Pěstební rámeček D-540
LED RÁM PRO PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN V INTERIÉRU
Pěstební rám D-540 je určen pro pěstování rostlin v
interiéru po celý rok. Využít se dá v kombinaci s
běžnými truhlíky a květináči při pěstování rostlin v
iteriéru bytu, kde není zajištěný dostatečný přístup
slunečního světla. Hlavní využítí najde při pěstování
bylin, výhonků (microgreens), zeleniny a květin nejen
na kuchyňské lince, ale i v dětském pokoji, v obývací
místnosti, ve vstupní chodbě či v koupelně.
Samonosný rámeček můžete postavit na jakýkoliv
rovný povrch v místnosti, například na stůl, na
kuchyňskou linku, na zem, případně je možné rám
pověsit na stěnu (viz.ilustrační foto). Rámy je možné
stavět i na sebe a vytvořit tak kreativní květinový
paravan. Napájecí adaptér zasunete do zásuvky,
stisknete vypínač na přívodní šňůře a máte zajištěné
životadárné světlo pro rostlinky přes den i v průběhu
noci.
Speciální LED světlo určené pro pěstování rostlin nevyzařuje téměř žádné teplo a je tak možné jej umístit co
nejblíže k rostlinám bez rizika spálení.
Předností je přirozené světlo v barvě slunečního svitu, jednoduchá instalace a široké možnosti umístění v
interiéru (na zem, na stůl, na okno, na stěnu).
Pěstební rámeček D-540 je k dispozici v základní šířce 54cm, jiné délky dodáváme na zakázku.
Rám je dodáván včetně LED světla, zásuvkového adaptéru a spínače, které jsou součástí příbalu.
Doporučujeme kombinovat s časovým spínačem do zásuvky.
Výhody pěstebního rámečku D-540
• Flexibilní a bezpečné LED světlo v barvě denního svitu, vhodné pro široké pěstitelské využití.
• Široké světelné spektrum a stabilní rovnoměrný tok světla stimulující růst rostlin v jakékoliv fázi.
• Perfektní distribuce světla v úhlu 120°
• Nízká spotřeba
• Ideální pro interiérové využítí (IP20)
• Univerzální využití v interiéru, možnost zavěšení na zeď, stohovatelnost
• K dispozici ve 3 barvách: bílá, černá, dekor červený buk
Technická specifikace pěstebního rámečku D-540:
• Typ světelného zdroje: LED světlo denní bílé
• Příkon: 9 W
• Plnospektrální vlnová délka: 380-780 nm
• Napětí: 12 V
• Rozměry: 540 x 440 x 140 mm
• Hmotnost: 3,5 kg
• Montáž: horizontální, horizontální zavěšená
• Úhel vyzařování: 120°
• Provozní teplota: 0-60° C
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•

Ochranné krytí: IP20

Objednací kód: D-540
Doporučená MOC: 1490 Kč vč.DPH
Záruka: 3 roky
Poptávky na zakázkové rozměry, na vyšší odběrová množství a Vaše další dotazy směřujte na níže uvedené
kontakty:
Obchodní oddělení, info@trigapartners.com, +420 468 000 306
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