
TAŚMY LEDOWE
DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PRAC



„Dobre oświetlenie robocze jest 
ważne dla wszystkich, niezależnie 
od wieku.”
Firma Mareld chce zapewnić każdemu oświetlenie odpowiednie do 
wykonywanej pracy. Ma to na celu wyeliminowanie wypadków, innych 
obrażeń oraz zużycia urządzeń spowodowanego przez niewygodne 
pozycje robocze – często wynikające ze słabego oświetlenia. 

Nasze taśmy LED są ważną częścią asortymentu oferowanych przez 
nas produktów i przyczyniają się do realizacji naszej wizji:

TAŚMA LEDOWA SUNLIT ZE ZWIJAKIEM 
BĘBNOWYM
Najlepsza taśma ledowa do zastosowań mobilnych do-
stępna na rynku.

 J  Zwijak bębnowy umożliwia szybkie i płynne zwijanie taśmy LED.  
Idealna dla mobilnych profesjonalistów.

 J  Wysoki poziom bezpieczeństwa. Wyłącznik termiczny wyłącza 
taśmę w przypadku przegrzania, co może się zdarzyć, jeżeli taś-
ma nie jest całkowicie rozwinięta. Pod każdym innym względem 
ten produkt ma te same zalety, co taśma ledowa Sunlit bez zwija-
ka bębnowego.

TAŚMA LEDOWA SUNLIT
Jeden metr taśmy zawiera 180 małych diod LED.

 J  Zaprojektowana specjalnie w celu zapewnienia dobrego oświetlenia 
ogólnego na placach budowy, zarówno wewnątrz pomieszczeń jak  
i na zewnątrz.

 J  Dostępne długości taśmy: 3, 10 i 20 m.  
Do jednego kabla zasilającego można dołączyć szeregowo do 60 m 
taśmy. IP 65.

 J  Taśma o długości 3 m zapewnia strumień świetlny 2650 lm, taśma  
o długości 10 m zapewnia strumień świetlny  
7400 lm, taśma o długości 20 m zapewnia strumień świetlny 13500 lm. 

 J Nr. artykułu 690010004 (3 m), 690010012 (10 m), 690010020 (20 m)

ODRZUCAMY CIEMNOŚĆ







„Taśmy ledowe na trwałe znalazły 
sobie miejsce na rynku produktów 
oświetleniowych.”
Obecnie taśmy ledowe są wykorzystywane jako oświetlenie ogólne, uzupełniane 
przez systemy oświetlenia dające bardziej kierunkowe oświetlenie. Typowy sposób 
zastosowania taśm ledowych polega na tym, że rozwija się je na pełną długość,  
na przykład na klatkach schodowych w nowych budynkach, aby można było  
bezpiecznie poruszać się bez ryzyka obrażeń.  

TAŚMA LEDOWA SUNLIT MATOWA
Mocne i delikatne światło, które nie męczy oczu.

 J  Całkowicie matowa. Zapewnia doskonałe, nieoślepiające światło 
kiedy musisz pracować przy oświetleniu przez cały dzień roboczy.

 J  Niezwykle trwała i może być używana zarówno wewnątrz 
pomieszczeń jak i na zewnątrz. IP 65.

 J  Dostępne długości taśmy: 3, 10 i 20 m.

 J  Do jednego kabla zasilającego można dołączyć szeregowo do 60 
m taśmy.

 J  Nr. artykułu 690010103 (3 m), 690010202 (10 m), 690010301 
(20 m)



TRZY KWESTIE
które należy uwzględnić podczas korzystania 
z taśm ledowych.

Fachowcy wykorzystują taśmy ledowe na co dzień 
w swojej pracy. Taśmę można łatwo rozwinąć na 
podłodze lub zawiesić, co zwykle zapewnia 
wystarczające oświetlenie.

Umieść źródło światła w miejscu,  
w którym nie będzie ono powodowało 
odblasków lub użyj matowej taśmy 
ledowej.

Używaj taśm do oświetlania dużych 
i jasnych powierzchni - umożliwia to 
oświetlenie większej powierzchni.

Unikaj umieszczania taśm ledowych  
lub innych silnych źródeł światła na 
ciemnych ścianach lub podłogach. 





Wybierz właściwe 
oświetlenie do 

rodzaju wykonywanej pracy!

LUNA POLSKA SP. Z O.O.
tel.: 32 220 33 78
info@lunapolska.pl
www.lunapolsa.pl 
www.mareld.pl


