
FTP 30  Montowana na
ścianie Stal

Numer produktu  Model    Wymiary            Powierzchnia  Świetlówki   Waga    Kolor
ZF028/31             FTP  470x305x152 80m²          2 x 20 W 2,5 kg Biła/ stal
ZF029/32  FTP40  610x305x152 120m²          2 x 20 W 3,7 kg Biała/stal
ZF030/33  FTP80  610x305x152 240m²          2 x 40 W 4,1 kg Biała/ stal

FTP40 Podwieszana do
sufitu Biała

FTP 80 Dowolne ustawienie 
lampy

Profesjonlna kontorla nad owadami insektami

Flytrap Professional™ zapewnia higieniczne oraz profesjonalne rozwiązanie 
problemów dotyczących kontroli insektów dla najbardziej wymagających pomieszczeń 
np. profesjonalny sektor spożywczy.
Lampa ta jest najlepszym produktem dostępnym na rynku; rozprasza promienie UV w 
360° jest najprostszą lampą w serwisie. Dostępna jest w 30,40 lub 80 W, w kolorze 
białym lub stali szlachetnej. Flytrap Proffesional może być montowana na siedem różnych 
sposobów oraz zaprojektowana jest do stosowania z wkładami klejowymi GLUPAC™ ; 
odpornymi na promienie UV oraz nasączonycmi substancjami wabiącymi owady. 

Zalety

Całkowita dowolność w montowaniu lamp
   Siedem sposobów montażu lampy
Szybki oraz łatwy serwis
   Prosta wymiana wkładow klejowych oraz świetlówek
Wysokiej wydajności promienie UV
   Świetlówki są bardzej efektywne oraz ich skuteczność jest dłuższa
Nowoczesny wkład klejowy
   GLUPAC wkład klejowy nasączony zapachami wabiącymi owady oraz odporny na prominie   
   UV
Solidna konstrukcja
   Cała lampa wykonana jest ze stali- biały metal bądz 304° stal szlachetna 
Testowana przez niezależne agencje
   RoHS certyfikat , spełnia wszystkie wymogi CE
Gwarancja 
   Pięć lat gwarancji (nie dotyczy świetlówek)
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FTP30 Zawieszenie
dyskretne Biała

FTP 40 Rożne ustawienie lampy 
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Informacje, które trzymacie Państwo w dłoni są modyfikowane 
w miarę naszych możliwości dlatego nie powinni Państwo 
całkowicie na nich polegać i nie powinniny one być podstawą 
do formułowania kontraktu. Wyżej wymienione informacje są 
spowodowane stałym udoskonalaniem naszych produktów. 

GLUPAC™
nowoczesna technologia wkładu klejowego zawiera w 
sobie wabiące owady feromony oraz odporne na 
promieniowanie UV substancje klejące. 


