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Informacje, które trzymacie Pa�stwo w dłoni s� modyfikowane 
w miar� naszych mo�liwo�ci dlatego nie powinni Pa�stwo 
całkowicie na nich polega� i nie powinniny one by� podstaw� 
do formułowania kontraktu. Wy�ej wymienione informacje s� 
spowodowane stałym udoskonalaniem naszych produktów. 

Zalety
Nowoczesna budowa lampy
Maksymalne wydobycie promieni UV dla większej wydajności dzięki 
górnej emisji światła

Nietypowy ruszt w kształcie litery Z
20% zwiększona powierzchnia chwytająca owad

Głęboka taca, kótra również odcina prąd w lampie po jej wysunięciu
Duża powierzchnia tacy na martwe owady

Najwyższej wydajności świetlówki UV Synergetic
Świetlówki wabią owady jeszcze skuteczniej dzięki dwum falom emisji UV 

Obsługa bez narzędzi , przednia klapa opuszczna w dół
Zapewnia łatwy dostęp do części wymiennych oraz ich serwis 

Trzy sposoby montażu dla uproszczenia montażu 
Zawieszna na ścianie, podwieszana od sufitu bądż do postawienia na stole

Niezależnie testowana 
Spełnia wymogi RoHS oraz inne wymogi europejskie 

Pełny spokój umysłu
Trzy lata gwarancji

Innowacyjna budowa lampy 
Brytyjski design

Allure
Allure jest nowoczesną o wyjątkowo estetycznym kształcie lampą 
owadobójczą, która zapewnia najwyższą skuteczność dzięki zwiększonej 
powierzchni przepuszczjącej świtało UV emitowane przez świetlówki Syner-
getic. Jest pierwszą lampą na rynku emitującą promienie UV z przodu, tyłu, 
po bokach a także do góry dzięki czemu lampa jest 
efektywniejsza o nawet 67 % od produktów obecnych na rynku. 

Gdy insekt zostanie zwabiony przez Allure to zginie on na nietypowym ruszcie 
elektrycznym w kształcie litery Z, kóry zapewnia nawet o 20% większą 
powierzchnią chwytającą owad. Ruszt, głęboka taca, a także świetlówki UV 
są łatwo dostępne co zapewnia prosty serwis lampy dzięki otwieranej do dołu 
klapie, która również przytrzymuje tacę podczas serwisu.

Niezależne testy wykazały, że lampa Allure 30 jest skuteczniesza w 
przyciąganiu insektów o 448% bardziej niż tradycyjne 
lampy owadobójcze. 
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Allure 30

Traditional 40 watt

Traditional 30 watt

 

ZC010 305 x 590 x 120 120m² 2 x 15 wat 5.2kgAllure, 30 wat, 
Stainless steel 

Numer produktu Model Wymiary (mm) HxWxD Powierzchnia  (m²) Świetlówki Waga (kg)


