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STOLNÍ LUPY LUXO WAWE plus /WAVE LED/LFM101/KFM-T5 + RCM LUPY

LUXO W.A.V.E plus 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
12 780.00

LUXO W.A.V.E LED s 3D funkcí. Novinka mezi lupami Luxo . Snoubí dlouholeté zkušenosti firmy s nastupující technologií
LED osvětlení s vynikajícím designem. Osvětlení je integrováno do dvou LED modulů. Teplota světla (CCT) 4000°K. Index
podání barev (CRI) Ra 80. Lupa nabízí osvětlení bez stínů a trojrozměrné zvětšení, dodává se ve zvětšení 3,5 dioptrií nebo
5 dioptrií, intenzita osvětlení se dá regulovat, vestavěný je i timer, takže pokud zapomente lupu vypnout, ona se vypne
po čtyřech nebo devíti hodinách sama. Délka ramen 105cm .
Obj.číslo 5537 300 LUXO WAVE LED 3,5 dioptrií
16.170,00
Obj.číslo 5537 305 LUXO WAVE LED 5 dioptrií
16.710,00

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů
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LUXO LFM 101

LUXO LFM 101 Bez jakéhokoliv přehánění lupa,se kterou se potkáte po celém světě. Spojuje funkční design,
mnohostrannost použití,robusní konstrukci a přes dlouhá léta, po která je vyráběna, mimořádně oblíbena zákazníky.
Kompletní lupa s kruhovým osvětlením pro upevnění pomocí čelisti s rozvorem 60mm.Základní zvětšení 3
dioptrie(1,8x),akční radius ramene 135cm,průměr průhledu čočkou 125mm, odstup pro pozorování objektu cca 330mm.
K lupě je možné dokoupit přídavnou čočku, se kterou se zvětšení rozšíří na 4 dioptrie (2,8x)
Obj.č. 5540 000 LUXO LFM
6690.00

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů
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LUXO KFM T5

LUXO KFM-T5 nabízí kombinaci optimálního osvětlení s tvarově mimořádně vydařenou hliníkovou hlavou lupy. Lupa, se
kterou je radost pozorovat objekty v 1,8x zvětšení (3 dioptrie) resp. v 2,3x zvětšení (5 dioptrií), ale kterou rádi budete
pozorovat jako objekt zájmu, protože je na lupu opravdu mimořádně krásná. Délka ramen této krásky obnáší 104 cm,
pracovní odstup pro pozorování je 330mm při 3 dioptriích, resp. 111mm při 5-ti dioptriích. Průměr čočky je 125mm. Opčně
možno dokoupit čočky se zvětšením 4 – 8 – 10 dioptrií. Základní dodávané varianty jsou:
Obj.číslo 5537 203 LUXO KFM 3 dioptrie
Obj.číslo 4437 205 LUXO KFM 5 dioptrií

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů

10.050,00
10.500,00
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TRL & RCM LUPY
TRL 22 lupa s osvětlením a čočkou o
průměru 150mm s 1,8x zvětšením.
Maximální délka ramen 125cm .
Rovnoměrnost osvětlení zaručuje
vestavěný elektronický předřadič a
kruhová zářivka 22W 6500°K. Základní
sada obsahuje vlastní světlo s úchytem
na pracovní desku, opčně lze dokoupit
i těžkou „nohu“ vážící 10kg pro
bezpečné postavení lupy na stůl,
pokud je deska stolu příliš silná. TRL22
je varianta s vynikajícím poměrem
cena – výkon.
5536 300 TRL22 lupa

5370,00

RCM lupa zaujme prvotřídním
zpracováním, velkou plochou pro
pozorování objektů (160x190mm) a
trojnásobným zvětšením. Osvětlení
zaručují boční zářivky. Ve standardně
dodávaném provedení obdržíte vlastní
lupu s osvětlením a svorku pro upevnění
na stůl. I zde můžete svorku nahradit
„nohou“ a starosti s rozvorem čelistí
můžete hodit směle za hlavu. Stejně
jako v předešlém případě se jedná o
lupu,která má velmi dobrý poměr cena
– výkon

5536 202 RCM lupa

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů

3940,00
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RUČNÍ LUPY S OSVĚTLENÍM & UV
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 11.100.00

STEREO LUPY PRO NOŠENÍ NA HLAVĚ
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.
.

5603 100 Rekoma

660,00

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.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů
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STEREOLUPA REKOMA S OSVĚTLENÍM

BERGEON STEREOLUPA

5603 000 Rekoma lupa s osvětlením

5602 000 Bergeon, zvětšení 2 ½ ,odstup 30cm,kůže

750,00

2990,00

LED STEREOLUPA

Nová generace stereolup je tu. Jsou superlehké (140g bez baterií),mají osvětlení LED diodami( se třemi AAA bateriemi
dokážete pracovat 40-50 hodin) a také nový systém výměny čoček, kdy si vlastně čočky měníte jako předsádku před očima
podle potřeby zvětšení a pracovního odstupu. Set obsahuje čtyři varianty zvětšení a odstupu: 1,2x = 520-620mm odstupu;
1,8x = 230-320mm odstupu; 2,5x = 150-230mm odstupu a konečně 3,5x = 80-120mm odstupu od pozorovaného objektu
Pokud nosíte brýle a jste zvyklí s nimi pracovat, pak můžete brýle bezproblému kombinovat s touto lupou.

5603 200 Stereolupa s LED odsvětlením

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů

1650,00

