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NOWOŚCI

W OFERCIE

ZAPOZNAJ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI

DOBORU WŁAŚCIWEGO
OŚWIETLENIA DO RODZAJU
WYKONYWANEJ PRACY.
„Dobre oświetlenie jest bardzo ważne
zwłaszcza w miejscach całkowicie lub
częściowo pozbawionych światła słonecznego.”

Obecnie wiele osób pracuje w złych
warunkach oświetleniowych.

w

Dotyczy to w szczególności prac prowadzonych na placach budowy, w malowanych
pomieszczeniach, podczas prac przeprowadzanych w szafach elektrycznych,
w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz budynków. W złych warunkach
oświetleniowych nasza zdolność widzenia pogarsza się, czego skutkiem jest niższa
jakość wykonywanej pracy i gorsze samopoczucie. W firmie Mareld, sądzimy, że
źródłem tych problemów jest brak odpowiedniej wiedzy. Dlatego prowadzimy działania
na rzecz propagowania wiedzy na temat oświetlenia roboczego. Chcemy zapewnić
każdemu pracownikowi oświetlenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy, aby
wyeliminować wypadki oraz urazy i dolegliwości pleców i szyi spowodowane przez
nieergonomiczne pozycje robocze wynikające z nieprawidłowego oświetlenia roboczego.
Wszystkie te dążenia podsumowuje hasło określające cel i wizję naszych działań:

NO MORE BAD LIGHT

pracowników twierdzi,
że pracuje mniej
wydajnie w złych
warunkach
oświetleniowych.
Źródło: Czasopismo Ljuskultur

pracowników
uważa, że w ich
miejscu pracy
jest zbyt ciemno.
Źródło: Czasopismo Ljuskultur
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Taki jest udział chorób zawodowych

wywołanych przeciążeniem organizmu
wskutek nieergonomicznej pozycji
podczas pracy*. Ze względu na złe lub
nieprawidłowe oświetlenie, pracownik
może być zmuszony do pracy
w niewygodnych pozycjach, które
przyczyniają się do powstawania
urazów na skutek przeciążenia
organizmu.
*Źródło: Szwedzki Urząd
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
dane dotyczą branży budowlanej.

Jedna trzecia wszystkich wypadków
przy pracy to wypadki w wyniku
upadku z wysokości. Przyczyną
wielu z nich jest złe oświetlenie.
Źródło: AFA Försäkringar

pracowników czuje zmęczenie
w pracy z powodu niewłaściwych
warunków oświetleniowych. Inne
częste dolegliwości to napięcie
mięśni szyi i pleców, zmęczenie
oczu i trudności z koncentracją.

Źródło: Czasopismo Ljuskultur

JAK STWORZYĆ ŚWIATŁO DZIENNE W MIEJSCU,
W KTÓRYM TAKIE ŚWIATŁO NIE ISTNIEJE
Brak światła dziennego powoduje, między innymi, zaburzenie rytmu
dobowego i zmęczenie. Najlepiej pracować w miejscach oświetlonych
bezpośrednio światłem dziennym. Równie dobrym rozwiązaniem jest
stworzenie sztucznego światła dziennego za pomocą produktów
dostępnych w naszym segmencie Power (Moc). Badania wykazały,
że ustawiając duże lampy i kierując strumień światła w stronę
sufitów i ścian, można uzyskać efekt podobny do naturalnego światła
dziennego.

APLIKACJA STERUJĄCA MARELD
Aplikacja Mareld umożliwia użytkownikowi sterowanie wieloma
lampami znajdującymi się w zasięgu za pomocą telefonu komórkowego.
W zależności od produktu, użytkownik może włączać / wyłączać lampę,
sterować funkcją przyciemniania, regulować barwę światła: ciepłe /
zimne oraz ustawiać czasomierz. Użytkownik może również podłączyć
równolegle do 100 urządzeń, które można obsługiwać za pomocą jednej
aplikacji.

LOGIN

umożliwia dostosowanie treści
dla potrzeb każdego użytkownika
i zapewnia wyższy poziom
bezpieczeństwa.

FUNKCJA MAPY

pokazuje ostatnie położenie lamp
roboczych.

Tutaj możesz pobrać
aplikację Mareld:

UPROSZCZONA NAWIGACJA

wystarczą tylko dwa kliknięcia, aby
włączyć wszystkie funkcje.

Appstore

Google Play

NASZ ASORTYMENT LAMP STEROWANYCH
ZA POMOCĄ APLIKACJI
Shine 4500 RE APP
Shine 8500 APP
Shiny 5000 RE APP
Canopus 5000 RE APP
Starburst 16000 APP
Vapor 8000 APP
Vapor 20000 APP
Bany 4000 RE APP
Bany 6000 APP
Intense 23000 APP

3 rzeczy, które należy wiedzieć

O OŚWIETLENIU

W jaki sposób oświetlenie wpływa na ludzi?
Słabe oświetlenie nie tylko sprawia, że widzimy gorzej
i jesteśmy bardziej narażeni na wypadki, lecz
przyczynia się również do pogorszenia samopoczucia.
Długotrwała praca w warunkach słabego oświetlenia
może powodować napięcia mięśni głowy, pleców
i szyi, co w dłuższym okresie może doprowadzić do
urazów wskutek przeciążenia organizmu i zwolnień
chorobowych pracowników. Dobre oświetlenie jest
ważne zwłaszcza w miejscach całkowicie lub
częściowo pozbawionych światła słonecznego,
ponieważ brak światła dziennego może być przyczyną
zaburzenia rytmu dobowego i wywoływać uczucie
zmęczenia.

W jaki sposób oświetlenie wpływa
na naszą zdolność do pracy?
Ryzyko błędów i wypadków znacząco
wzrasta. Nieprawidłowe oświetlenie może oślepiać
pracowników, utrudniać wykrywanie usterek lub po
prostu męczyć wzrok, powodując ogólne zmęczenie
i trudności z koncentracją podczas długiej pracy.
Światło musi być wystarczająco jasne i mieć tonację
barwną umożliwiającą, m.in. łatwe rozróżnianie
kolorów.

Jakie kwestie należy rozważyć?
Często zapominamy, że nasz wzrok pogarsza się wraz
z wiekiem, a jak wcześnie to zauważamy zależy od
indywidualnych cech każdej osoby.
Dlatego tak ważna jest możliwość
dostosowania oświetlenia do
indywidualnych wymagań oraz różnych
zadań, a także wymogów prawnych.
Powszechnym problemem jest również to,
że ludzie nie przyznają się do problemów
z widzeniem. Dlatego, nasza podstawowa
rada jest taka, że pracownicy powinni
wyraźnie informować o tym, że nie widzą
wystarczająco dobrze, a pracodawcy
powinni stale sprawdzać oświetlenie
w ramach inspekcji i ocen ryzyka.

SZEROKI ASORTYMENT
OŚWIETLENIA
Opracowany we współpracy
z profesjonalistami.

W Mareld Pro Lighting wiemy, że dobre oświetlenie ma długoterminowy wpływ
zarówno na wydajność pracy jak i na zdrowie pracowników. Kiedy pytamy naszych
użytkowników, jakie są ich potrzeby, odpowiadają, że poszukują produktów
wielokrotnego ładowania o długiej żywotności, łatwych w obsłudze,
chrakteryzujących się wysoką jakością, zapewniających jasne światło i odpornych na
uderzenia. Właśnie na tym skoncentrowaliśmy się opracowując nasze produkty.
Nasz szeroki asortyment obejmuje takie produkty jak lampy robocze zapewniające
bardzo jasne światło o strumieniu świetlnym do 23 000 lumenów, latarki do
stosowania pod wodą, przewodowe lampy hybrydowe wielokrotnego ładowania,
taśmy LED, lampy wielofunkcyjne, latarki ręczne, latarki czołowe, lampy ostrzegawcze
i wiele innych. Wszystko, co pomaga zapewnić odpowiednie oświetlenie robocze dla
każdego rodzaju prac.

Moc, precyzja
i wydajność.

Motto Mareld „Dobre oświetlenie to
właściwie dobrane oświetlenie.”
Aby ułatwić dobór rozwiązania odpowiedniego do wykonywanej
pracy, podzieliliśmy nasze kategorie produktów na trzy segmenty:
Power (moc), Precision (precyzja) i Performance (wydajność).

LAMPY ROBOCZE
I TAŚMY LED

LATARKI
RĘCZNE

LATARKI
CZOŁOWE

LAMPY
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ŚWIATŁA
OSTRZEGAWCZE

MOC
Bardzo jasne oświetlenie
do prac wykonywanych
na dużych przestrzeniach.
Idealne dla: malarzy, stolarzy,
pracowników ochrony.

PRECYZJA

Precyzyjne oświetlenie
punktowe z bliska dla prac
precyzyjnych. Idealne dla:
elektryków, hydraulików,
mechaników, kominiarzy.

WYDAJNOŚĆ
Oświetlenie, które jest
wyjątkowo odporne na
zanieczyszczenia, wilgoć
i zużycie. Idealne dla:
pracowników z branży
budowlanej i przemysłowej.
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OŚWIETLENIE ROBOCZE
I TAŚMY LED

TAŚMA LEDOWA SUNLIT; dostępne długości: 3, 10 i 20 metrów;
do jednego kabla zasilającego można dołączyć szeregowo do 60
metrów taśmy. Taśma ledowa Sunlit zapewnia dobre oświetlenie ogólne
w miejscach pracy zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz.
Nowością oferowaną w tym roku jest taśma ledowa Sunlit dostępna
również na bębnie kablowym, dzięki czemu można ją łatwo zwijać
i rozwijać.

– D
 o jednego kabla zasilającego
można dołączyć szeregowo do
60 metrów taśmy
– Silny strumień świetlny/metr
– IP 65

CANOPUS
5000 RE APP
– Wyjątkowo odporna 		
na uderzenia
– Możliwość regulacji w zakresie
światła zimnego i ciepłego
– Funkcja przyciemniania
– Ładowalna
– Wysoka zdolność
odwzorowywania kolorów,
RA 95
– IP 65
– 5000 lm

Nr art.: 690010004, 690010012, 690010020

Nr art.: 690011101

NOWOŚĆ!

MOC

– D
 ostępne długości taśmy:		
3, 10 i 20 m

WYDAJNOŚĆ

TAŚMA LEDOWA SUNLIT

– N
 ajbezpieczniejsza i najbardziej
mobilna taśma ledowa na rynku
– W
 yposażona w bezpiecznik
termiczny zabezpieczający przed
przegrzaniem

WYDAJNOŚĆ

TAŚMA LEDOWA SUNLIT
20 M Z BĘBNEM KABLOWYM

– Łatwa do przenoszenia oraz zwijania
i rozwijania
– D
 o jednego kabla zasilającego można
dołączyć szeregowo do 60 metrów
taśmy
– IP 65

NOWOŚĆ!

Nr art.: 690010707

„Przestarzałe
oświetlenie to
wysokie koszty
energii
elektrycznej
ponoszone przez
Twoją firmę.”

BANY 6000 APP
– K
 ompatybilna z większością
popularnych systemów
akumulatorowych stosowanych
w elektronarzędziach
– Solidna i odporna na uderzenia
– Zapewnia jasne światło i posiada
funkcję przyciemniania
– Może być zasilana z sieci poprzez
kabel zasilający
– Kompatybilna z aplikacją sterującą
Mareld
– IP 65
– 6000 lm

NOWOŚĆ!

Nr art.: 690007208

WYDAJNOŚĆ

Lampa robocza BANY 6000 APP może
być zasilana zarówno ze zwykłych
systemów akumulatorowych
stosowanych w elektronarzędziach, jak
i z sieci. Lampa zapewnia jasne światło,
posiada funkcję przyciemniania i stopień
ochrony IP 65.

TAŚMA LEDOWA SUNLIT jest teraz dostępna również z bębnem
kablowym, co ułatwia rozwijanie i zwijanie taśmy po zakończeniu
pracy. Bezpiecznik termiczny chroni taśmę przed przegrzaniem,
w przypadku, gdy niecałkowicie rozwinięta taśma jest włączona
przez jakiś czas.

MOC

INTENSE
23000 APP
– Zapewnia wyjątkowo jasne światło
– Zapewnia dobre rozproszenie
światła

Lampa robocza BANY 4000 RE APP
może być zasilana ze zwykłych
systemów akumulatorowych
stosowanych w elektronarzędziach.
Lampa ma również możliwość
wielokrotnego ładowania i posiada
funkcję światła awaryjnego, dzięki
której lampa świeci nawet przy
rozładowanym akumulatorze.

– Kompatybilna z aplikacją sterującą
Mareld
– Dwa źródła światła
– IP 54
– 23000 lm

NOWOŚĆ!

Nr art.: 690009105

– K
 ompatybilna z większością
popularnych systemów
akumulatorowych stosowanych
w elektronarzędziach

WYDAJNOŚĆ

BANY
4000 RE APP

– Wyjątkowo odporna na uderzenia
– Kompatybilna z aplikacją sterującą
Mareld
– Ładowalna
– Funkcja światła awaryjnego
– IP 65
– 4000 lm

NOWOŚĆ!

Nr art.: 690007109

FLASH
1000 RE
– Ładowalna
– Mała i kompaktowa
– Wyjątkowo odporna na uderzenia
– IP 65
– 1000 lm

Nr art.: 690000054

WYDAJNOŚĆ

FLASH 1000 RE to kompaktowa,
odporna na uderzenia lampa
wielokrotnego ładowania
posiadająca stopień ochrony IP
65. Mnóstwo przydatnych funkcji
w małym opakowaniu.

MOC

STARBURST
16000 APP
– 6 pojedyńczych źródeł światła,
które można ustawiać w różnych
pozycjach
– Doskonałe rozproszenie światła
– Kabel o długości 10 m
– Kompatybilna z aplikacją sterującą
Mareld

Lampa robocza STARBURST 16000 APP
generująca strumień świetlny 16000 lumenów
i posiadająca 6 regulowanych źródeł światła
zapewnia fantastyczne rozproszenie światła
na dużych obszarach.
Posiada stopień ochrony IP 65, aby wytrzymać
trudne warunki zewnętrzne. Aplikacja sterująca
Mareld umożliwia włączanie i wyłączanie lampy
za pomocą telefonu komórkowego.

– IP 65
– 16000 lm

Nr art.: 690000633

– W
 yjątkowo odporna na uderzenia
i kompaktowa
– L
 ampa wielokrotnego ładowania,
można ją ładować bezprzewodowo

WYDAJNOŚĆ

FLASH
3000 RE WR

– Posiada funkcję przyciemniania
– Możliwość regulacji w zakresie
światła zimnego i ciepłego
– IP 65
– 3000 lm
NOWOŚĆ!

Nr art.: 690000203

FLASH 3000 RE WR to kompaktowa i wyjątkowo
odporna na uderzenia lampa robocza, którą można
łatwo przenosić.
Nadaje się szczególnie do prac w ograniczonej
przestrzeni. Lampa posiada funkcję przyciemniania
i regulację w zakresie światła zimnego i ciepłego.
WR oznacza, że lampę można ładować bezprzewodowo.

– D
 ostępne długości taśmy:
3, 10 i 20 m
– D
 o jednego kabla zasilającego
można dołączyć szeregowo
do 60 metrów taśmy

WYDAJNOŚĆ

TAŚMA LEDOWA SUNLIT,
MATOWA

– Zapewnia nieoślepiające 			
światło
– Silny strumień świetlny/metr
– Elastyczna i łatwa do przenoszenia
– IP 65

NOWOŚĆ!
Nr art. 690010103, 690010202, 690010301

„Złe oświetlenie
obniża
efektywność
pracy i jest
częstą
przyczyną
błędów
i wypadków.“

Matowa TAŚMA LEDOWA SUNLIT
doskonale sprawdza się
w miejscach, w których
pracownicy przez cały dzień
pracują przy oświetleniu,
ponieważ nieoślepiające światło
nie męczy oczu.

MOC

VAPOR 8000
APP Z CZUJNIKIEM
– Jasne światło
– Czujnik ruchu do automatycznego
włączania/wyłączania
– Funkcja przyciemniania

VAPOR 8000 APP to mniejsza
wersja lampy VAPOR 20000 APP,
która nadal zapewnia wystarczająco
jasne światło do większości
zastosowań wewnętrznych. Tak
samo jak większa wersja, posiada
trzy regulowane źródła światła,
funkcję przyciemniania i czujniki
ruchu, które automatycznie włączają
i wyłączają lampę.

– Kompatybilna z aplikacją sterującą
Mareld
– Wyposażona w dodatkowe gniazdo
zasilania
– IP 54
– 8000 lm

Nr art.: 690012208

NOWOŚĆ!

VAPOR 20000 APP Z CZUJNIKIEM to lampa
z funkcją przyciemniania zapewniająca
niezwykle jasne światło, dzięki czemu
doskonale nadaje się do prac wymagających
szerokiego, mocnego oświetlenia, zarówno
wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz.
Lampa wyposażona jest również w czujniki
ruchu, które automatycznie włączają
i wyłączają lampę.

– Jasne światło
– Wyposażona w zacisk klipsowy ułatwiający
montaż
– Kompatybilna z aplikacją sterującą Mareld
– IP 65
– 5000 lm

VAPOR 20000
APP Z CZUJNIKIEM
– Zapewnia wyjątkowo jasne światło
– Czujnik ruchu do automatycznego
włączania/wyłączania
– Funkcja przyciemniania
– Kompatybilna z aplikacją sterującą
Mareld
– IP 65
– 20000 lm
NOWOŚĆ!

Nr art.: 690000823

Nr art.: 690012109

MOC

– Ładowalna

WYDAJNOŚĆ

SHINY
5000 RE APP

LATARKI CZOŁOWE

Latarka czołowa GLEAM 1000 RE
zapewniająca szeroką wiązkę światła jest
specjalnie zaprojektowana do zastosowań,
w których wymagane jest szerokie pole
widzenia. Ta latarka czołowa jest ładowalna,
lecz może być również zasilana z baterii AAA.

HALO
1200 RE

– S
 zeroka wiązka światła zapewnia
szerokie pole widzenia

– Odporna na uderzenia 		
i uniwersalna

– Zapewnia nieoślepiające		
światło

– Wyposażona w linkę 		
bezpieczeństwa

– Ł
 adowalna, może być również
zasilana z baterii AAA

– Prosta i ładowalna

– Ładowalna

– IP 66

– IP 64

– IP 64

– 200 lm

– 1200 lm

– 1000 lm

– R
 egulacja ogniskowania, silne
oświetlenie kierunkowe
– Ł
 adowalna, może być również
zasilana z baterii AA

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

Nr art.: 690001185

Nr art.: 690005236

Nr art.: 690000948

MOC

PIKO
200 RE

PRECYZJA

MOC

GLEAM
1000 RE

MOC

MILA ORION
2500 RE
– F
 unkcja Go Home działa przez
dodatkową godzinę przy niższej
mocy, gdy bateria jest rozładowana

– Inteligentne rozwiązanie mocowania
na głowie
– Wytrzymała konstrukcja
– Bardzo długa żywotność baterii
– Ładowalna
– Kompatybilna z mocowaniami 		
Go Pro
– IP 65
– 2500 lm

NOWOŚĆ!

Nr art.: 690090204

– S
 zeroka wiązka światła zapewnia
szerokie pole widzenia
– Nieoślepiające światło

PRECYZJA

GLEAM
600 RE

– Ł
 adowalna, może być również
zasilana z baterii AAA
– IP 66
– 600 lm

Nr art.: 690000336

MOC

MILA VEGA
5000 RE
– K
 ompaktowa latarka czołowa
zapewniająca oświetlenie 		
o maksymalnej intensywności
– F
 unkcja Go Home działa przez
dodatkową godzinę przy niższej
mocy, gdy bateria jest
rozładowana
– Ładowalna
– IP 65
– 5000 lm

Nr art.: 690090105

NOWOŚĆ!

Latarka czołowa MILA ORION 2500 RE idealnie
nadaje się do prac na wolnym powietrzu
wymagających mocnego oświetlenia i długiej
żywotności baterii. Jeżeli potrzebujesz jeszcze
więcej światła, polecamy większą wersję tej
latarki - MILA VEGA 5000 RE.

NOVA 2000 RE i NOVA 1200 RE to
dwie uniwersalne, wielofunkcyjne
latarki, które mogą być używane jako
latarka czołowa i latarka ręczna.

„Ryzyko błędów
znacznie wzrasta
w warunkach
nieprawidłowego
oświetlenia.”

– Uniwersalna i zapewniająca bardzo
jasne oświetlenie

– Ł
 adowalna, może być również
zasilana z baterii AAA

– Komfortowa latarka

– Odporna na uderzenia

– Wyposażona w magnes

– Możliwość ogniskowania 		
strumienia światła

– M
 oże być używana jako latarka
czołowa i latarka ręczna
– Ładowalna

– IP 64

NOWOŚĆ!

Nr art.: 690090832

GLEAM 145 RE to latarka czołowa z kilkoma
ustawieniami oświetlenia, które można łatwo
regulować w zależności od potrzeb.
Akumulator wielokrotnego ładowania
i wskaźnik LED pokazujący stan naładowania
akumulatora. Gumowa powłoka po
wewnętrznej stronie, zapewniająca dobre
dopasowanie latarki do głowy i kasku.

– Komfortowa latarka
– Wyposażona w magnes

– Ładowalna
NOWOŚĆ!

Nr art.: 690001227

– N
 iezwykle kompaktowa latarka
zapewniająca bardzo silne
oświetlenie

– M
 oże być używana jako latarka
czołowa i latarka ręczna

– 250 lm

– IP 67
– 2000 lm

NOVA
1200 RE

– IP 67
– 1200 lm

Nr art.: 690090931

NOWOŚĆ!

PRECYZJA

HALO
250 RE

WYDAJNOŚĆ

MOC

NOVA
2000 RE

Latarka HALO 540 RE Z CZUJNIKIEM
idealnie sprawdza się podczas prac
w wąskich przestrzeniach, gdy można ją
łatwo włączać i wyłączać wykonując po
prostu jeden ruch ręką przed czujnikiem
lampy – bardzo przydana funkcja
podczas wykonywania prac
w rękawicach.

– Szeroka wiązka światła
– IP 64
– 145 lm

– Funkcja „zoom”
– H
 ybrydowa, może być również zasilana z baterii alkalicznych
3 x AAA
– Ładowalna
– IP 64
– 540 lm

Nr art.: 690001078

Nr art.: 690000922

PIKO
550 RE
– Ł
 adowalna, może być również
zasilana z 3 baterii AA
– Czujnik ruchu i odległości
– Regulacja ogniskowania
– IP 64
– 550 lm

Nr art.: 690000328

WYDAJNOŚĆ

– Ładowalna

HALO
540 RE Z CZUJNIKIEM

MOC

– Lekka i uniwersalna

WYDAJNOŚĆ

GLEAM
145 RE

LATARKI
I LAMPY RĘCZNE
w
NIMBUS 12000 RE to latarka zapewniająca
niezwykle jasną wiązkę światła o zasięgu
550 metrów, zaprojektowana do stosowania
w sytuacjach wymagających bardzo jasnego
światła. Ładowalna i posiadająca stopień
ochrony IP 67.

– N
 iezwykle jasna wiązka światła
o dalekim zasięgu – 550 m

– Odporna na uderzenia

– Odporna na uderzenia

– Ładowalna

– Ładowalna
– IP 67
– 12000 lm

– Lekka i uniwersalna
– IP 54
– 200 lm

NIMBUS
450
– M
 ała i uniwersalna latarka
zapewniająca wiązkę światła
o zasięgu 150 m
– Możliwość ogniskowania 		
strumienia światła
– zasilana 4 bateriami AAA 		
(nie stanowią wyposażenia)
– IP 66
– 450 lm

NOWOŚĆ!

Nr art.: 690004080

Nr art.: 690000542

Nr art.: 690001557

MOC

GIGA
200 RE

PRECYZJA

MOC

NIMBUS
12000 RE

NIMBUS 2000 RE to uniwersalna, wytrzymała
i wszechstronna latarka z 5 różnymi
ustawieniami światła. Zasięg wiązki światła
również nie stanowi problemu - wynosi on aż
287 metrów. Jeśli chcesz, możesz jej używać
nawet pod wodą.

NIMBUS
2000 RE

– M
 ała i uniwersalna latarka
zapewniająca wiązkę światła
o zasięgu 250 m

– Uniwersalna, do prac precyzyjnych

– Regulacja ogniskowania

– Wyposażona w magnes

– Odporna na uderzenia

– D
 wa źródła światła: 200+160
lumenów

– 5 różnych ustawień światła

– IP 66

– Ładowalna

– 1000 lm

– Wyposażona w zacisk klipsowy

– IP 68

– Ładowalna

– 2000 lm

– Ładowalna

– Odporna na uderzenia 		
i uniwersalna

– U
 niwersalna latarka zapewniająca
wiązkę światła o dalekim zasięgu –
287 m

– IP 44
– 200 lm

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Nr art.: 690001573

NIMBUS 1000 RE to lekka, lecz
odporna na uderzenia latarka, którą
można łatwo zabrać ze sobą
wszędzie.

Nr art.: 690005137

Nr art.: 690003983

MOC

ILLUMINE
200 RE

PRECYZJA

MOC

NIMBUS
1000 RE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
LAMPY ROBOCZE
MOC

WYDAJNOŚĆ

NOWOŚĆ!

STARBURST 16000 APP
- sterowanie z aplikacji
- kabel o długości 10 m
- IP 54
- 16 000 lm
Nr art.: 690000633

STARBURST 16000
- kabel o długości 10 m
- IP 54
- 16 000 lm
Nr art.: 690000575

SHINY 5000 RE APP
- sterowanie z aplikacji
- IP 65
- 5 000 lm
Nr art.: 690000823

SPARKLE 4000 RE
- głośniki Bluetooth 2x30 W
- IP 65
- 4 000 lm
Nr art.: 690000831

FLASH 3000 RE WR
- możliwość ładowania
bezprzewodowego
- funkcja przyciemniania
- IP 65
- 3000 lm
Nr art.: 690000203

SHINE 4500 RE APP
- sterowanie z aplikacji
- IP 54
- 4 500 lm
Nr art.: 690000815

NOWOŚĆ!

BLAZE 12000 RE APP
- sterowanie z aplikacji
- czas działania do 5
godzin
- IP 64
- 12 000 lm
Nr art.: 690000302

SHINE 8500 APP
- sterowanie z aplikacji
- IP 54
- 8 500 lm
Nr art.: 690000807

CANOPUS 3000 RE
- płynna regulacja
w zakresie światła zimnego
i ciepłego
- wysoki poziom
odwzorowania barw RA 95
- IP 65
- 3 000 lm
Nr art.: 690000484

BLAZE 2800
- mała i wydajna
- odporna na uderzenia
- zasilana z sieci lub
akumulatora (nabywanego
oddzielnie)
- IP 54
- 2 800 lm
Nr art.: 690000104

SHINE 2500
- kabel o długości 5 m
- dodatkowe gniazdo
elektryczne do połączenia
szeregowego
- IP 54
- 2 500 lm
Nr art.: 690000047

BANY 6000 APP
- sterowanie z aplikacji
- kompatybilna z większością
akumulatorów stosownych
w elektronarzędziach
- IP 65
- 6000 lm
Nr art.: 690007208

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

CANOPUS 5000 RE APP
- płynna regulacja w zakresie
światła zimnego i ciepłego
- sterowanie z aplikacji
- wysoki poziom
odwzorowania barw RA 95
- IP 65
- 5 000 lm
Nr art.: 690011101

NOWOŚĆ!

VAPOR 20000 APP
Z CZUJNIKIEM
Nr art.: 690012109
VAPOR 8000 APP
Z CZUJNIKIEM
Nr art.: 690012208

VAPOR 6500
- 3 różne źródła światła
- dodatkowe gniazdo
elektryczne
- IP 54
- 6 500 lm
Nr art.: 690000591

TAŚMA LEDOWA SUNLIT
Nr art.: 690010707

FLASH 3000 RE
- produkt wielokrotnego
ładowania
- wysoce odporna na
uderzenia
- IP 65
- 3 000 lm
Nr art.: 690000112

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

INTENSE 23000 APP
- sterowanie z aplikacji
- dwa źródła światła
- IP 54
- 23000 lm
Nr art.: 690009105

FLASH 1000 RE
- produkt wielokrotnego
ładowania
- łatwość przenoszenia
- IP 65
- 1 000 lm
Nr art.: 690000054

TAŚMA LEDOWA SUNLIT
10 M
Nr art.: 690010012

TAŚMA LEDOWA SUNLIT
10 M MATOWA
Nr art.: 690010202

TAŚMA LEDOWA SUNLIT
3M
Nr art.: 690010004

TAŚMA LEDOWA SUNLIT
20 M
Nr art.: 690010020

TAŚMA LEDOWA SUNLIT
20 M MATOWA
Nr art.: 690010301

TAŚMA LEDOWA SUNLIT
3 M MATOWA
NOWOŚĆ!
Nr art.: 690010103

BANY 4000 RE APP
- sterowanie z aplikacji
- kompatybilna z większością
akumulatorów stosownych
w elektronarzędziach
- IP 65
- 4000 lm
Nr art.: 690007109

LATARKI CZOŁOWE
MOC

PRECYZJA

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

MILA ORION 2500 RE
- funkcja Go Home
- ładowalna
- kompatybilna
z mocowaniami Go Pro
- IP 65
- 2500 lm
Nr art.: 690090204

MILA VEGA 5000 RE
- funkcja Go Home
- ładowalna
- IP 65
- 5000 lm
Nr art.: 690090105

WYDAJNOŚĆ
NOWOŚĆ!

NOVA 1200 RE
- może być używana jako
latarka ręczna
- IP 67
- 1200 lm
Nr art.: 690090931

NOWOŚĆ!

GLEAM 600 RE
- 10-godzinny czas działania
- IP 66
- 600 lm
Nr art.: 690000336

HALO 250 RE
- zasilana z akumulatora lub
baterii AAA
- możliwość ogniskowania
strumienia światła
- IP 64
- 250 lm
Nr art.: 690001227

GLEAM 450
- lekka, łatwa w użyciu
i przenoszeniu
- IP 64
- 450 lm
Nr art.: 690001086

JET 216 EX
- atest ATEX
- IP 67
- 216 lm
Nr art.: 690006028

GLEAM 145 RE
- bardzo lekka
- produkt wielokrotnego
ładowania
- 3-godzinny czas pracy
- 145 lumenów
Nr art.: 690001078

GLEAM 200
- IP 64
- 200 lm
Nr art.: 690001060

PIKO 550 RE
- funkcja “zoom”
- czujnik ruchu i światła
- IP 64
- 550 lm
Nr art.: 690000328

NOWOŚĆ!

HALO 1200 RE
- zasilana z akumulatora lub
4 baterii AA
- zapewnia bardzo jasne
światło
- 2,5-godzinny czas pracy
- IP64
- 1 200 lm
Nr art.: 690000948

HALO 540 RE
- produkt wielokrotnego
ładowania
- 2,5-godzinny czas pracy
- IP 64
- 540 lm
Nr art.: 690000914

PETA 400
- zasilana 3 bateriami AAA
- boczne sterowanie
regulacją światła
- cztery poziomy światła
- IP 64
- 400 lm
Nr art.: 690001110

PIKO 200 RE
- wyposażona w linkę
zabezpieczającą
- IP 64
- 200 lm
Nr art.: 690005236

NOWOŚĆ!

NOVA 2000 RE
- może być używana jako
latarka ręczna
- IP 67
- 2000 lm
Nr art.: 690090832
NOWOŚĆ!

HALO 540 RE Z CZUJNIKIEM
- funkcja „zoom”
- czujnik ruchu i odległości
- zasilana z akumulatora 		
lub 3 baterii AA
- IP 64
- 540 lm
Nr art.: 690000922

PETA 300 RE
- funkcja “zoom”
- zasilana z akumulatora lub
3 baterii AAA
- 11-godzinny czas pracy
- IP 64
- 300 lm
Nr art.: 690001102

GLEAM 1000 RE
- szeroka wiązka światła
- zasilana z akumulatora lub
baterii AAA
- IP 66
- 1000 lm
Nr art.: 690001185

LATARKI
MOC

PRECYZJA

WYDAJNOŚĆ

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NIMBUS 2000 RE
- wiązka światła o zasięgu do
287 m
- ładowalna
- IP 68
- 2000 lm
Nr art.: 690003983

NIMBUS 12000 RE
- jasna wiązka światła
o zasięgu do 550 m
- ładowalna
- IP 67
- 12000 lm
Nr art.: 690004080

NIMBUS 450
- zasilana 4 bateriami AAA
- 6-godzinny czas pracy
- IP 66
- 450 lm
Nr art.: 690001557

NIMBUS 450 RE
- równomierny wzór wiązki
światła
- IP 66
- 450 lm
Nr art.: 690001565

NIMBUS 1000 RE
- produkt wielokrotnego
ładowania
- 4-godzinny czas pracy
- IP 66
- 1 000 lm
Nr art.: 690001573

ZEPTO 20
- niski poziom zużycia
energii
- poręczny rozmiar
- IP 65
- 20 lm
Nr art.: 690001045

RADIATE 300
- jasne światło
- odporna na uderzenia
- IP 64
- 300 lm
Nr art.: 690001532

NIMBUS 20
- poręczny rozmiar
- łatwość przenoszenia
- IP 64
- 20 lm
Nr art.: 690001052

JET 64 EX
- atest ATEX
- odporna na uderzenia
- IP 64
- 64 lm
Nr art.: 690006002

RADIATE 100
- odporna na uderzenia
- poręczny rozmiar
- IP 64
- 100 lm
Nr art.: 690001524

LAMPY RĘCZNE

ŚWIATŁA OSTRZEGAWCZE

WYDAJNOŚĆ

PRECYZJA

WYDAJNOŚĆ

NOWOŚĆ!

ILLUMINE 800 RE UV
- światło UV z góry
- IP 65
- 800 lm
Nr art.: 690000856

JET 323 EX
- atest ATEX
- IP 67
- 323 lm
Nr art.: 690006044

ILLUMINE 200 RE
- dwa źródła światła
- ładowalna
- z magnesem
- 200 lm
Nr art.: 690005137

ILLUMINE 700 RE
- odporna na uderzenia
- funkcja ściemniania
- obracana w zakresie 180
stopni
- IP 65
- 700 lm
Nr art.: 690005020

ILLUMINE 600 RE
- bardzo odporna na uderzenia
- wyposażona w dwa magnesy
- IP 65
- 600 lm
Nr art.: 690005004

GIGA 200 RE
- magnes w podstawie
i zaczep do zawieszania
- IP 20
- 200 lm
Nr art.: 690000542

ILLUMINE 550 RE
- źródło światła obracane
w zakresie 180 stopni
- IP 64
- 550 lm
Nr art.: 690000351

KRĄŻEK ŚWIETLNY PUCK
LIGHT GLOW ZESTAW 8 SZT.
- wybór ustawień kolorów
światła
- 40-godzinny czas działania
- IP 67
Nr art.: 690020086

KRĄŻEK ŚWIETLNY PUCK
LIGHT GLOW RE
- produkt wielokrotnego
ładowania
- 9 różnych ustawień światła
- IP 67
- wysoce odporny na
uderzenia
Nr art.: 690020060

KRĄŻEK ŚWIETLNY PUCK
LIGHT GLOW ZESTAW 6 SZT.
- produkt wielokrotnego
ładowania
- 9 różnych ustawień światła
- IP 67
- wysoce odporny na
uderzenia
Nr art.: 690020078

KRĄŻEK ŚWIETLNY GLOW
AAA
zasilany 3 bateriami AAA
- 9 różnych ustawień światła
- IP 67
- wysoce odporny na
uderzenia
Nr art.: 690020052

PRZEGLĄD AKCESORIÓW
ZAPASOWE AKUMULATORY
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

AKUMULATOR
AWARYJNY
DLA TAŚMY LEDOWEJ
Nr art.: 690015102

PETA 300 RE
Nr art.: 690003777

ADAPTER DO LAMPY BANY
AURA 6600 MAH
Nr art. Bosch 690008107
Nr art.: 690003561
Nr art. Metabo 690008206
Nr art. Makita 690008305
Nr art. Dewalt 690008404 (Milwaukee)

NIMBUS 3000 RE
Nr art.: 690003785

BLAZE 2800
Nr art.: 690000609

GALACTIC
Nr art.: 690001094

NIMBUS 450 RE
Nr art.: 690003728

NIMBUS 1000 RE
Nr art.: 690003744

HALO 1200 RE
Nr art.: 690003793

FLARE 1000 RE
Nr art.: 690003959

HALO 540
Nr art.: 690003702

STARBURST 16000
Nr art.: 690003017

KABEL ELEKTRYCZNY
Z WTYCZKĄ
WEJŚCIOWĄ 1,5 M
Nr art.: 690003751

SKRZYNKA
STEROWNICZA
STARBURST
Nr art.: 690090618

KABLE

BLAZE 5 M
Nr art.: 690003009

ŁADOWARKI

ZASILACZ
UNIWERSALNY
5 V/ 12V
Nr art.: 690003835

ŁADOWARKA TYPU
POWER BANK 12 V
Nr art.: 690003850

FLASH/GIGA
Nr art.: 690003504

NIMBUS/FLARE
Nr art.: 690003595

CANOPUS
Nr art.: 690003686

ŁADOWARKA
POTRÓJNA DO LAMP
NEBULOSA
Nr art.: 690003637

FLASH 1800
Nr art.: 690003512

AURA
Nr art.: 690003520

GALACTIC
Nr art.: 690003546

UCHWYT DO LAMPY
STARBURST
Nr art.: 690090104

UCHWYT KĄTOWY DO
LAMPY
STARBURST
Nr art.: 690090634

SZYBKA ŁADOWARKA FLASH
1000
Nr art.: 690003603

STOJAKI I UCHWYTY

STOJAK BEAM 2,3 M
Nr art.: 690001607

STOJAK BEAM 4 M
Nr art.: 690001623

UCHWYT
UNIWERSALNY
Nr art.: 690004031

STOPKA ZE ŚRUBAMI
DO LAMPY VAPOR
Nr art.: 690090302

STOJAK NA KÓŁKACH
Z HAMULCEM BEAM 2,3 M
Nr art.: 690090626

KĄTOWY UCHWYT
MONTAŻOWY DO LAMP
BEAM 45 GR
Nr art.: 690004023

KĄTOWY UCHWYT
MONTAŻOWY DO LAMP
BEAM
Nr art.: 690004015

MAGNESY

BLAZE 2800
Nr art.: 690002001

GALACTIC
Nr art.: 690002019

FLASH
Nr art.: 690002027

CANOPUS
Nr art.: 690002043

FUTERAŁY / TORBY

FUTERAŁ NA LATARKĘ
Nr art.: 690001599

TORBA
Nr art.: 690090006

INNE

WTYK BLAZE 2500
Nr art.: 690003587

SOCZEWKA
Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO DO
LAMPY ROBOCZEJ
GALACTIC
Nr art.: 690003645

UNIWERSALNE KLIPSY
NA KASK
Nr art.: 690000997

KLIPS NA KASK DLA
LATARKI CZOŁOWEJ
HALO
Nr art.: 690092135

Wybierz właściwe
oświetlenie do rodzaju
wykonywanej pracy!
LUNA POLSKA SP. Z O.O.
tel.: 32 220 33 78
info@lunapolska.pl
www.mareld.pl
www.lunapolska.pl

