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LUXO W.A.V.E léty osvědčený typ s bočním
osvětlením.Upevnění na stůl pomocí čelisti
s rozvorem 60mm. Základní zvětšení 3
dioptrie(2x),vložením opčních čoček lze
rozšířit zvětšení na čtyřnásobek.Radius
ramene 70cm,velikost průhledu čočkou
17,5x10,8cm

Obj.č. 5537 000 LUXO Wave

12 385.00

LUXO LFM kompletní lupa s kruhovým
osvětlením pro upevnění pomocí čelisti
s rozvorem 60mm.Základní zvětšení 3
dioptrie(2x),akční radius ramene
104cm,průměr průhledu čočkou 12,5cm

Obj.č. 5540 000 LUXO LFM

6185.00

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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REKOMA stereo lupa s variabilním zvětšením
1.8 / 2.3 4.8
Tato lupa má tři možnosti zvětšení díky
zaklapávání jednotlivých čoček do sebe.
Navíc je typickým znakem této lupy velmi
široké pole pozorování a bez problémů se
pod lupu dají nosit i Vaše dioptrické brýle.
Vašemu obvodu hlavy se lupa přizpůsobí
nastavením pásky se suchým zipem.
Pracovní pole se nachází cca 27cm od
úrovně Vašich očí.
Pro případ,že si potřebujete u lupy přisvítit
máme v nabídce i verzi z bočním osvětlením.

Obj.číslo 5603 000 Rekoma lupa
Obj.číslo 5603 100 s osvětlením

900.00
1490.00

Pro zájemce o podobný typ lupy s vysokým komfortem nošení doporučujeme celokoženou verzi
Bergeon. Z nabídky jsme nevyřadili ani příložné lupy na počítání osnovných nití či brýle s Zeiss
optikou.

Přechod od lup a světel k UV světlům zaujímají lupy s osvětlením a možností přepnout na UV světlo

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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Waldmann profi UVA lupa
Praxí osvědčený
model,mezi jehož
nesporné přednosti patří i
možnost použití na lešení
díky 6.5m dlouhé přívodní
šňůře. Váha 1.8kg,zvětšení
4 dioptrie,průzor lupy
10x5cm,vybaveno UV o
vlnové délce 355nm
.Kombinováno s bílými
zářivkami o příkonu 2x4W.
Obj.č.5545 000

9300.00

UV zářivky dlouhovlnné,366nm
zářivky je možné osadit do patic stolních ateliérových světel Luxo (délka 43.5cm) nebo je možné si
sestavit velmi výkonné světlo ze stojanového světla Harolux Black Line (délka 60cm)
Watt
Ø v mm
Délka / cm
Obj.číslo
Cena za kus

15
26
43,5
5503 043
1110.00

18
26
60
5503 060
1230.00
HONLE UV zářiče
s novým modelem s výkonem 250W získáte
vysoce výkonné UV světlo pro mobilní použití
s Blacklight filtrem,který propouští jen UV
pásmo světla a které se dá použít i při
minimálním zatmění. Pro Vaši bezpečnost je
v předřadiči zabudováno počítadlo
provozních hodin pro kontrolu doby ozáření UV
světlem.
Plocha zářiče: 150x85mm
Intenzita: 250mWcm2UVA
Váha přenosné části : 1.5kg
Váha předřadiče: 4.0kg
Obj.číslo 5583 250 HONLE UVHAND 36270.00
Požadujete-li extrémní výkon,vyžadujte
informace o modelu UV Spot 400T,který se dá
používat při denním světla.Při práci s UV
světlem nezapomeňte na ochranu očí brýlemi
z naší nabídky.Pro drobnější průzkumy jsou
nadále k dodání i kapesní verze UV světel.

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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