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LED lampy

Lampa stolná MAULpuck
Lampa energeticky úspornej triedy „A+“ (spektrá A++ – E) s LED žiarov-
kami bez možnosti ich výmeny so životnosťou cez 15 000 hodín s den-
ným bielym svetlom 6 500 °K. Svietivosť 1 260 lx pri vzdialenosti 30 cm 
od  stola, svetelný tok 360  lúmenov, extrémne nízka spotreba ener-
gie cca 5 kWh / 1 000 h. Stabilný podstavec priemeru 13 cm so závažím 
a podložkou proti poškodeniu dosky stola, sklopná plastová svetelná 
hlava priemeru 10  cm. Zdvojené teleskopické pevné kovové ramená 
s nastavením dĺžky od 18,5 do 33 cm.

5 Obj. kód Názov Farba Cena €

MA2012 90 Lampa stolná MAULpuck čierna 40,30
MA2012 22 Lampa stolná MAULpuck ružová 40,30
MA2012 02 Lampa stolná MAULpuck biela 40,30

Lampa stolná MAULjazzy stmievateľná
Lampa s  integrovaným USB typu A  na  nabíjanie napr. smartfónu 
a  5-stupňovým stmievačom s  dotykovou funkciou na  základni svie-
tidla. Energeticky úsporná trieda „A“ (spektrá A++ – E) s  najnovšou 
technológiou LED, s  24  LED žiarovkami s  teplým bielym svetlom 
3 000 °K bez možnosti ich výmeny so životnosťou 20 000 hodín. Svieti-
vosť 2 060 lx pri vzdialenosti 35 cm od stola, svetelný tok 410 lúmenov, 
extrémne nízka spotreba energie cca 8 kWh / 1 000 h. Sklopná a otoč-
ná svetelná hlavica 26 × 5 cm, stabilný podstavec 18 × 13 cm so záva-
žím a podložkou proti poškodeniu dosky stola. Rameno z eloxovaného 
hliníka, dĺžka 36,5 cm, výška normálnej pracovnej pozície 41 cm, dĺž-
ka kábla 1,8 m.

Obj. kód Názov Farba Cena €

1 MA2018 02 Lampa stolná MAULjazzy stmievateľná biela 81,70
2 MA2018 90 Lampa stolná MAULjazzy stmievateľná čierna 81,70

Lampa stolná MAULpearly stmievateľná
Výkonná kompaktná lampa energeticky úspornej triedy „A+“ (spektrá 
A++ – E) s 24 LED žiarovkami bez možnosti ich výmeny so životnosťou 
20 000 hodín, 8 LED s denným bielym svetlom 3 000 °K, 16 LED 6 500 °K. 
Teplotu farieb a  intenzitu osvetlenia je možné nastaviť v  3  krokoch 
v závislosti od denného času a osobných potrieb. Svietivosť 1 360 lx pri 
vzdialenosti 35 cm od stola, svetelný tok 320 lúmenov, extrémne níz-
ka spotreba energie cca 6 kWh / 1 000 h. Stabilné kovové rameno dĺžky 
35,7 cm s gumovým povrchom a fl exibilným rozsahom pre nastavenie 
uhla, sklopná a otočná plastová svetelná hlavica 16 × 6 cm. Výška nor-
málnej pracovnej pozície 36 cm. Pohodlné ovládacie tlačidlá s dotyko-
vou funkciou na plastovej základni rozmerov 16,5 × 10,6 cm so závažím 
a podložkou proti poškodeniu dosky stola. Dĺžka kábla 1,7m.

Obj. kód Názov Farba Cena €

3 MA2017 02 Lampa stolná MAULpearly stmievateľná biela 48,40
4 MA2027 90 Lampa stolná MAULpearly stmievateľná čierna 48,40
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