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LAMPY OWADOBÓJCZE
LAMPY OWADOBÓJCZE EMALIOWANE /BIAŁE/
Lampa lepowa LLBD 60

Opis

Lampa lepowa LLB 30

Dwustronna lampa lepowa wyposażona
w 4 świetlówki po 15 W. Bardzo
funkcjonalna, prosta w obsłudze obsługa beznarzędziowa, z możliwością
zwieszania z sufitu. Lampa wyposażona
w dwa lepy zawierające tackę. Nie
wymaga czyszczenia wewnątrz, cała
powierzchnia pokryta jest wymiennym
lepem.

Lampa rażąca LBR20

Opis:

Opis
LLB-30 to lampa z wkładem lepowym o
atrakcyjnym wyglądzie i wysokiej
skuteczności. Wykonana z materiałów
odpornych na ciepło i działanie UV. Model
idealnie spełnia wymagania systemu
HACCP. Doskonale sprawdza się w
miejscach publicznych: salach
restauracyjnych, stołówkach, pubach,
hotelach lub sklepach.

Lampa rażąca LBR 40 / LBR 80

Opis:
LRB 40 / LBR80 to profesjonalna lampa rażąca
o dużym zasięgu. W całości wykonana ze stali
nierdzewnej odpornej na działanie UV i ciepło.
LRB 40 to lampa o dużej mocy, posiadająca
niezawodny mechanizm rażący, obszerne tacki
wyłapujące spadające owady i ekonomiczne
świetlówki. Jest prosta w obsłudze i serwisie.
Doskonale sprawdza się w dużych
pomieszczeniach przemysłowych,
gospodarczych, w obiektach handlowousługowych.

LRB 20 to profesjonalna lampa rażąca o
szerokim zastosowaniu. W całości
wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na
działanie UV i ciepło. Lampa LRB 20
posiada niezawodny mechanizm rażący,
obszerne tacki wyłapujące spadające
owady i ekonomiczne świetlówki. Jest
prosta w obsłudze i serwisie. Doskonale
sprawdza się w mniejszych
pomieszczeniach jak: bary, stołówki, biura,
pomieszczenia mieszkalne.

LAMPY OWADOBÓJCZE ZE STALI NIERDZEWNEJ
Lampa lepowa LLSO 30

Opis:

Lampa lepowa LLSD 60

LLB-30 to lampa z wkładem lepowym o
atrakcyjnym wyglądzie i wysokiej
skuteczności wykonana ze stali nierdzewnej
Wykonana z materiałów odpornych na
ciepło i działanie UV. Model idealnie
spełnia wymagania systemu HACCP.
Doskonale sprawdza się w miejscach
publicznych: salach restauracyjnych,
stołówkach, pubach, hotelach lub sklepach
oraz w szczególności w zakładach
przetwórstwa spożywczego.

Lampa rażaca LR 20

Opis:

Opis:
Dwustronna lampa lepowa wyposażona w
4 świetlówki po 15 W. Bardzo funkcjonalna,
prosta w obsłudze - obsługa
beznarzędziowa, z możliwością zwieszania
z sufitu. Lampa wyposażona w dwa lepy
zawierające tackę. Nie wymaga czyszczenia
wewnątrz, cała powierzchnia pokryta jest
wymiennym lepem.

Lampa rażąca LR40 / LR80

LR 20 to profesjonalna lampa rażąca o
szerokim zastosowaniu. W całości
wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na
działanie UV i ciepło. Lampa LR 20 posiada
niezawodny mechanizm rażący, obszerne
tacki wyłapujące spadające owady i
ekonomiczne świetlówki. Jest prosta w
obsłudze i serwisie. Doskonale sprawdza się
w mniejszych pomieszczeniach jak: bary,
stołówki, biura, pomieszczenia mieszkalne.

Opis:
LR 40/80 to profesjonalna lampa rażąca o
dużym zasięgu. W całości wykonana ze
stali nierdzewnej odpornej na działanie UV
i ciepła. LR 40 to lampa o dużej mocy,
posiadająca niezawodny mechanizm
rażący, obszerne tacki wyłapujące
spadające owady i ekonomiczne świetlówki.
Jest prosta w obsłudze i serwisie.
Doskonale sprawdza się w dużych
pomieszczeniach przemysłowych,
gospodarczych, w obiektach handlowousługowych.

LAMPY OWADOBÓJCZE PLASTIKOWE
Lampa lepowa plastikowa

Opis:
Lampa lepowa niebieska i srebrna. Korpus
plastikowy, obudowa z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego. Dostępne w kolorze
niebieskim i srebrnym. Montowana na
ścianie, posiada 2 świetlówki 10W.
Wymiana lepów i świetlówek bez użycia
narzędzi.

Lampa lepowa OPTICA IP60

Opis:
Wysoce bezpieczna lampa IP65,
szczególnie polecana w miejscach gdzie
występuje duża wilgotność, całkowicie
odporna na oblewanie wodą. Dzięki
zastosowaniu specjalnego plastiku w
osłonie przedniej, przepuszczającej światło
UV, lampa wytwarza łunę światła, widoczną
dla owada z daleka. Posiada w standardzie
3 świetlówki 15W foliowane.

LAMPY ZE STALI NIERDZEWNEJ VISU
Lampa lepowa nierdzewna VISU30

Opis:

Lampa lepowa nierdzewna VISU80

Lampa lepowa. W obudowie ze stali
nierdzewnej, posiada 2 świetlówki
15W. Montowana na ścianę.
Wymiana lepów i świetlówek bez
użycia narzędzi.

Opis:
Lampa lepowa. W obudowie ze stali
nierdzewnej, posiada 2 świetlówki
40W. Montowana na ścianę. Wymiana
lepów i świetlówek bez użycia
narzędzi.

LAMPY OWADOBÓJCZE SERIA ECONOMY
Lampa lepowa ECONOMY 2x15W

Opis:

Lampa rażąca ECONOMY 2x15W

Lampa owadobójcza lepowa
wyposażona w dwie świetlówki po 15
W. Obudowa ze stali malowanej
proszkowo. Dostosowana do systemu
HACCP. W standardzie świetlówki
foliowane.

Opis:
Lampa rażąca. W obudowie z
aluminium, posiada 2 świetlówki 15W

LAMPY OWADOBÓJCZE POMEL
PR 20, PR 40, PR 80

Opis:
Niezawodne urządzenie do
zwalczania owadów.
Wabienie poprzez system
świetlówek aktynicznych
UVA. Pułapka jest
wyposażona w siatkę rażącą
o wysokim napięciu.

Kinkiet DEFI 001

Opis:
Najmniejszy z modeli w postaci
lampy kinkietowej skutecznie
eliminujący owady. Niewielkie
wymiary i atrakcyjny wygląd
sprawiają, iż znakomicie nadaje
się do zastosowania w
pomieszczeniach gdzie
wymagana jest estetyka i
harmonia wystroju wnętrza.

LAMPY OWADOBÓJCZE NECTAR
Nectar

Opis:
Nectar™ jest higienicznym rozwiązaniem do walki z owadami latającymi, a przede wszystkim z osami często
spotykanymi w ladach wystawowych w cukierniach, sklepach spożywczych czy piekarniach. Dzięki przemyślanej
budowie oraz sposobie montażu lampa jest niewidoczna oraz zapewnia rozwiązanie problemu z widokiem owadów
oraz higieną w ladach wystawowych. Promienie UV-A wytwarzane przez Synergetic świetlówkę oraz dodatkowe
feromony na osy sprawiają, że insekty szybko chwytane są przez pułapkę. Lampa zaprojektowana jest do użytku z
wkładami lepnymi GLUPAC dodatkowo nasącznymi substancjami wabiącymi insekty, odpornymi na promienie UV-A
oraz łatwo i szybko serwisowanymi.

LAMPY OWADOBÓJCZE NECTAR
Lampa lepowa HALO30

Opis:
Dzięki nowoczesności, dyskrecji, estetyce i skuteczności, Halo jest najbardziej wszechstronną lampą owadobójczą
mająca bardzo szerokie zastosowanie.
Lampy Halo charakteryzują się prostą obsługą dzięki otwieranym przednim pokrywom, łatwą wymianą wkładów
lepnych oraz efektywnymi świetlówkami.
W celu zwiększenia efektywności, lampy zostały wyposażone w elementy dodatkowo odbijające światło, a także
boczne, regulowane otwory przez które dodatkowo przenikają promienie UV-A.

Lampa lepowa HALO45

Opis:
Dzięki nowoczesności, dyskrecji, estetyce i skuteczności, Halo jest najbardziej wszechstronną lampą owadobójczą
mająca bardzo szerokie zastosowanie.
Lampy Halo charakteryzują się prostą obsługą dzięki otwieranym przednim pokrywom, łatwą wymianą wkładów
lepnych oraz efektywnymi świetlówkami.
W celu zwiększenia efektywności, lampy zostały wyposażone w elementy dodatkowo odbijające światło, a także
boczne, regulowane otwory przez które dodatkowo przenikają promienie UV-A.
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Lampa lepowa HALO60

Opis:
Dzięki nowoczesności, dyskrecji, estetyce i skuteczności, Halo jest najbardziej wszechstronną lampą owadobójczą
mająca bardzo szerokie zastosowanie.
Lampy Halo charakteryzują się prostą obsługą dzięki otwieranym przednim pokrywom, łatwą wymianą wkładów
lepnych oraz efektywnymi świetlówkami.
W celu zwiększenia efektywności, lampy zostały wyposażone w elementy dodatkowo odbijające światło, a także
boczne, regulowane otwory przez które dodatkowo przenikają promienie UV-A.

Lampa lepowa HALO 2X30

Opis:
Dzięki nowoczesności, dyskrecji, estetyce i skuteczności, Halo jest najbardziej wszechstronną lampą owadobójczą
mająca bardzo szerokie zastosowanie.
Lampy Halo charakteryzują się prostą obsługą dzięki otwieranym przednim pokrywom, łatwą wymianą wkładów
lepnych oraz efektywnymi świetlówkami.
W celu zwiększenia efektywności, lampy zostały wyposażone w elementy dodatkowo odbijające światło, a także
boczne, regulowane otwory przez które dodatkowo przenikają promienie UV-A.

Lampa lepowa AURA

Opis:
Charakteryzuje się nowoczesnym designem oraz jest wyjątkowo łatwa w
serwisie. Posiada bardzo dyskretną oprawę. Różni się od pozostałych lamp
dekoracyjnych możliwością montażu jej tuż nad podłogą. Pokrywa
zbudowana jest z matowego aluminium

Lampa

Opis:
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