm x 90 cm: obdĺžnikový LED panel s rozmerom 30 cm x 60 cm

• Pre ostrovčeky s rozmerom 180 cm x 90 cm: obdĺžnikový LED panel s rozmerom 30 cm x 120 cm

Firma Indecor® poskytuje pre ňou vyrábané štvorcové a obdĺžnikové 

podhľadové ostrovčeky produktového radu Polidecor® štandardné osvetľovacie 

sady vo forme LED panelov s nasledovnými výkonmi a farebnými teplotami: 

• 30 cm x 30 cm LED panel:  16 Wattov – denné biele svetlo
• 30 cm x 60 cm LED panel:  24 Wattov – denné biele svetlo
• 60 cm x 60 cm LED panel:  48 Wattov – denné biele svetlo
• 30 cm x 120 cm LED panel: 48 Wattov – denné biele svetlo

Pre zabudovanie LED panelov poskytujeme k podhľadovým ostrovčekom kovové 

montážne rámy, ktoré je možné pripevniť k stropu a koľajničky ktorých umožňujú 
jednoduchú manipuláciu v prípade nutnosti výmeny LED panelu. 

V podhľadových ostrovčekoch  
určených pre štvorcové LED panely  
tak vieme v prípade potreby s LED  
panelom cez montážny otvor bezpečne 
a bez poškodenia podhľadového  
ostrovčeka manipulovať.  

V podhľadových ostrovčekoch pre LED  
panely, ktoré sú dodávané spolu so 
štandardnými osvetľovacími sadami, sa 

nachádza samostatné zapínanie aj 
ovládanie LED panela, LED pásov aj  

LED svetiel. 
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 PODHĽADOVÉ OSTROVČEKY 

s ozdobnou potlačou

  INFORMÁCIE

Prisadené aj plávajúce podhľadové ostrovčeky produktového radu Polidecor® 

vieme podľa želania zákazníka vyhotoviť s akoukoľvek ozdobnou potlačou. 

• Potlače podhľadových ostrovčekov môžu kopírovať povrchy tapiet alebo obkladov,
čím sa stávajú veľmi efektným a zaujímavým ozdobným aj osvetľovacím prvkom.

• Ozdobné potlače je dokonca možné presvietiť a vytvoriť tak priam exkluzívny zážitok
z jedinečného atmosférického osvetlenia.

• Ozdobné potlače dokážeme vytvoriť aj na nami dodávaných štvorcových LED paneloch
a umožniť tak pomocou podhľadových ostrovčekov vznik priestorových reliéfov
a obrazov.

Pomocou jedinečnej technológie potlače vzniká pri použití syntetickej živice rovnomerná, 

stabilná a farebne stála vrstva, ktorá umožňuje nielen prienik svetla, ale aj tvorbu 3D 
reliéfov. 
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STROPNÉ RAMPY ROHOVÉ
pre zapustené podhľadové svetlá a LED pásy

100 cm x 30 cm x 12 cm

100 cm x 43 cm x 12 cm

   Obsah setov:

• 1 ks rohového prvku s dĺžkou 100 cm, spustenie od stropu 12 cm.
šírka 30 cm alebo 43 cm.

• 3 ks montážnych otvorov s priemerom 60 mm pre osadenie zapustených podhľadových
svetiel
(Ak si otvory neželáte, prosím, informujte nás.)

S
D

-1
-3

0
S

D
-1

-4
3

 

SD-1-30 a SD-1-43

• 10 cm x 4,5 cm dištančný nosník

z jednej strany. 1,5 cm x 4,5 cm

lemovanie z druhej strany.

 

SD-2-30 a SD-2-43

• 10 cm x 4,5 cm dištančný nosník vo
vzdialenosti 3/4 od okraja ostrovčeka.

1,5 cm x 4,5 cm lemovanie z oboch strán.

100 cm x 30 cm x 12 cm

100 cm x 43 cm x 12 cm

S
D

-2
-3

0
 

S
D

-2
-4

3
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STROPNÉ RAMPY
pre zapustené podhľadové svetlá a LED pásy

100 cm x 43 cm x 12 cm 200 cm x 43 cm x 12 cm 

MD-1-43 MD-2-43

   Obsah setov:

• 1 ks rohového prvku s dĺžkou 100 cm alebo 200 cm, spustenie od stropu 12 cm.
šírka 30 cm alebo 43 cm.

• 10 cm x 4,5 cm dištančný nosník vo vzdialenosti 3/4 od okraja, 1,5 cm x 4,5 cm lem po obvode.

MD-1-43 a MD-2-43 MD-2-30 a MD-1-30
• 3 ks otvorov pre zapustené podhľadové svetlá. • 5 ks otvorov pre zapustené podhľadové svetlá.
• montážny priemer pri šírke tela 43 cm: 75 mm • montážny priemer pri šírke tela 43 cm: 75 mm

pri šírke tela 30 cm: 60 mm  pri šírke tela 30 cm: 60 mm 

(Ak si otvory neželáte, prosím, informujte 

nás.) 

(Ak si otvory neželáte, prosím, informujte 

nás.) 

200 cm x 30 cm x 12 cm 100 cm x 30 cm x 12 cm

MD-2-30 MD-1-30
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STROPNÉ RAMPY
pre zapustené podhľadové svetlá a LED pásy

100 cm x 43 cm x 12 cm 200 cm x 43 cm x 12 cm 

MD-1-43-O MD-2-43-O

   Obsah setov:

• 1 ks rohového prvku s dĺžkou 100 cm alebo 200 cm, spustenie od stropu 12 cm. 
šírka 43 cm, na dvoch koncoch poloblúkové zakončenie.

• 10 cm x 4,5 cm dištančný nosník vo vzdialenosti 3/4 od okraja, 1,5 cm x 4,5 cm obvodový lem.

MD-1-43-O MD-2-43-O

• 3 ks otvorov pre zapustené podhľadové svetlá. • 5 ks otvorov pre zapustené podhľadové svetlá.

• montážny priemer: 75 mm. • montážny priemer: 75 mm.

(Ak si otvory neželáte, prosím,

informujte nás.)

(Ak si otvory neželáte, prosím,

informujte nás.)

NÁPADY PRE PODHĽADY PRI 
POUŽITÍ DIŠTANČNÝCH NOSNÍKOV

TT-M
Podhľadové ostrovčeky vieme od stropu 
spustiť nadpájaním dištančných nosníkov 

rádovo až o 10 centimetrov. 
Napr. ak chceme ostrovčeky použiť v 

miestnostiach so svetlou výškou 

odlišujúcou sa od 260-270 cm štandardu. 

Dištančné nosníky sa jednoducho a rýchlo nalepia 

k nosníkom xps podhľadových ostrovčekov. 

Na lepenie odporúčame použiť: 
Mester Fix stavebné lepidlo.  
(Akryl nie je vhodný) 
Na rezanie použite jemnú zúbkovú pílu 

alebo lámací nôž. 
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NÁPADY PRE ROHOVÉ RAMPY PRI 
POUŽITÍ DIŠTANČNÝCH NOSNÍKOV

  UROB SI SÁM!

Rohové rampy môžete upravovať pomocou 10 cm x 4,5 cm dištančných nosníkov typu „TT-SD“, napr. aj takto: 

• prisadením dištančného nosníka môžete zamedziť LED osvetleniu,
• nalepením ozdobnej lišty na prisadajúcu stranu môžete vytvoriť stropné alebo nástenné dekoračné

osvetlenie odstúpené od steny,
• prisadením dištančného nosníka, nalepením na strop a orezaním rohov pod 45° uhlom viete vytvoriť

samostatný podhľadový ostrovček odstúpený od steny, ktorý môžete vybaviť LED osvetlením, či už
bodovým alebo vo forme LED pásov,

• nalepením dekoračnej lišty na vytvorený podhľadový ostrovček môžete pomocou skrytých LED pásikov

vytvoriť vnútorné aj vonkajšie osvetlenie.

Podobným spôsobom môžete riešiť aj prekrytie garniží.

TT-SD

31 



 Vymyslel. Navrhol. Vyhotovil.

POMOC PRI NAVRHOVANÍ

VLASTNÉHO PODHĽADU

Produktový rad podhľadových ostrovčekov Polidecor® vyrábaný a dodávaný firmou Indecor® 

umožňuje vďaka štandardným podhľadovým tvarom aj realizáciu vlastných nápadov, ak však 

štandardné tvary a rozmery nevyhovujú Vašim predstavám, vyhotovíme pre Vás prvky podľa Vášho 

želania v akejkoľvek forme a veľkosti. 

Nemožné nepoznáme ani v prípade realizácie extrémnych predstáv. 

Vašim návrhom dáme tú správnu formu. 

Ak máte jedinečný nápad, s dôverou sa na nás obráťte, či už osobne alebo na jednom z nižšie 
uvedených kontaktov: 
e-mail: indecordesignsro@gmail.com 

telefón: +421/ 0918 944 385, 035/3813316 

Pri návrhoch podhľadových ostrovčekov akceptujeme dva druhy kótovaných výkresov. 

Pohľad zdola a pohľad zhora. 

Na vlastných návrhoch nám, prosím, vždy uveďte, či ide o pohľad zdola alebo o pohľad 

zhora! 

Pohľad zdola:

Zobrazuje podhľadový ostrovček z pohľadu 

osoby stojacej pod ním a hľadiacej hore. 

Pri tomto pohľade vidíme v podhľadovom 

ostrovčeku rámy podhľadových svetiel. 

Pohľad zhora:

Pohľad zhora by sa nám naskytol, ak by sme 

odstránili strechu domu a hľadeli na osadený 

podhľadový ostrovček zhora. 

Pri tomto pohľade vidíme lepiace plochy 

podhľadového ostrovčeka. 

Pohľad zhora

Pohľad na osadený podhľad 

Pohľad zdola
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POMOC PRI NAVRHOVANÍ

VLASTNÉHO PODHĽADU

Niekoľko dôležitých údajov; ktoré je pri navrhovaní podhľadových ostrovčekov potrebné brat 

do úvahy: 

• Naše podhľadové ostrovčeky sú vyrobené z 2 cm hrubých XPS polystyrénových dosiek.

• Vzdialenosť podhľadových ostrovčekov od stropu (hĺbka spustenia) je v prípade použitia

podhľadových LED svetiel minimálne 12 cm a v prípade použitia LED panelov minimálne 6 cm.

Podhľadové ostrovčeky môžete vybaviť akoukoľvek ozdobnou svetelnou lištou z našej ponuky.

• Podhľadové ostrovčeky sú vybavené montážnymi otvormi s priemerom 60 mm pre fixné
podhľadové svetlá a montážnymi otvormi s priemerom 75 mm pre nastaviteľné podhľadové
svetlá.

• Pri podhľadových ostrovčekoch sa v prípade vonkajšieho osvetlenia s použitím LED pásov

odporúča aplikovať 2 cm vysoké lemovanie, aby sa zabránilo priamemu osvetleniu.

Pri dodržaní týchto parametrov je možné navrhnúť podhľadové ostrovčeky akýkoľvek rozmerov a 

tvarov. Ich realizácia nie je pre nás žiadny problém. 

V prípade podhľadového ostrovčeka s osobitným spustením od stropu je 

potrebné dodať aj výkres rezu podhľadového ostrovčeka

Niekoľko rád a údajov k plánovaniu osvetlenia: 

• Pri svetlej výške do 2,8 m sa odporúča použitie SMD Led žiaroviek s výkonom 5 W a uhlom

osvietenia 110-120 stupňov, ktoré budú osadené maximálne 70 centimetrov od seba.

• Pri svetlej výške 2,8-3,2 m sa odporúča použitie SMD Led žiaroviek s výkonom 7 W a uhlom
osvietenia 110-120 stupňov, ktoré budú osadené maximálne 70 centimetrov od seba.

• Pri svetlej výške nad 3,2 m použite podhľadové LED svetlá s výkonom 9-10 W alebo LED panely.

Neočakávame od Vás konštrukčné výkresy vytvorené pomocou digitálnych programov s milimetrovou 

presnosťou a zmenšené podľa mierky a ani 3D vizualizácie, potrebujeme však uvedenie presných 

rozmerov a akceptujeme len jasné a nezameniteľné náčrty. 

V prípade, ak by sme k realizácii Vášho návrhu na základe Vášho náčrtu potrebovali ešte nejaký údaj, 

budeme Vás kontaktovať, preto je dôležité uviesť na náčrtoch aj meno a telefónne číslo kontaktnej 

osoby. 

Príklad predloženého a akceptovaného náčrtu: 
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OZDOBNÉ LIŠTY

PRE SKRYTÉ OSVETLENIE

 INŠTALÁCIA:

1)
V rohoch izby (na stene a strope) si vyznačte 

rozmer zvolenej ozdobnej lišty. 

Medzi dvomi rohmi si pomocou šnúrového značkovača 

vyznačte miesto lepenia ozdobnej lišty. 

Na stene skontrolujte presnosť osadenia ozdobnej lišty. 

2) Pomocou aplikačnej pištole naneste

na lištu lepiaci tmel.

Nanášajte ho v línii alebo hadovite. 

Nie bodovo. 

3)

4)

 

Pritlačte ozdobnú lištu sledujúc líniu  
šnúrového značkovača rovnomerne na 

stenu aj strop. 

Lišty opatrne pritláčajte až kým sa  
nadbytok lepiaceho tmelu spod nich 
nevytlačí.  

V prípade nerovných a krivých stien nepritlačte lištu k stene úplne, pokúste sa ju 

udržať v rovine, ozdobná lišta tým pádom nebude kopírovať povrch steny, ale 

zostane pekná rovná. 

Škáry v stene a 

medzi jednotlivými 

prvkami vytmeľte.  

Nadbytočný tmel môžete v priebehu 1-2 minút ľahko zotrieť vlhkou handričkou. 

Na tmelenie odporúčame používať Mester Díszléc tmel na ozdobné lišty. 

5)
Po zaschnutí tmelu môžete ozdobné 

lišty natrieť akoukoľvek farbou na 
báze vody. 

Lepenie ozdobných líšt je najjednoduchšie 

pomocou lepidla v tube. 
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FLEXIBILNÉ OZDOBNÉ LIŠTY

   Na klenuté steny, stĺpy, hranovanie sadrokartónu

Možnosť ohnutia konvexne i konkávne (až 360°)

Ozdobné lišty z ľahkého polystyrénu, flexibilná štukatúra. 

  Možnosť natretia ľubovoľnou farbou na báze vody, 

 bez rozpúšťadiel (napr.: Héra). 

Produkt je dostupný vo forme 2 m vlákna bielej farby. 

IN-Lec-33/A IN-Lec-33/B  IN-Lec 33/C IN-Lec-33/D 

IN-Lec-34
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  OZDOBNÉ LIŠTY

PRE SKRYTÉ OSVETLENIE

 Stropné lišty 

Stropné ozdobné svetelné lišty sú vhodné na vytvorenie nepriameho (atmosférického) osvetlenia. 

Tieto typy ozdobných líšt majú na hornej časti ryhu pre osadenie samolepiacich LED pásov. Môžu sa 

nalepiť na fabióny alebo ich je možné použiť aj na prekrytie garniží. 

Ozdobné lišty sa vyrábajú v bielej farbe z extrudovaného polystyrénu a kvôli ľahšej, jednoduchšej 

a rýchlejšej montáži sú dodávané vo forme 2 m vlákien. Výhodou je, že v porovnaní s kratšími, 125 

cm dlhými ozdobnými lištami, si nevyžadujú toľko spojov, čo pri ich montáži šetrí domácim majstrom 

čas. 

 Nástenné lišty Dobrá rada!

Nástenné ozdobné svetelné lišty sú vhodné na 

vytvorenie nepriameho (atmosférického) 

osvetlenia. 

Tieto typy ozdobných líšt majú na hornej časti ryhu 

pre osadenie samolepiacich LED pásov. Ich montáž 

sa odporúča vo vzdialenosti 10-15 cm od stropu, 

vďaka čomu sa zväčší uhol osvietenia a dosiahne sa 

efekt súvislého, homogénneho osvetlenia. 

 

Na lepenie nepoužívajte akrylové 
tmely, pretože skôr či neskôr 

dochádza vplyvom teplotných zmien 

k zmršťovaniu materiálu a v 

miestach spojov, ako aj pri horných 

a dolných okrajoch ozdobných líšt, 

môže na miestach, kde bol tmel 

použitý, dôjsť ku vzniku trhlín. 

Na lepenie 

 Podkrovné lišty používajte lepiaci tmel pre ozdobné 

lišty! 

Podkrovné ozdobné svetelné lišty sú vhodné na vytvorenie nepriameho (atmosférického) osvetlenia. 

Podkrovné ozdobné svetelné lišty majú výborné využitie v prípade šikmých podkrovných plôch. Rovné 

rohové lišty so 135 stupňovým uhlom je možné rezať pod 45 stupňovým uhlom a následne ich je 

možné osadiť aj do 90 stupňových rohov. 

Viac sa už nemusíte vzdávať nepriameho obvodového osvetlenia ani v podkrovných bytoch či izbách. 

Flexibilné samolepiace LED pásy sa, podobne ako v prípade klasických ozdobných svetelných líšt, 

vlepujú do čelnej ryhy. 

 Svetelné lišty

Podhľadové svetlá sa môžu osadiť do nástenných 

ozdobných polystyrénových líšt. 

Rýchlo, jednoducho, vlastnoručne, bez sadrokartónu, 

bez vŕtania, prachu a hranovania. 

Lišty sú vhodné aj na prekrytie viditeľných káblov alebo 

na vytvorenie svetelných rámp či podhľadových 

ostrovčekov s podhľadovými svetlami. 
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STROPNÉ OZDOBNÉ LIŠTY

   (FABIÓNY)

30 mm 40 mm 

60mm

60mm

Rozmery ozdobnej svetelnej lišty odporúčame prispôsobiť svetlej výške 

miestnosti tak, aby ozdobná lišta nepôsobila príliš hrubo a dominantne. 

Atmosférické osvetlenie má byť diskrétne, vkusné, viditeľné, ale 

nie predimenzované a má osvetlenie v miestnosti zútulniť 

použitím ozdobnej lišty zodpovedajúcej Vášmu vkusu. 

Naše ozdobné svetelné lišty sú v katalógu kategorizované pri zachovaní 
tejto myšlienky.    

40 mm 
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Lec-17B

200 cm-230 cm 

Svetlá výška miestnosti 
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Lec-02A Lec-15A Lec-17A
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STROPNÉ OZDOBNÉ LIŠTY

   (FABIÓNY)

 Svetlá  výška miestnosti 

280 cm-320 cm 

45 mm 1
0
5
 m

m
 

Lec-05

45 mm 1
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Lec-14

 Svetlá výšky miestnosti 

320 cm-350 cm 
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Lec-35 Lec-25

38 



 Vymyslel. Navrhol. Vyhotovil.

STROPNÉ OZDOBNÉ LIŠTY

   (FABIÓNY)

Svetlá výška miestnosti 
85 mm 85 mm 

230mm

235mm

nad 350 cm 

Lec-26 Lec-32

Stropné ozdobné svetelné lišty pre klenuté fabióny

Ak sa v miestnosti, v ktorej plánujeme nepriame rohové osvetlenie, nachádzajú klenuté rohy, 

môžete na jeho vytvorenie použiť isté typy ozdobných líšt. 

Tieto ozdobné lišty vyrábame v dvoch verziách: v modernejšej hranatej verzii a klasickej,  

klenutej verzii pre tri odlišné klenby fabiónov. 

55 mm 65 mm 80 mm 
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175mm

Lec-11A Lec-11B Lec-11C

55 mm 65 mm 80 mm 
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m
 

170mmLec-12A Lec-12B Lec-12C 
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PODKROVNÉ OZDOBNÉ LIŠTY

(FABIÓNY)

Podkrovné ozdobné svetelné lišty umožňujú vytvoriť nepriame osvetlenie aj v rohoch, kde sa 

stretávajú šikmé strešné plochy s kolmými plochami stien.  

V rohoch so 135 stupňovým uhlom môžete pomocou stropných svetelných líšt osadiť 

nepriame osvetlenie, pričom je lišty vďaka 45 stupňovému rezu možné nadpájať aj v 90 

stupňových rohoch. 

Vďaka podkrovným ozdobným svetelným lištám sa nemusíte vzdať obvodového atmosférického 

osvetlenia ani v podkrovných bytoch či izbách. 

Flexibilné samolepiace LED pásy sa, podobne ako v prípade klasických ozdobných svetelných 

líšt, vlepujú do čelnej ryhy. 

45 stupňové spájanie podkrovných a stropných ozdobných líšt 

120 mm 120 mm 115 mm 

80mm 80mm 80mm

Lec-01AT Lec-02AT Lec-05AT
    

115 mm 135 mm 135 mm 
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80mm

Lec-06AT Lec-15AT Lec-17AT
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OBLÚKOVÉ ROHOVÉ PRVKY

K STROPNÝM OZDOBNÝM LIŠTÁM

Pri nepriamom osvetlení formou 12 voltového LED pásu osadeného vo svetelných lištách 

predstavuje častý problém umiestnenie, resp. skrytie LED zdrojov a ovládačov. 

Naše oblúkové rohové prvky sú nielen spoľahlivým miestom pre skrytie LED zdrojov 

a ovládačov, ich umiestnenie do všetkých rohov miestnosti zároveň predstavuje aj vkusnú 

dekoráciu. 

Rohové prvky vyrábame rezané v 45 stupňovom uhle a s profilmi zodpovedajúcimi profilom 

stropných svetelných ozdobných líšt. Oblúkové rohové prvky predstavujú štvrťkruh s priemerom 

30 cm. 

Flexibilné samolepiace LED pásy sa, podobne ako v prípade klasických ozdobných svetelných 

líšt, vlepujú do čelnej ryhy. 

HRANATÁ ROHOVÁ PLATŇA

Ak sa Vám do interiérového dizajnu oblúková 

forma jednoducho nehodí, môžete siahnuť po 

hranatej verzii a tým vyriešiť problém 

umiestnenia, resp. skrytia LED zdrojov a 

ovládačov. 

Ponúkame Vám riešenie vo forme hranatej 

rohovej platne s rozmerom 30 cm x 30 cm, 

ktorú môžete olemovať stropnou ozdobnou 

lištou z našej ponuky. 

SA-L1

miesto napájacieho zdroja 

SA-1A

miesto pre zdroj 

SA-2A

miesto pre zdroj 

SA-5A SA-6A SA-15A

miesto pre zdroj miesto pre zdroj miesto pre zdroj 
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OBLÚKOVÉ ROHOVÉ PRVKY

K STROPNÝM OZDOBNÝM LIŠTÁM

SA-17A SA-01 SA-03

miesto pre zdroj miesto pre zdroj miesto pre zdroj 

SA-04 SA-05 SA-06

miesto pre zdroj miesto pre zdroj miesto pre zdroj 

SA-14 SA-16 SA-25

miesto pre zdroj miesto pre zdroj miesto pre zdroj 

SA-26 SA-32 SA-35

miesto pre zdroj miesto pre zdroj 
miesto pre zdroj  
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NÁSTENNÉ OZDOBNÉ LIŠTY

Nástenné ozdobné svetelné lišty je potrebné lepiť na bočné steny. Ich montáž sa odporúča vo 

vzdialenosti 10-15 cm od stropu, vďaka čomu sa zväčší uhol osvietenia a dosiahne sa tak efekt 

súvislého, homogénneho osvetlenia. 

Zaujímavým riešením môže byť orámovanie jednotlivých bočných stien lištami a ich nalepenie 

oproti sebe vo vzdialenosti 5-10 cm od seba, čím je možné docieliť moderné, atmosférické 

osvetlenie a svetelné rozhrania, neobvyklé svetelné línie, ba priam futuristický efekt. 

Pomocou nástenných ozdobných svetelných líšt je možné vytvoriť nepriame osvetlenie aj pri 

stropných lištách (alebo sadrokartónových fabiónoch) nevhodných pre nepriame osvetlenie, a to 

ich umiestnením priamo pod fabión alebo pod prítomnú ozdobnú lištu. 
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NÁSTENNÉ OZDOBNÉ LIŠTY

PRE BODOVÉ SVETLÁ

Nástenné osvetlenie použitím nástenných ozdobných líšt z polystyrénu. Rýchlo, jednoducho a 

vlastnoručne. 

Bez sadrokartónu, vŕtania, prachu a hranovania! 

Jednoducho nalepte ozdobnú lištu na stenu, pomocou kruhovej rezačky vyrežte miesta osadenia 

nástenných svetiel a natrite ju farbou na báze vody. Po vykonaní káblovania by mali z 

vyrezaných otvorov vytŕčať konektory nástenných svetiel (GU10/MR16). Po namaľovaní 

ozdobnej lišty a jej úplnom zaschnutí vložte do lišty rám svietidla, puzdro svietidla a nakoniec aj 

samotnú LED žiarovku. 

V nástenných ozdobných lištách špeciálne určených pre nástenné bodové svietidlá sú vytvorené 

miesta pre elektroinštalačné káble a koaxiálne káble, na ich vnútornej aj vonkajšej strane je 

možné osadiť LED pásy pre nepriame osvetlenie, ba dokonca je tam dostatok miesta aj pre 

umiestnenie zdrojov a ovládačov. Na hornú časť ozdobnej lišty je možné osadiť flexibilné LED 

pásy s cieľom vytvorenia nepriameho, atmosférického osvetlenia. 
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Ďalšie možnosti využitia:

Pomocou lišty typu Lec-09 je možné vytvoriť stropnú  

svetelnú rampu, ktorá nahradí LED panely s výkonom 

3 alebo 6 W. 

Túto lištu je možné použiť aj na vytvorenie estetickej stropnej 

alebo nástennej svetelnej „rampy“ v prípade, že káble k 

podhľadovým ostrovčekom alebo k iným elektronickým 

zariadeniam nechcete ťahať v stene alebo v strope. 
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ROHOVÉ KONZOLY
PRE SVETELNÉ OZDOBNÉ LIŠTY 

Rohové konzoly navrhnuté a vyrobené firmou InDecor® sa dokonale hodia ku klasickým 

hladkým svetelným lištám (napr. Bovelacci) alebo stropným ozdobným svetelným lištám. 

Vďaka ryhám, ktoré umožňujú nalepenie LED pásov po oboch stranách konzoly, sú vhodné pre 

stropné aj nástenné nepriame osvetlenie alebo kombináciu oboch. 

Zároveň sú použiteľné v rohoch tvorených stropom a stenou, resp. v rohoch tvorených dvomi 

susediacimi zvislými stenami. 

Pomocou krycieho lemu v tvare štvrťoblúka je možné v prípade potreby prekryť elektrické 

vedenia LED pásov trčiace na konci konzoly a zabezpečiť tak estetické zakončenie konzoly. 
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SK-01A SK-01B SK-01C

Lepiace plochy

LED pásov 

r=105 mm

KRYCÍ LEM-01
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RYHOVANÉ OBRAZOVÉ RÁMY

PRE LED PÁSOVÉ OSVETLENIE

90 mm 90 mm 90 mm 

90mm

70mm 70mmNutos-1 Nutos-2 Nutos-3
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Nutos-4

Vďaka ryhovaným obrazovým rámom môžete naplno prejaviť 

svoju kreativitu a vytvoriť atmosférické LED pásové osvetlenie a 

podsvietenie. 

Príklady možností využitia: 

• podsvietenie TV
• osvetlenie obrazu z rámu

• atmosférické podsvietenie kuchynských políc (napr.

koreničiek) pomocou LED pásov

Ryha pre osadenie LED pásov je vytvorená vo vzdialenosti 1,5 cm 

od okraja rámu, v šírke 1,5 cm a v hĺbke 0,5 cm. 
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XPS DEKOR NÁSTENNÁ LAMPA

Nástennú lampu produktového radu Polidecor® vyhotovenú z XPS 

polystyrénu jednoducho nalepíte na stenu. Vďaka tejto ľahkej, 

elegantnej a modernej lampe rýchlo zútulníte predsieň, obývačku, 

schodište alebo spálňu Vášho domova. 

V puzdre XPS svietidla je vytvorené miesto pre 12 V LED zdroj, 

zároveň však lampa umožňuje nalepenie samolepiacich LED 

pásov do jej vnútra. Lampou získate nielen krásny dekoračný 

prvok, ale aj úsporné LED svietidlo, ktoré je ideálne pre 

vytvorenie príjemnej atmosféry. 

Maximálny odstup nástennej lampy od steny: 160 mm 
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XPS-lampa-01
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NÁŠ INTERNETOVÝ 
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