


• strumień świetlny 4000 lm
• funkcja sterowania smartfonem
• zasilana z wewnętrznej baterii 

lub zewnętrznych akumulatorów 
przeznaczonych do elektronarzędzi 
marek DeWalt, Milwauke, Makita, 
Metabo, Bosch

• dostarczana z adapterami do 
podłączenia zewnętrznych 
akumulatorów

•  strumień świetlny: 8000 lm
•  funkcja sterowania smartfonem
•  lampa wyposażona w czujnik ruchu
•  temperatura barwy: 6500 K
•  długość kabla: 5 m
•  stopień ochronny IP54

Lampa robocza  

Bany 4000 RE APP 
Nr art.: PR-690007109

Lampa robocza
Vapor 8000 APP z czujnikiem
Nr art.:  690012208

64959 zł netto

799 zł brutto
cena promocyjna

81220 zł netto

999zł brutto
cena promocyjna

TORBA MARELD 
GRATIS!



NOWOŚĆ!

• strumień świetlny 1000 lm
• bardzo długi czas pracy przy mocy 100% - do 

7,5 godziny
•  regulacja światła ciepłe/zimne
•  funkcja ściemniania
•  mała, przenośna mieszcząca się w kieszeni

Lampa robocza  

Shiny 3000 RE
Nr art.: 690007125

Lampa robocza  

Spica 1000 RE 
Nr art.: 690000161

48699 zł netto

599 zł brutto
cena promocyjna

43008 zł netto

529 zł brutto
cena promocyjna

• strumień świetlny 3000 lm
• bardzo odporna na wstrząsy
• wyposażona w zacisk klipsowy w dolnej 

części, który pozwala użytkownikowi 
przymocować ją do blatu, rury, platformy 
elementu maszyny itp.

• lampa osadzona w zacisku za pomocą 
uchwytu kulowego umożliwiającego obrót 
źródła światła o 360° oraz ustawienie pod 
różnymi kątami

• czas pracy do 6 godzin
• zasilana z wewnętrznego akumulatora lub          

z sieci

NOWOŚĆ!



• strumień świetlny 550 lm
• czujnik ruchu, odległości i natężenia 

oświetlenia 
• funkcja zoom
• 3 tryby świecenia plus światło pulsujące
• zasilanie z akumulatora lub z baterii 

alkaicznych
• stopień ochrony IP64

• strumień świetlny 2000 lm
• może być używana jako latarka czołowa           

i latarka ręczna
• wyposażona w magnes
• IP 67

Latarka czołowa  

Piko 550 RE
Nr art.: 690000328

Latarka czołowa  

Nova 2000 RE
Nr art.: 690090832

34878 zł netto

429zł brutto
cena promocyjna

43821 zł netto

539 zł brutto
cena promocyjna



• strumień świetlny 800 lm
• wysoki współczynnik oddawania barw 

RA95
• funkcja światła awaryjnego
• strumień świetlny 800 lm

• strumień świetlny 3000 lm
• funkcja bezstopniowego ściemniania
• gniazdo USB
• udaroodporność IK08

Lampa ręczna 

Illumine 800 RE
Nr art.: 690005012

Lampa robocza  

Flash 3000 RE
Nr art.: 690000112

18618 zł netto

229 zł brutto
cena promocyjna

32439 zł netto

399 zł brutto
cena promocyjna

TYLKO DO 
WYCZERPANIA 

ZAPASÓW 

KOŃCÓWKA 
SERII!

TYLKO DO 
WYCZERPANIA 

ZAPASÓW 

KOŃCÓWKA 
SERII!




