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ARCHITECTURAL LIGHT PROFILES

TYPOLOGIES

ATHINA

140 x 40 mm

ORIO

p.02

146 x 40 mm

p.08

ARC

222 x 63 mm

p.10

ZITA

AKRO

60 x 43 mm

p.12

97 x 40 mm

p.14

SKIA

170 x 122 mm

ZONE.60

25 x 140 mm

p.16

ZONE.100

p.18

25 x 185 mm

p.20

MODULAR LIGHT PROFILES / RECESSED / ATHINA
ATHINA 01
140 x 40mm

Specifications

Specifications

Finishes: Natural Plaster Finish

Finishes: Natural Plaster Finish

Light Source Holder: Aluminum Profile with Polycarbonate Diffuser (included)

Light Source Holder: Aluminum Profile with Polycarbonate Diffuser (included)

Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt /m / 12-24V or 220-240V (not included)

Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt /m / 12-24V or 220-240V (not included)

Features:

IP 20

Features:

IP 20

Modules

Modules

Athina 01 Linear 1500
01.AB.016
140x40x1500mm / 6200g

Athina 07 R100 Led Inside
01.AB.023 R100, 140x40x(210x210)mm / 1300g

Athina 02 Connect 400
01.AB.017
140x40x400mm / 1750g

Athina 07 R100 Led Outside
01.AB.024 R100, 140x40x(210x210)mm / 1300g

Athina 03 Corner Inside
01.AB.018
140x40x(210x210)mm / 1300g

Athina 01

Athina 02

Athina 03

Athina 08 R250 Led Inside
01.AB.025
R250, 140x40mm / 1750g

Athina 04 Corner Outside
01.AB.019
140x40x(210x210)mm / 1300g

Athina 08 R250 Led Outside
01.AB.026
R250, 140x40mm / 1750g

Athina 05 Endcap Right
01.AB.020

140x40x48mm / 250g

Athina 09 R500 Led Inside
01.AB.027
R500, 140x40mm / 3250g

Athina 06 Endcap Left
01.AB.021

140x40x48mm / 250g

Athina 04

Athina 05

Athina 06

Athina 09 R500 Led Outside
01.AB.028
R500, 140x40mm / 3250g

NAMA owns the Intellectual Property of the products, while their Designs are registered in HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORG.:No 20190600022 / EUROPEAN REGISTRATION DESIGN No: 006312187
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wall

ceiling

Athina 07 Led In

Athina 07 Led Out

Athina 08 Led In

Athina 08 Led Out

Athina 09 Led In

Athina 09 Led Out
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DESIGN WITH LIGHT
MODULAR & COMPLETE LIGHT PROFILES / RECESSED / ATHINA

lines
Modules used: Athina 80 - 100 - 120

frames
Modules used: Athina 01 - 02 - 03 - 04

fillet frames

Specifications

open frames

Modules used: Athina 01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 Modules used: Athina 01 - 02 - 10 - 03 or 04

circles
Modules used: Athina 07 - 08 - 09

free style frames
Modules used: Athina 01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10

Finishes: Natural Plaster Finish
Light Source Holder: Aluminum Profile with Polycarbonate Diffuser (included)
Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt /m / 12-24V or 220-240V (not included)
Features:

IP 20

Modules
Athina 10
01.AB.022
140x40x(144x144)mm / 1300g
Athina 11 Exterior Corner Left
01.AB.032
140x40x172mm / 400g
Athina 12 Exterior Corner Right
01.AB.033
140x40x172mm / 400g
Athina 13 Cross 90/90
01.AB.034
140x40x(400x400)mm / 3200g
Complete Light Profiles
Athina 80
01.AB.029
140x40x900mm / 3500g
Athina 100
01.AB.030
140x40x1100mm / 4500g
Athina 120
01.AB.031
140x40x1300mm / 5000g

Athina 11

external frames

Modules used: Athina 01 - 02 - {(03 - 11) or ( 04 - 12)} Modules used: Athina 01 - 02 - 10 - 03 or 04

Athina 10

Athina 12

Athina 13

Athina 80

Athina 100

Athina 120

ceiling

Modules used: Athina 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10

ΤΟ ΛΕΠΤΟΤΕΡΟ ΓΥΨΙΝΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ!

The modular light profile «Athina» is a unique profile that has been
designed to fit between the primary and secondary beam of any
standard plasterboard false ceiling (D112).
This makes it a unique lighting profile to be installed both in new
and existing plasterboard ceilings.
The minimum installation depth required is just 4 cm.
The profile can be installed in typical single layer drywall (W111)
constructions, as well as in other types of drywall (W112, W113)
under specific conditions.
The profile consists of 20+ modules which combined allow for
installation in any given shape and surface.

Το γύψινο αρθρωτό προφίλ φωτός «Athina» είναι το μοναδικό προφίλ που
έχει σχεδιαστεί ώστε να χωράει μεταξύ του κύριου και του δευτερεύοντος
οδηγού των τυπικών ψευδοοροφών από γυψοσανίδα (D112).
Συνεπώς αποτελεί το ιδανικό φωτιστικό προφίλ για εγκατάσταση σε νέες
αλλά και σε υφιστάμενες ψευδοοροφές γυψοσανίδας.
Το ελάχιστο απαιτούμενο βάθος εγκιβωτισμού είναι μόνο 4 εκ.
Το προφίλ δύναται να τοποθετηθεί σε τυπικά χωρίσματα μονής γυψοσανίδας
(W111) αλλά και σε χωρίσματα (W112, W113) υπό προϋποθέσεις.
Το προφίλ απαρτίζεται από 20+ τεμάχια τα οποία συνδυαζόμενα
επιτρέπουν την τοποθέτηση του σε οποιαδήποτε επιφάνεια και
σχήμα επιθυμούμε.

AIMS TO CHANGE THE WAY WE DESIGN WITH LIGHT!

ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΦΩΣ!

NAMA owns the Intellectual Property of the products, while their Designs are registered in HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORG.:No 20190600022 / EUROPEAN REGISTRATION DESIGN N : 006312187
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modular

THE THINNEST PLASTER RECESSED LIGHT PROFILE EVER MADE!

o
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3S frames
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LIGHT PROFILES / RECESSED / ATHINA
1

2

3

4

INSTALLING ALONGLINE WITH THE SECONDARY BEAM / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ

Pic 1 / Εικ 1

cut a recess according to the profile
ανοίξτε οπή σύμφωνα με το προφίλ

5

6

place the profile in the recess
τοποθετήστε το προφίλ στην εσοχή

7

Pic 2 / Εικ 2

fasten the profile with plasterboard
screws
στερεώστε με βίδες γυψοσανίδας

Distance of primary beams
Απόσταση κύριων οδηγών
Distance of secondary beams
Απόσταση δευτερευόντων οδηγών

8
Shape 1a / Σχήμα 1α

apply 1st layer of joint filler
εφαρμόστε 1η στρώση γυψόκολλας

9

make a hole for the power cable*
ανοίξτε οπή για την είσοδο του
καλωδίου*

place joint tape & 2nd layer of joint filler sand and grout the profile
τοποθετήστε γάζα & εφαρμόστε 2η
τρίψτε και στοκάρετε το προφίλ
στρώση γυψόκολλας

10

glue the aluminum profile**
κολλήστε το προφίλ αλουμινίου**

* This step is required only when the power cable first enters the light profile.
** Use suitable material for bonding plaster with aluminum.
***The transformer should be placed in a position so it can be reached and
fixed in case of malfunction. The power of the transformer depends on the
total length of the Led strip.
- This product is suitable only for 12.5 mm plasterboard. It is recommended
that joint filler should also be added to the joint between any two modules.
- It is recommended that the modular system profile should be placed by
specialized craftsmen in the field of plastering (steps: 2,3,4,5,6).
- It is recommended that the modular system profile should be sanded and
painted by specialized craftsmen in the field of coloring.
For optimum final finish use spray painting (steps: 7,8).
- An authorized electrician should do all procedures of the following steps
(1,9,10,11,12).
- To avoid glare, orientate the profile so that it faces away from main view.

11

place Led strip and polycarbonate
diffuser / τοποθετήστε ταινία Led & το
πολυκαρβονικό κάλυμμα

1. Cut the plasterboard in the desired spot.
2. Place new secondary beam(s) -if necessary- in such a way that the axial
distance between them ranges from 25-35 cm.
In case of a new construction, we originally place the secondary beams in
the optimum position (20-35cm) according to the desired placement of
the light profile.
3. Install the light profile according to steps 1-12 of the Installation
Instructions sheet.
In the event of lack of maneuvering space when placing the profile in
the ceiling, due to the fixing metal clamps of the profile, bend the metal
sheets and place the profile using temporary battens instead of screws
until joint filler dries (pic 1,2).

apply primer and paint
εφαρμόστε αστάρι και χρώμα

B:50-60cm

Axial distance of secondary beams
Αξονική απόσταση δευτερευόντων οδηγών C:25-35cm

1. Κόβουμε στο επιθυμητό σημείο τη γυψοσανίδα.
2. Τοποθετούμε νέους δευτερεύοντες οδηγούς, όπου και αν χρειάζεται, έτσι ώστε να
απέχουν μεταξύ τους αξονικά 25-35 εκ. Εφ’ όσον πρόκειται για νέα κατασκευή,
προβλέπουμε για την ιδανική τοποθέτηση (20-35 εκ) μεταξύ των δευτερευόντων
οδηγών στην εξ’αρχής μέλετη του σκελετού σε συνάρτηση με το επιθυμητό σημείο
τοποθέτησης του φωτιστικού προφίλ.
3. Τοποθετούμε το γύψινο φωτιστικό προφίλ ακολουθώντας τα βήματα (1-12)
των Οδηγιών Εγκατάστασης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετός χώρος ελιγμών στην οροφή, ώστε να
τοποθετηθεί το προφίλ με τα μεταλλικά ελάσματα, λυγίζουμε τα ελάσματα που
ενοχλούν και στηρίζουμε το γύψινο προφίλ με βοηθητικούς προσωρινούς οδηγούς,
χωρίς βίδες, έως ότου στεγνώσει το συνδετικό υλικό (βλ. Εικ 1,2).

INSTALLING VERTICALLY TO THE SECONDARY BEAM / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ

12

Distance of primary beams
Απόσταση κύριων οδηγών

connect transformer / reconnect the
power***
συνδέστε το μετασχηματιστή & το ρεύμα***

* Αυτό το βήμα απαιτείται μόνο κατά την αρχική είσοδο της παροχής ρεύματος
στο φωτιστικό προφίλ.
** Χρησιμοποιήστε κατάλληλη κόλλα για ένωση γύψου με αλουμίνιο.
***Ο μετασχηματιστής πρέπει να τοποθετηθεί σε επισκέψιμη θέση ώστε να μπορεί
να επισκευαστεί. Η ισχύς του εξαρτάται από το μήκος της ταινίας Led.
- Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για γυψοσανίδα πάχους 12.5 χιλ. Προτείνεται η
τοποθέτηση συνδετικού υλικού (γυψόκολλα) και στον αρμό μεταξύ δύο προφίλ.
- Η τοποθέτηση του αρθρωτού προφίλ προτείνουμε να πραγματοποιείται από
τεχνίτες ειδικευμένους στον τομέα του γύψου (βήματα: 2,3,4,5,6).
- Το τρίψιμο & η βαφή του γύψινου προφίλ προτείνουμε να γίνεται από ειδικευμένους
τεχνίτες στον τομέα των χρωματισμών. Για το καλύτερο δυνατό τελικό αποτέλεσμα
χρησιμοποιείστε βαφή με πιστόλι αέρος ( βήματα: 7,8).
- Τα βήματα (1,9,10,11,12) οφείλουν να πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο
ηλεκτρολόγο.
- Για την αποφυγή θαμβώσεων στρέψτε το προφίλ ώστε η ταινία Led να
είναι μακριά από την κύρια θέαση.

Shape 1b / Σχήμα 1β

1. Cut the plasterboard in the desired spot.
2. Remove the secondary beams that prevent the installation of the light
profile.
3. Install new main beam(s) in such a way that the distance between
them and the plaste light profile ranges from 25-30cm (Shape 2).
In case of a new construction, we originally place the main beams in
the optimum position according to the desired placement of the light
profile.
4. Install the light profile according to steps 1-12 of the Installation
Instructions sheet.

NAMA owns the Intellectual Property of the products, while their Designs are registered in HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORG.:No 20190600022 / EUROPEAN REGISTRATION DESIGN No: 006312187
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A:50-100cm

wall

ceiling

A:50-100cm

Distance of secondary beams
Απόσταση δευτερευόντων οδηγών

B:50-60cm

Distance between light profile and
new primary beams
Απόσταση μεταξύ φωτιστικού προφίλ
και κύριων οδηγών

D:25-35cm

1. Κόβουμε στο επιθυμητό σημείο τη γυψοσανίδα.
2. Αφαιρούμε τους δευτερεύοντες οδηγούς που εμποδίζουν στην τοποθέτηση του
προφίλ.
3. Τοποθετούμε vέους κύριους οδηγούς, όπου και αν χρειάζεται, έτσι ώστε η
τελική απόστασή μεταξύ αυτών και του γύψινου φωτιστικού προφίλ να
κυμαίνεται μεταξύ 25-30εκ (βλ. Σχήμα 1β).
Εφόσον πρόκειται για νέα κατασκευή προβλέπουμε στην εξ’αρχής μέλετη του
σκελετού την ιδανική τοποθέτηση των κύριων oδηγών, αναλόγως του επιθυμητού
σημείου τοποθέτησης του γύψινου φωτιστικού προφίλ.
4. Τοποθετούμε το προφίλ ακολουθώντας τα βήματα 1-12 των Οδηγιών
Εγκατάστασης.

COPYRIGHT © 2016 - 2019 NAMAmodular. ALL RIGHTS RESERVED.
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LIGHT PROFILES / RECESSED / ORIO
ORIO 01
146 x 40mm

1

2

cut a recess according to the profile
ανοίξτε οπή σύμφωνα με το προφίλ

5

6

fasten the profile with plasterboard
screws at the suggested points
στερεώστε με βίδες γυψοσανίδας στα
ενδεδειγμένα σημεία

Specifications

9

apply 1st layer of joint filler
εφαρμόστε 1η στρώση γυψόκολλας

10

3

4

install new secondary beams according place the profile in the recess
to the product’s constructional section τοποθετήστε το προφίλ στην εσοχή
τοποθετήστε νέους δευτερεύοντες οδηγούς
σύμφωνα με την κατασκευαστική τομή

7

8

place joint tape & 2nd layer of joint filler sand and grout the profile
τοποθετήστε γάζα & εφαρμόστε 2η
τρίψτε και στοκάρετε το προφίλ
στρώση γυψόκολλας

11

12

Finishes: Natural Plaster Finish
Light Source Holder: Aluminum Heatsink (included)
Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt /m / 12-24V or 220-240V (not included)
Features:

IP 20

Modules
apply primer and paint
εφαρμόστε αστάρι και χρώμα

Orio 01 Linear 1500
01.AB.036
146x40x1500mm / 5200g
Orio 03 Corner Inside
01.AB.038
140x40x(175x175)mm / 690g
Orio 04 Corner Outside
01.AB.039
140x40x(175x175)mm / 730g
Orio 05 Endcap Right
01.AB.040

140x40x60mm / 235g

Orio 06 Endcap Left
01.AB.041

140x40x65mm / 220g

Endcaps (Orio 05-06) may be required only at the beginning and at
the end of Orio Modular Light Profile(s).

Orio 01

Orio 03

Orio 04

Orio 05

Orio 06

pull the main power cable out of the
hole*
βγάλτε το καλώδιο από την οπή*

* This step is required only when the power cable first enters the light profile.
** The transformer should be placed in a position so it can be reached and
fixed in case of malfunction. The power of the transformer depends on the
total length of the Led strip.
When the Light Profile corners, the installation of two different Led Strips
that beginn from the corner is suggested.
- This product is suitable only for 12.5 mm plasterboard. It is recommended
that joint filler should also be added to the joint between any two modules.
- It is recommended that the modular system profile should be placed by
specialized craftsmen in the field of plastering (steps: 2,3,4,5,6,7).
- It is recommended that the modular system profile should be sanded and
painted by specialized craftsmen in the field of coloring.
For optimum final finish use spray painting (steps: 8,9).
- An authorized electrician should do all procedures of the following steps
(1,10,11,12).
- To avoid glare, orientate the profile so that it faces away from main view.

NAMA owns the Intellectual Property of the products, while their Designs are registered in HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORG.:No 20190600022 / EUROPEAN REGISTRATION DESIGN No: 006312187
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wall

ceiling

place the Led strip & the
transformer**
τοποθετήστε την ταινία Led & το
μετασχηματιστή**

connect transformer / reconnect the
power
συνδέστε το μετασχηματιστή & το ρεύμα

* Αυτό το βήμα απαιτείται μόνο κατά την αρχική είσοδο της παροχής ρεύματος
στο φωτιστικό προφίλ.
** Ο μετασχηματιστής πρέπει να τοποθετηθεί σε επισκέψιμη θέση ώστε να μπορεί
να επισκευαστεί. Η ισχύς του εξαρτάται από το μήκος της ταινίας Led.
Όταν η ταινία Led στρίβει, προτείνεται η εγκατάσταση 2 ανεξάρτητων ταινιών
Led με αφετηρία τη γωνία.
- Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για γυψοσανίδα πάχους 12.5 χιλ. Προτείνεται η
τοποθέτηση συνδετικού υλικού (γυψόκολλα) και στον αρμό μεταξύ δύο προφίλ.
- Η τοποθέτηση του αρθρωτού προφίλ προτείνουμε να πραγματοποιείται από
τεχνίτες ειδικευμένους στον τομέα του γύψου (βήματα: 2,3,4,5,6,7).
- Το τρίψιμο & η βαφή του γύψινου προφίλ προτείνουμε να γίνεται από ειδικευμένους
τεχνίτες στον τομέα των χρωματισμών. Για το καλύτερο δυνατό τελικό αποτέλεσμα
χρησιμοποιείστε βαφή με πιστόλι αέρος ( βήματα: 8,9).
- Τα βήματα (1,10,11,12) οφείλουν να πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο
ηλεκτρολόγο.
- Για την αποφυγή θαμβώσεων στρέψτε το προφίλ ώστε η ταινία Led να
είναι μακριά από την κύρια θέαση.
COPYRIGHT © 2016 - 2019 NAMAmodular. ALL RIGHTS RESERVED.
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LIGHT PROFILES / RECESSED / ARC
INSTALLING ALONGLINE WITH THE SECONDARY BEAM / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ

ARC 01

Shape 1a / Σχήμα 1α

222 x 63mm

Distance of primary beams / Απόσταση κύριων οδηγών

A:50-100 cm

Distance of secondary beams / Απόσταση δευτερευόντων οδηγών

B:50-60 cm

Axial distance of secondary beams / Αξονική απόσταση δευτερ. οδηγών CORIO:14.8 cm
CARC: 22.4 cm

1a. Cut the appropriate recess in the plasterboard according to the
dimension of the selected profile.
2a. Place new secondary beams on both sides of the recess in such a way that
the axial distance between them is 148mm for the ORIO & 224mm for the ARC.
In case of a new construction, we originally place the secondary beams
in the optimum position of the framework.
3a. Install the light profile according to steps 1-12 of the Installation
Instructions sheet.
4a. For installing ORIO profile it is not required to cut the primary beams
of the framework, whereas for the ARC profile, cutting the primary
beam is necessary.
5a. Install the light profile according to steps 1-12 of the Installation
Instructions sheet.

© www.harrypapaioannou.gr

Specifications

1α. Κόβουμε την κατάλληλη εσοχή στη γυψοσανίδα σύμφωνα με τη διάσταση του
προφίλ τοποθέτησης.
2α. Τοποθετούμε νέους δευτερεύοντες οδηγούς εκατέρωθεν της εσοχής με
αξονική απόσταση 148 χιλ για το ORIO και 224 χιλ για το ARC.
Εφ’ όσον πρόκειται για νέα κατασκευή, προβλέπουμε για την ιδανική τοποθέτηση
των οδηγών στην εξ’αρχής μέλετη του σκελετού.
3α. Τοποθετούμε το γύψινο φωτιστικό προφίλ ακολουθώντας τα βήματα 1-12
των Οδηγιών Εγκατάστασης.
4α. Για την τοποθέτηση του προφίλ ORIO δεν απαιτείται κόψιμο του κυρίως
οδηγού της ψευδοροφής, ενώ για το προφίλ ARC θα χρειαστεί κόψιμο και
εκ νέου στήριξη στον κυρίως οδηγό.
5α. Τοποθετούμε το προφίλ ακολουθώντας τα βήματα 1-12 των Οδηγιών
Εγκατάστασης.

INSTALLING VERTICALLY TO THE SECONDARY BEAM / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ

Shape 1b / Σχήμα 1β

Finishes: Natural Plaster Finish
Light Source Holder: Aluminum Heatsink (included)
Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 2 x 20Watt /m / 12-24V or 220-240V (not included)
Features:

IP 20

Modules
Arc 01 Linear 1500
01.AB.045
Arc 03 Corner
01.AB.047

222x63x1500mm / 7380g

222x63x(245x245)mm / 1260g

Arc 05 Endcap Right
01.AB.049

222x63x70mm / 450g

Arc 06 Endcap Left
01.AB.050

222x63x75mm / 470g

Endcaps (Arc.90 05-06) may be required only at the beginning and
at the end of Arc.90 Modular Light Profile(s).

Distance between light profile & new primary beams / Απόσταση μεταξύ φωτιστικού προφίλ & κύριων οδηγών D:25-35cm

Arc 01

Arc 03

Arc 05

Arc 06

6a. Cut the plasterboard in the desired spot.
7a. Remove the secondary beams that prevent the installation of the
light profile.
8a. Install new main beams in such a way that the distance between
them and the plaster light profile ranges from 25-30cm (Shape 1b).
9a. Continue with the steps 1a-5a.
In case of a new construction, we originally place the main beams
in the optimum position according to the desired placement of
the light profile.
10a.Install the light profile according to steps 1-12 of the Installation
Instructions sheet.
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6α. Κόβουμε την κατάλληλη εσοχή στη γυψοσανίδα σύμφωνα με τη διάσταση του
προφίλ τοποθέτησης.
7α. Αφαιρούμε τους δευτερεύοντες οδηγούς που εμποδίζουν στην τοποθέτηση
του προφίλ.
8α. Τοποθετούμε vέους κύριους οδηγούς, όπου και αν χρειάζεται, έτσι ώστε
η τελική απόστασή μεταξύ αυτών και του γύψινου φωτιστικού προφίλ να
κυμαίνεται μεταξύ 25-30εκ (βλ. Σχήμα 1β).
9α. Συνεχίστε με τα βήματα 1α-5α.
Εφόσον πρόκειται για νέα κατασκευή προβλέπουμε στην εξ’αρχής μέλετη
του σκελετού την ιδανική τοποθέτηση των κύριων oδηγών, αναλόγως του
επιθυμητού σημείου τοποθέτησης του γύψινου φωτιστικού προφίλ.
10α. Τοποθετούμε το προφίλ σύμφωνα με τα βήματα 1-12 των Οδηγιών Εγκατάστασης.
COPYRIGHT © 2016 - 2019 NAMAmodular. ALL RIGHTS RESERVED.
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LIGHT PROFILES / RECESSED / AKRO
AKRO 01

1

60 x 43 mm

2

define the desired distance between
the plasterboard and the wall
καθορίστε την επιθυμητή απόσταση της
γυψοσανίδας από τον τοίχο

5

9

apply 1st layer of joint filler
εφαρμόστε 1η στρώση γυψόκολλας

4

apply joint filler on the bottom of the
profile
εφαρμόστε γυψόκολλα στο κάτω μέρος
του προφίλ

6

fasten the profile with plasterboard
screws (optional)
στερεώστε με βίδες γυψοσανίδας
(προαιρετικά)

Specifications

3

7

8

apply 2nd layer of joint filler
εφαρμόστε 2η στρώση γυψόκολλας

10

place the profile on the edge of the
ceiling
τοποθετήστε το προφίλ στην άκρη της
γυψοσανίδας

sand and grout the profile
τρίψτε και στοκάρετε το προφίλ

11

Finishes: Natural Plaster Finish
Light Source Holder: Aluminum Heatsink (included)
Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt /m / 12-24V or 220-240V (not included)
Features:

IP 20

Modules
Akro 01 Linear 1500
01.AB.001

apply primer and paint
εφαρμόστε αστάρι και χρώμα

60x43x1500mm / 2180g

-

Akro 01

-

Akro 02 Exterior Corner
01.AB.002
60x43x(160x160)mm / 360g

-

Akro 03 Interior Corner
01.AB.003
60x43x(160x160)mm / 360g

*

Akro 02

Akro 03

place the Led strip & the transformer* connect transformer / reconnect the
τοποθετήστε την ταινία Led & το
power
μετασχηματιστή*
συνδέστε το μετασχηματιστή & το ρεύμα

The light profile AKRO can be placed on any edge of plasterboiard so as
to provide secondary lighting as well as a fine finish of the construction.
This product is suitable only for 12.5 mm plasterboard. It is recommended
that joint filler should also be added to the joint between any two modules.
It is recommended that the modular system profile should be placed by
specialized craftsmen in the field of plastering (steps: 2,3,4,5,6,7).
It is recommended that the modular system profile should be sanded and
painted by specialized craftsmen in the field of coloring.
For optimum final finish use spray painting (steps: 8,9).
An authorized electrician should do all procedures of the following steps
(1,10,11,12).
To avoid glare, orientate the profile so that it faces away from main view.
The transformer should be placed in a position so it can be reached and
fixed in case of malfunction. The power of the transformer depends on the
total length of the Led strip.
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*

To φωτιστικό προφίλ AKRO τοποθετείται σε οποιοδήποτε άκρο γυψοσανίδας,
με στόχο αφενός την εγκατάσταση κρυφού φωτισμού και αφετέρου το άρτιο
τελείωμα της κατασκευής.
Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για γυψοσανίδα πάχους 12.5 χιλ. Προτείνεται η
τοποθέτηση συνδετικού υλικού (γυψόκολλα) και στον αρμό μεταξύ δύο προφίλ.
Η τοποθέτηση του αρθρωτού προφίλ προτείνουμε να πραγματοποιείται από
τεχνίτες ειδικευμένους στον τομέα του γύψου (βήματα: 2,3,4,5,6,7).
Το τρίψιμο & η βαφή του γύψινου προφίλ προτείνουμε να γίνεται από ειδικευμένους
τεχνίτες στον τομέα των χρωματισμών. Για το καλύτερο δυνατό τελικό αποτέλεσμα
χρησιμοποιείστε βαφή με πιστόλι αέρος ( βήματα: 8,9).
Τα βήματα (1,10,11,12) οφείλουν να πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο
ηλεκτρολόγο.
Για την αποφυγή θαμβώσεων στρέψτε το προφίλ ώστε η ταινία Led να
είναι μακριά από την κύρια θέαση.
Ο μετασχηματιστής πρέπει να τοποθετηθεί σε επισκέψιμη θέση ώστε
να μπορεί να επισκευαστεί. Η ισχύς του εξαρτάται από το μήκος της ταινίας
Led.
COPYRIGHT © 2016 - 2019 NAMAmodular. ALL RIGHTS RESERVED.
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LIGHT PROFILES / RECESSED / ZITA
ZITA 01
97 x 40 mm

1

2

install metal beams for plasterboard
according to the dimensions of the given
table/ τοποθετήστε μεταλλικούς οδηγούς
σύμφωνα με τις διαστάσεις του πίνακα.

5

6

apply 1st layer of joint filler
εφαρμόστε 1η στρώση γυψόκολλας

Specifications

9

3

4

place the profile on the edge of the
ceiling*
τοποθετήστε το προφίλ στην άκρη της
γυψοσανίδας*

7

fasten the profile with plasterboard
screws at the suggested points
στερεώστε με βίδες γυψοσανίδας στα
ενδεδειγμένα σημεία.

8

place joint tape & 2nd layer of joint filler sand and grout the profile
τοποθετήστε γάζα & εφαρμόστε 2η
τρίψτε και στοκάρετε το προφίλ
στρώση γυψόκολλας

apply primer and paint
εφαρμόστε αστάρι και χρώμα

10

Finishes: Natural Plaster Finish
Light Source Holder: Aluminum Heatsink (included)
Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt /m / 12-24V or 220-240V (not included)
Features:

IP 20
dim / διαστ.
X
Y

Modules
Zita 01 Linear 1500
01.AB.007

SKIA
172 mm
122 mm

place the Led strip & the transformer** connect transformer / reconnect the
τοποθετήστε την ταινία Led & το
power
μετασχηματιστή**
συνδέστε το μετασχηματιστή & το ρεύμα

97x40x1500mm / 4260g

Zita 01

Zita 02 Exterior Corner
01.AB.008
97x40x(160x160)mm / 630g
Zita 03 Interior Corner
01.AB.009
97x40x(160x160)mm / 630g
Zita 02

Zita 03

* Please make sure you create a hole in the profile so that the main power
cable can be pulled out and connected later with the Led Strip.
**The transformer should be placed in a position so it can be reached and
fixed in case of malfunction. The power of the transformer depends on the
total length of the Led strip.
- This product is suitable only for 12.5 mm plasterboard. It is recommended
that joint filler should also be added to the joint between any two modules.
- It is recommended that the modular system profile should be placed by
specialized craftsmen in the field of plastering (steps: 2,3,4,5,6).
- It is recommended that the modular system profile should be sanded and
painted by specialized craftsmen in the field of coloring.
For optimum final finish use spray painting (steps: 7,8).
- An authorized electrician should do all procedures of the following steps
(1,9,10).
- To avoid glare, orientate the profile so that it faces away from main view.
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ZITA
100 mm
40 mm

wall

ceiling

* Το άνοιγμα μιας οπής στο προφίλ είναι απαραίτητo για να μπορεί να τραβηχθεί
έξω το καλώδιο της παροχής και, έπειτα, να συνδεθεί με την ταινία Led.
**Ο μετασχηματιστής πρέπει να τοποθετηθεί σε επισκέψιμη θέση ώστε
να μπορεί να επισκευαστεί. Η ισχύς του εξαρτάται από το μήκος της ταινίας
Led.
- Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για γυψοσανίδα πάχους 12.5 χιλ. Προτείνεται η
τοποθέτηση συνδετικού υλικού (γυψόκολλα) και στον αρμό μεταξύ δύο προφίλ.
- Η τοποθέτηση του αρθρωτού προφίλ προτείνουμε να πραγματοποιείται από
τεχνίτες ειδικευμένους στον τομέα του γύψου (βήματα: 2,3,4,5,6).
- Το τρίψιμο & η βαφή του γύψινου προφίλ προτείνουμε να γίνεται από ειδικευμένους
τεχνίτες στον τομέα των χρωματισμών. Για το καλύτερο δυνατό τελικό αποτέλεσμα
χρησιμοποιείστε βαφή με πιστόλι αέρος ( βήματα: 7,8).
- Τα βήματα (1,9,10) οφείλουν να πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο
ηλεκτρολόγο.
- Για την αποφυγή θαμβώσεων στρέψτε το προφίλ ώστε η ταινία Led να
είναι μακριά από την κύρια θέαση.
COPYRIGHT © 2016 - 2019 NAMAmodular. ALL RIGHTS RESERVED.
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LIGHT PROFILES / RECESSED / SKIA
SKIA 01
170 x 122 mm

Specifications
Finishes: Natural Plaster Finish
Light Source Holder: Aluminum Heatsink (included)
Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt /m / 12-24V or 220-240V (not included)
Features:

IP 20

Modules
Skia 01 Linear 1500
01.AB.053
170x122x1500mm / 6400g

Skia 01

Skia 02 Exterior Corner
01.AB.054
170x122x(235x235)mm / 1450g
Skia 03 Interior Corner
01.AB.055
170x122x(235x235)mm / 1060g
Skia 02

Skia 03

NAMA owns the Intellectual Property of the products, while their Designs are registered in HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORG.:No 20190600022 / EUROPEAN REGISTRATION DESIGN No: 006312187
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LIGHT PROFILES / RECESSED / ZONE.60 & ZONE.100
ZONE.60 01
25 x 140 mm

1

2

3

4

define the desired height of installation cut the exterior plasterboard of the wall
καθορίστε τοεπιθυμητό ύψος
according to the constructional section*
εγκατάστασης
κόψτε την εξωτερική γυψοσανίδα του
τοίχου σύμφωνα με την τομή*

5

6

place the profile in the recess & pull out
the cable***
τοποθετήστε το προφίλ στην εσοχή
αφήνοντας έξω το καλώδιο παροχής ***

Specifications

9

7

cut the interior plasterboard of the wall
according to the constructional section**
κόψτε την εσωτερική γυψοσανίδα του
τοίχου σύμφωνα με την τομή**

8

fasten the profile with plasterboard
screws (optional)
στερεώστε με βίδες γυψοσανίδας
(προαιρετικά)

apply 1st layer of joint filler
εφαρμόστε 1η στρώση γυψόκολλας

place joint tape & 2nd layer of joint filler
τοποθετήστε γάζα & εφαρμόστε 2η
στρώση γυψόκολλας

10

11

12

Finishes: Natural Plaster Finish
Light Source Holder: Aluminum Heatsink (included)
Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt /m / 12-24V or 220-240V (not included)
Features:

IP 20

Modules
sand and grout the profile
τρίψτε και στοκάρετε το προφίλ

Zone.60 01 Linear 1500
01.AB.059
25x140x1500mm / 4230g

Zone.60 01

Zone.60 02 Interior Corner
01.AB.060
25x140x(155x155)mm / 825g
Zone.60 03 Exterior Corner
01.AB.061
25x140x(140x140)mm / 825g
Zone.60 02

Zone.60 03
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apply primer and paint
εφαρμόστε αστάρι και χρώμα

* The dimensions of the recess should be 143mm for Zone.60 and 187mm for
Zone.100. ** The dimensions of the recess should be 90mm for Zone.60 and
136mm for Zone.100. *** This step is required only when the power cable
first enters the light profile. **** The transformer should be placed in a
position so it can be reached and fixed in case of malfunction. The power
of the transformer depends on the total length of the Led strip.
- This product is suitable for integrating with at least 2 layers of 12.5 mm
plasterboards. It is recommended that joint filler should also be added to
the joint between any two modules.
- It is recommended that the modular system profile should be placed by
specialized craftsmen in the field of plastering (steps: 2,3,4,5,6,7,8).
- It is recommended that the modular system profile should be sanded and
painted by specialized craftsmen in the field of coloring.
For optimum final finish use spray painting (steps: 9,10).
- An authorized electrician should do all procedures of the following
steps (1,11,12).
- To avoid glare, orientate the profile so that it faces away from main view.

place the Led strip & the transformer**** connect transformer / reconnect the
power
τοποθετήστε την ταινία Led & το
συνδέστε το μετασχηματιστή & το ρεύμα
μετασχηματιστή****

* Οι διαστάσεις της οπής πρέπει να είναι 143χιλ για το Zone.60 και 187χιλ για το
Zone.100.** Οι διαστάσεις της οπής πρέπει να είναι 90χιλ για το Zone.60 και 36χιλ
για το Zone.100.*** Αυτό το βήμα απαιτείται μόνο κατά την αρχική είσοδο της παροχής
ρεύματος στο φωτιστικό προφίλ.**** Ο μετασχηματιστής πρέπει να τοποθετηθεί σε
επισκέψιμη θέση ώστε να μπορεί να επισκευαστεί. Η ισχύς του εξαρτάται από το
μήκος της ταινίας Led.
- Το προϊόν είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε τουλάχιστον 2 στρώσεων
γυψοσανίδας πάχους 12.5 χιλ. Προτείνεται η τοποθέτηση συνδετικού υλικού
(γυψόκολλα) και στον αρμό μεταξύ δύο προφίλ.
- Η τοποθέτηση του αρθρωτού προφίλ προτείνουμε να πραγματοποιείται από
τεχνίτες ειδικευμένους στον τομέα του γύψου (βήματα: 2,3,4,5,6,7,8).
- Το τρίψιμο & η βαφή του γύψινου προφίλ προτείνουμε να γίνεται από ειδικευμένους
τεχνίτες στον τομέα των χρωματισμών. Για το καλύτερο δυνατό τελικό αποτέλεσμα
χρησιμοποιείστε βαφή με πιστόλι αέρος ( βήματα: 9,10).
- Τα βήματα (1,11,12) οφείλουν να πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο
ηλεκτρολόγο.
- Για την αποφυγή θαμβώσεων στρέψτε το προφίλ ώστε η ταινία Led να
είναι μακριά από την κύρια θέαση.
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APPLICATIONS / ZONE.60 & ZONE.100
ZONE.100 01
25 x 185 mm

Specifications
Finishes: Natural Plaster Finish
Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt /m / 12-24V or 220-240V (not included)
Features:

IP 20

Modules
Zone.100 01 Linear 1500
01.AB.065
25x185x1500mm / 4790g

Zone.100 01

Zone.100 02 Corner Inside
01.AB.066
25x185x(165x165)mm / 985g
Zone.100 03 Corner Outside
01.AB.067
25x185x(140x140)mm / 965g
Zone.100 02

Zone.100 03
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No text, layout or pictures may be used or reproduced for
commercial purposes by third parties, including dealers,
retailers, internet shops and other, without prior written
approval of NAMA SMPC.
The use of the text, layout and images or its reproduction of
such for press purposes, both written and digital is permitted,
under the condition that NAMA SMPC is mentioned.
NAMA SMPC is entitled to modify the products shown in
this catalogue.
Headquarters:
179, L. Mesogeion Avenue
115 25, Athens - Greece
+30 212 1069009, +30 210 6721126
www.namamodular.com
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sales@namamodular.com
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