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                                   Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů 
 

 

HAROLUX BLACK LINE® 
 
jedna z nejúspěšnějších řad ateliérových světel v naší nabídce, po celé Evropě používají restaurátorské ateliéry 
více než 500 těchto světel. Jsme na ně hrdí o to víc,že se jedná o světla,která jsou vlastní produkcí firmy ve 
spolupráci s renomovanými restaurátory. Díky plynovým tlumičům jsou polohovatelné plynule v jakékoliv výšce 
a toto řešení přináší i minimální námahu při manipulaci s poměrně rozměrným a těžkým reflektorem. Vyspělé 
je i vlastní  technické řešení osvětlení,kde plynulý provoz hlídají hned čtyři elektronické předřadiče. Zabudovaný 
reflektor posiluje světelný výkon osmi Tru-Lite trubic o délce 60cm. Kryt z čirého akrylového skla poskytuje UV 
ochranu a navíc chrání trubice a instalaci. 
 
 

 

 
 

 
 
Stativ ve tvaru U je koncipován tak, aby v jeho vnitřním prostoru bylo možné umístit jakoukoliv pracovní 
židli,což oceníte zejména při práci na malířském stojanu,kdy Vám toto světlo osvětluje pracovní plochu přes 
hlavu. Abychom dosáhli maximální stability tohoto světla, byl podstavec opatřen dodatečným závažím.  
Pojezdová kolečka mají brzdy, takže stabilní je světlo i v ploše. Světlo se dodává ve třech variantách. Standard 
osazený osmi trubicemi True-Light, bez regulace intenzity osvětlení, Special, který má vestavěnou regulaci 
intenzity osvětlení a dále verzi UV, kde na místo True-Light trubic jsou instalovány UV trubice a BlackLine je 
výkonným UV zářičem. Samozřejmě že ti šikovní vědí,že pokud si opatří jen osm trubic UV (366nm) a koupí 
světlo s normálními TrueLight-y – tak při troše námahy mají k dispozici varianty obě. 
 
Technická data 
 
Velikost reflektoru: 61.5x61.5x6.5cm 
Vnější  šířka podstavce: 79cm 
Osazení trubicemi: 8 x 18W Tru-Lite 60cm 
Minimální výška stativu:151cm 
Maximální výška stativu:200cm 
Pojezdová kolečka: Ø100mm,jeden pár opatřen brzdami 
U podstavec vně: 55x69cm 
U podstavec vnitřeně:51x61cm 
Celková váha: 42kg 
 

Objednací číslo Varianta Cena 

5509 000 Harolux BlackLine Standard bez tlumení světla 46.350 

5510 000 Harolux BlackLine Special s tlumením světla 49.350 

5576 000 Harolux BlackLine UV 47.850 

 
 

 


