
TO JASNE!
Dzień przez 24 godziny na dobę

Wybierz właściwe oświetlenie do pracy



Zapraszamy do zapoznania 
się z nowościami na sezon 
2019/2020.

Starburst 16000, teraz z aplikacją
Lampa zapewnia wyjątkowe rozproszenie światła. Sterownik do 
lampy wraz z aplikacją umożliwiają zdalne włączanie i wyłącza-
nie światła, ściemnianie oraz nastawienie czasu świecenia. 
Przeczytaj więcej na stronie 11.
MOC

Lampa czołowa Peta 300 RE
Łatwa w obsłudze lampa wielokrotnego  
ładowania z funkcją „zoom” wspomagającą 
regulację ostrości. Teraz z akumulatorem, 
który zapewnia dodatkowe 11 godzin czasu 
pracy. Przeczytaj więcej na stronie 17.
PARAMETRY UŻYTKOWE

Canopus 3000 RA 95
Z wysokim poziomem odwzorowania barw (RA95) 
i płynną regulacją w zakresie światła ziemnego 
i ciepłego. Przeczytaj więcej na stronie 19.
PARAMETRY

Duże
 rozproszenie 

światła

11-godzinny 
czas 

działania

Regulowane 
odwzorowanie 

barw
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Mareld
W Mareld Pro Lighting wiemy, że dobre 
oświetlenie może oznaczać naprawdę wielką 
różnicę i że światło bardzo wpływa na efekt 
Państwa pracy. Dlatego uważamy, że wybierając 
światło odpowiednie do swojego środowiska 
pracy jesteście bardziej wydajni i popełniacie 
mniej błędów. Jeżeli zapytacie samych 
użytkowników, powiedzą Wam, że potrzebują 
dużej żywotności akumulatora, mniejszej ilości 
kabli i większej trwałości. Właśnie to stanowiło 
nasz priorytet w trakcie opracowywania gamy 
naszych produktów. Podzieliliśmy nasze lampy 

robocze na trzy segmenty, dzięki czemu mogą 
Państwo znaleźć właściwe rozwiązanie swoich 
problemów z oświetleniem i wybrać lampy 
spełniające Wasze potrzeby. W naszej gamie 
produktów znajdziecie wszystko - od większej 
trwałości i jaśniejszego światła po bardziej 
elastyczne i inteligentne rozwiązania. My 
rozumiemy różnicę, którą może zapewnić 
naprawdę dobre oświetlenie. Teraz chcemy 
podzielić się tą wiedzą z użytkownikami naszych 
produktów.

Mareld posiada ogromną wiedzę ekspercką i oferuje 
doradztwo przy doborze odpowiedniego oświetlenia 
roboczego, zwłaszcza dla profesjonalistów.

MOC 
Wyjątkowo jasne światło

PRECYZJA
Precyzyjne i dobrze
ukierunkowane światło

PARAMETRY UŻYTKOWE 
Do wyjątkowo 
wymagających warunków
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Co należy wiedzieć 
na temat oświetlenia3

W JAKI SPOSÓB OŚWIETLENIE ODDZIAŁYWUJE 
NA NAS JAKO LUDZI?

Słabe oświetlenie nie tylko sprawia, że widzimy 
gorzej i ryzykujemy więcej wypadków, ale 
przyczynia się także do naszego gorszego 
samopoczucia.Długotrwała praca w warunkach 
słabego oświetlenia może prowadzić do naprężeń 
w okolicach głowy, pleców i szyi, co w dłuższym 
okresie może powodować urazy kręgosłupa i 
nieobecności w pracy z powodu choroby. Dobre 
oświetlenie jest ważne zwłaszcza w miejscach 
całkowicie lub częściowo pozbawionych światła 
słonecznego, ponieważ jego brak może zakłócać 
dzienny rytm funkcjonowania i wywoływać uczucie 
zmęczenia.

W JAKI SPOSÓB OŚWIETLENIE WPŁYWA NA 
NASZĄ ZDOLNOŚĆ DO PRACY?

Ryzyko wypadków i popełniania błędów znacznie 
wzrasta. Nieprawidłowe oświetlenie powoduje 
refleksy, utrudnia ocenę błędów lub po prostu 
nadwyręża wzrok, powodując zmęczenie i brak 
możliwości koncentracji w długich okresach czasu. 
Światło nie może być zbyt słabe i nie może mieć 
takich tonacji barw, które utrudniają, na przykład 
rozróżnianie kolorów.

JAKIE WYMAGANIA NALEŻY MIEĆ WOBEC  
DOBREGO OŚWIETLENIA ROBOCZEGO?

Często pomija się fakt, że pole widzenia z wiekiem 
ulega pogorszeniu, ale moment, w którym 
zaczynamy to dostrzegać, jest sprawą bardzo 
indywidualną. Dlatego tak ważna jest możliwość 
dostosowania oświetlenia do indywidualnych 
wymagań oraz różnych zadań, a także wymogów 
prawnych.
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ATEX
ATEX oznacza Atmospheres Explosibles -  
w języku polskim: atmosfery wybuchowe. Jest to 
regulacja prawna UE, tak zwana dyrektywa ATEX, 
posiadająca oznaczenie 2014/34/EU, która ma na 
celu ochronę bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego 
przed zagrożeniami mogącymi pochodzić  
z użytkowania urządzeń i systemów bezpieczeństwa 
w potencjalnie wybuchowych środowiskach. Mienie 
i zwierzęta również podlegają tym zasadom. 

To należy wiedzieć,  
wybierając dobre oświetlenie

Przykład:
FLASH 3000 RE
Klasa obudowy IP 65

OZNACZENIE IP
Materiał elektryczny jest sklasyfikowany poprzez 
nadanie mu kodu cyfrowego, który określa 
stopień ochrony zapewniany przez obudowę - 
tak zwane oznaczenie IP. Wszystkie urządzenia 
elektryczne lub elektroniczne pracujące w 
wymagających środowiskach, do których 
przenikać mogą np. pył, substancje korodujące, 
wilgoć i woda, koniecznie muszą posiadać dobrą  
 

obudowę.Ma ona redukować ryzyko porażenia 
elektrycznego, pożaru i wybuchu. Obecnie 
wymagania minimalne zawarte są w normach 
produktowych dotyczących bezpieczeństwa 
elektrycznego i ochrony przeciwwybuchowej. 

0    Brak ochrony.
1    Ochrona przed *50 mm..
2    Ochrona przed *12 mm.
3    Ochrona przed *2,5 mm.
4    Ochrona przed *1 mm.
5    Częściowa ochrona przeciwpyłowa.
6    Całkowicie pyłoszczelna.

* Przedostawanie się obiektów stałych większych niż

Pierwsza cyfra oznacza Druga cyfra oznacza

0    Brak ochrony.
1    Ochrona przed pionowo kapiącą wodą.
2    Ochrona przed kapiącą wodą. UWAGA! Urządzenia nie mogą
      odchylać się o więcej niż 15° od pionu.
3    Ochrona przed mgłą wodną. UWAGA! Kąt maks. 60°.
4    Ochrona przed rozpryskami wody pod wszystkimi kątami.
5    Ochrona przed niskociśnieniowymi strumieniami z dysz.
6    Ochrona przed bezpośrednimi strumieniami wysokociśnieniowymi.
7    Ochrona przed chwilowym zanurzeniem w wodzie bez szkodliwych skutków.
8    Ochrona przed wydłużonym zanurzeniem w wodzie, według instrukcji 
      producenta.

Przykład:
LAMPA CZOŁOWA JET 216 EX 
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Światło dzienne 
przez całą dobę
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Wybierz właściwe oświetlenie  
do swojej pracy!
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SERIA MARELD  
POWSTAŁA 

 WE WSPÓŁPRACY  
Z FACHOWCAMI, 

KTÓRZY ZNAJĄ OBSZARY 
 POJAWIANIA SIĘ 

 PROBLEMÓW

Oświetlenie Mareld opracowano w ścisłej 
współpracy z fachowcami w krajach 
skandynawskich, którzy wiedzą, gdzie 
powstają problemy, lub - mówiąc bardziej 
precyzyjnie - gdzie potrzebne jest lepsze 
oświetlenie. Wśród fachowców, którzy 
uczestniczyli w opracowywaniu serii 
produktów Mareld, są elektrycy, stolarze, 
malarze i inne grupy zawodowe.
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Jak dobrać właściwe  
oświetlenie do swojej pracy?
Prawidłowe oświetlenie robocze należy traktować poważnie, gdyż wpływa ono na 
warunki pracy. Korzystając z naszej wiedzy o oświetleniu roboczym oraz jego znaczeniu, 
chcemy doradzić Państwu, jak używać oświetlenia, aby uzyskać lepsze warunki pracy 
i osiągnąć lepsze efekty. Aby pomóc Wam osiągnąć ten cel, podzieliliśmy gamę na-
szych produktów na trzy segmenty: Moc, Precyzja i Efektywność. Na dole strony znaj-
dują się wyjaśnienia symboli grup specjalistycznych.

Produkt stosowany 
głównie przez
stolarzy, malarzy, pracowników 
ochrony i dozorców

Produkt stosowany 
głównie przez
elektryków, hydraulików  
i mechaników

Produkt stosowany 
głównie przez
pracowników branży budowlanej 
i przemysłu

Jedynie 15 % fachowców uważa, że oświetlenie miejsca pracy jest dopasowane do ich potrzeb.
Państwa potrzeby w zakresie oświetlenia mogą znacznie różnić się od potrzeb Waszych kolegów.
Należy zadbać o swoje własne warunki oświetleniowe za pomocą oświetlenia dodatkowego!

Wytycznymi przy wyborze odpowiedniego produktu są symbole.

PRACOWNICY
BRANŻY NAFTOWEJ/

GÓRNICY

STOLARZE KOMINIARZE ELEKTRYCY DOZORCY MECHANICY/
INŻYNIEROWIE BRANŻY

MOTORYZACYJNEJ

DEKORATORZY HYDRAULICY

MOC 
Wyjątkowo jasne światło

PRECYZJA
Precyzyjne i dobrze 
ukierunkowane oświetlenie

PARAMETRY UŻYTKOWE 
Do wyjątkowo 
wymagających warunków
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 – WYJĄTKOWO JASNE OŚWIETLENIE

MOC
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LAMPA ROBOCZA SHINE 4000 RE
Produkt ten posiada funkcję wielokrotnego ładowania 
akumulatora wykonanego w nowej technologii 
zapewniającej bardzo długą żywotność. Jest ona łatwa 
w przenoszeniu i zapewnia doskonałe rozproszenie światła 
dzięki swemu sferycznemu kształtowi.

• Może być użytkowana z kablem lub bez kabla 
• Funkcja oświetlenia awaryjnego 
• 7-godzinny czas pracy 
• IP 65 
• 4000 lumenów

Art. nr 690000146     

LAMPA ROBOCZA VAPOR 13000
Trzy pochylane źródła światła zapewniają bardzo dobre 
rozproszenie światła. Lampa jest wyposażona w dodatkowe 
gniazdo elektryczne do podłączenia elektronarzędzia.  
Kabel o długości 5 m, zapewniający elastyczność obsługi.

• Łatwe sterowanie wybranym źródłem światła 
• Matowe szkło zapewniające brak refleksów 
• IP 54 
• 13000 lumenów

Art. nr 690000625     

LAMPA ROBOCZA SHINE 8000
Lampa kulista o wyjątkowo dobrych parametrach światła, 
przeznaczona do zawieszania na statywie Beam.

• Produkt wysoce odporny na uderzenia 
• Dodatkowe gniazdo elektryczne 
• Wyposażona w kabel o długości 5 m 
• Łatwość przenoszenia 
• IP 54 
• 8000 lumenów

Art. nr 690000633     

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

LAMPA ROBOCZA STARBURST 16000 
Z APLIKACJĄ
Nasza najjaśniejsza lampa robocza z oświetleniem z sześciu 
różnych źródeł. Źródło światła można ustawiać pod kątem w 
różnych położeniach. Matowe szkło zapewnia bezrefleksyjność 
lampy. Wyposażona jest w moduł sterujący i dedykowaną 
aplikację na smartfon, umożliwiającą sterowanie lampą. 

• Kabel o długości 10 m 
• IP 54 
• 16000 lumenów

NOWOŚĆ

Art. nr 690000153     

11



NOWOŚĆ

LAMPA ROBOCZA 
GALACTIC 3800 RE
Najlepszy produkt dla każdego, kto chce 
uniknąć kabli. Wymienny akumulator 
wielokrotnego ładownia. Żywotność 
akumulatora można przedłużyć 
wybierając światło długie lub krótkie.

• Głośnik Bluetooth i gniazdo USB
• Produkt wielokrotnego ładowania
• IP 54
• 3800 lumenów

Art. nr 690000005     

LAMPA ROBOCZA 
GALACTIC 6800
Silna lampa robocza do oświetlania 
kierunkowego, która dzięki soczewce 
rozpraszającej zapewnia bardzo 
równomierny rozkład światła. Statyw 
w części tylnej, umożliwiający 
pozycjonowanie lampy na ziemi lub jej 
przymocowanie do statywu. Uchwyt 
ułatwia poruszanie i przenoszenie. Kabel 
o długości 5 m oraz dodatkowe gniazdo 
elektryczne dla połączenia szeregowego. 

•  Głośnik Bluetooth i gniazdo USB

• IP 54 
• 6800 lumenów

Art. nr 690000013     

LATARKA CZOŁOWA HALO 540
RE Z CZUJNIKIEM
Produkt wielokrotnego ładowania, nadający się 
także do użytkowania z bateriami alkalicznymi, 
zależnie od potrzeb. Produkt o jasnym świetle, 
wysoce odporny na uderzenia.

• Funkcja „zoom” 
• Czujnik odległości i ruchu 
• Możliwość zasilania 3 bateriami AAA, zależnie 
 od potrzeb 
• 3-godzinny czas pracy 
• IP 64 
• 540 lumenów 

Art. nr 690000922     

NOWOŚĆ

LATARKA NIMBUS 3000 RE
Ten produkt wielokrotnego ładowania jest obecnie 
naszą najsilniejszą latarką. Zapewnia ona doskonałe 
oświetlenie i jest wykonana z aluminium lotniczego, 
gwarantującego wysoką wytrzymałość.

• 5 ustawień światła 
• 2-godzinny czas pracy 
• IP 66 
• 3000 lumenów

Art. nr 690001581     

NOWOŚĆ

LATARKA CZOŁOWA HALO 1200 RE
Obecnie nasza najjaśniejsza latakra czołowa. Zapewnia 
fantastyczne parametry oświetlenia i posiada funkcję „zoom” 
umożliwiającą regulację skupienia światła. Urządzenie 
wielokrotnego ładowania, odporne na uderzenia i łatwe do 
przenoszenia.

• Możliwość zasilania 4 bateriami AA 
• Zapewnia bardzo jasne światło 
• 2,5-godzinny czas pracy 
• IP 64 
• 1200 lumenów 

Art. nr 690000948     
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LAMPA ROBOCZA 
STARBURST 16000
Nasza najjaśniejsza lampa robocza 
 z oświetleniem z sześciu różnych źródeł  
światła. Źródło światła można ustawiać pod 
kątem w różnych położeniach. Matowe szkło 
zapewnia bezrefleksyjność lampy.

• Długość kabla 10 m 
• IP 65 
• 16000 lumenów

Art. nr 690000575     

LAMPA ROBOCZA NEBULOSA 1800 RE
Funkcjonalna lampa, posiadająca dwa źródła światła - z przodu 
i z tyłu. Produkt wielokrotnego ładowania, łatwy 
w przenoszeniu. Posiada gniazdo USB.

• Produkt wielokrotnego ładowania 
• Statyw z punktem ładowania dostępny jako sprzęt dodatkowy 
• IP 54 
• 1800 lumenów

Art. nr 690000039     

LAMPA ROBOCZA VAPOR 9000
Jedna z naszych najjaśniejszych lamp roboczych! Technologia SMD 
i oświetlenie pochodzące z trzech różnych źródeł zapewnia miękkie 
i bezrefleksyjne światło. Zewnętrzne elementy można ustawiać pod 
pożądanym kątem. Możliwość składania elementów zewnętrznych  
i statywu sprawia, że przenoszenie lampy jest łatwe.

• 9000 lumenów rozłożonych w zakresie trzech różnych punktów 
 świetlnych 
• Kabel o długości 5 m oraz dodatkowe gniazdo elektryczne dla 
 połączenia szeregowego 
• IP 54 

Art. nr 690000567     

LAMPA ROBOCZA AURA 2000 RE
Lampa robocza wielokrotnego ładowania z oświetleniem 
kierunkowym, bezrefleksyjna dzięki technologii SMD. Wyposażona 
w mocny głośnik Bluetooth. Wyposażona także 
 w gniazdo USB umożliwiające ładowanie telefonu komórkowego itp.

• Produkt wielokrotnego ładowania 
• Produkt wyposażony w funkcję Bluetooth 
• Bardzo jasna jak na swój rozmiar 
• IP 54 
• 2000 lumenów

Art. nr 690000492     

LAMPA ROBOCZA  
VAPOR 6500
Jasna lampa z technologią SMD. Oświetlenie 
z trzech różnych punktów świetlnych, których 
nachylenie można ustawiać w celu uzyskania 
jak najlepszego efektu. Lampę można składać,  
dzięki czemu jej transport jest łatwiejszy. 
Wyposażona w dodatkowe gniazdo elektryczne.  
Wyposażona w kabel o długości 5 m. 

• 3 różne źródła światła 
• Zapewnia bezrefleksyjne, ale bardzo 
 wydajne światło 
• Dodatkowe gniazdo elektryczne 
• Składa się, umożliwiając łatwy 
 i bezpieczny transport 
• IP 54 
• 6500 lumenów

Art. nr 690000591     

LAMPA ROBOCZA 
CANOPUS 4000 RE
Jasna lampa robocza z różnymi 
ustawieniami światła. Lampa robocza 
posiada wskaźnik odwzorowania barw 
wynoszący 90. Unikalna konstrukcja 
lampy ułatwia jej przenoszenie. Jest także 
powlekana gumą, co czyni ją bardziej 
odporną na uderzenia. Urządzenie 
wielokrotnego ładowania.

• RA90 - doskonałe odwzorowanie barw 
• IP 65 
• 4000 lumenów

Art. nr 690000583     
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LATARKA CZOŁOWA STELLAR 470                    
Silna latarka czołowa. Doskonała ergonomiczna  
konstrukcja z akumulatorem umieszczonym w tylnej części, 
zapewniająca dobrą równowagę i umożliwiająca dobre 
zamocowanie lampy na głowie. Łatwa w obsłudze.

• Wygodne i stabilne umocowanie na głowie 
• IP 64 
• 470 lumenów

Art. nr 690001003     

LATARKA NIMBUS 450                          
Mała i poręczna latarka, łatwa w obsłudze i przenoszeniu. 

• Zasilana 4 bateriami AAA 
• 6-godzinny czas pracy 
• IP 66 
• 450 lumenów

Art. nr 690001557     

LATARKA NIMBUS 450 RE                  
Latarka z kilkoma ustawieniami oświetlenia, które można 
łatwo regulować zależnie od swoich potrzeb. Jasne światło 
o równomiernym wzorze i łatwą do regulacji ostrością. 
Urządzenie wielokrotnego ładowania. Zestaw zawiera 
akumulator i ładowarkę.

• Równomierny wzór wiązki światła 
• IP 66 
• 450 lumenów

Art. nr 690001565     

LATARKA NIMBUS 1000 RE                   
Jedna z najjaśniejszych latarek. Bardzo elastyczna i mocna w 
stosunku do swojego rozmiaru. Jasność światła połączona z 
równomiernym rozproszeniem daje niezwykle ostrą i szeroką 
wiązkę. Płynna i łatwa regulacja ostrości.

• Produkt wielokrotnego ładowania 
• 4-godzinny czas pracy przy korzystaniu z najjaśniejszego  
 ustawienia 
• IP 66 
• 1000 lumenów

Art. nr 690001573     

LATARKA CZOŁOWA HALO 250                                   
Odporna na uderzenia latarka czołowa z funkcją „zoom” 
wspomagającą regulację ostrości. Szereg dostępnych 
ustawień światła, które spełniają Państwa wymagania, wraz 
z czerwonym światłem ostrzegawczym. Gumowa powłoka po 
wewnętrznej stronie, zapewniająca dobre dopasowanie do 
głowy lub kasku.

• Funkcja „zoom”  
• IP 64 
• 250 lumenów 

Art. nr 690000906     

LATARKA CZOŁOWA HALO 540 RE                           
Odporna na uderzenia latarka czołowa wielokrotnego 
ładowania z dodatkowym jasnym światłem i funkcją „zoom”. 
Szereg dostępnych ustawień światła, które spełniają Państwa 
wymagania, wraz z czerwonym światłem ostrzegawczym. 
Gumowa powłoka po wewnętrznej stronie, zapewniająca dobre 
dopasowanie do głowy lub kasku.

• Urządzenie wielokrotnego ładowania 
• 2,5-godzinny czas pracy 
• IP 64 
• 540 lumenów

Art. nr 690000914     
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 – PRECYZYJNE I DOBRZE UKIERUNKOWANE 
    ŚWIATŁO

PRECYZJA
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LATARKA CZOŁOWA PETA 300 RE
Latarka czołowa wielokrotnego ładowania wyposażona 
w akumulator zapewniający dodatkowy czas pracy. W 
razie potrzeby można stosować baterie alkaliczne. Lampa 
zapewnia jasne światło i jest bardzo łatwa w przenoszeniu.

• Funkcja „zoom” 
• Możliwość zasilania 3 bateriami AAA 
• 11-godzinny czas pracy 
• IP 64 
• 300 lumenów 

Art. nr 690001102     

NOWOŚĆ

LATARKA CZOŁOWA PETA 400          
Latarka czołowa z przednim mocowaniem do kasku. 
Produkt wygodny w noszeniu, zapewniający jasne światło.

• Zasilana 3 bateriami AAA 
• Regulacja światłem jest łatwa dzięki bocznemu sterowaniu  
• Cztery poziomy światła 
• IP 64 
• 400 lumenów

Art. nr 690001110     

NOWOŚĆ

LAMPA RĘCZNA GIGA 200 RE                        
Lampa wielokrotnego ładowania, wyposażona u spodu 
w uchwyt magnetyczny, regulowany w zakresie 90 stopni 
oraz przechylny zaczep. Możliwość mocowania do spodni lub 
kieszeni na piersi.

• Magnes w podstawie i zaczep do zawieszania 
• Produkt wielokrotnego ładowania 
• IP 20 
• 200 lumenów 

Art. nr 690000542     

LATARKA CZOŁOWA  
PIKO 250              
Przyjazna użytkownikowi latarka czołowa 
z czujnikiem światła, który wykrywa, jak 
daleko znajdują się Państwo od obiektu 
i odpowiednio przyciemnia światło. 
Możliwość włączania i wyłączania za 
pomocą czujnika ruchu, bez używania 
przycisku.

• Czujnik światła i ruchu 
• IP 64 
• 250 lumenów

Art. nr 690001037     

LATARKA OŁÓWKOWA
NIMBUS 20                                        
Mała, smukła latarka ołówkowa  
z wewnętrzną diodą LED, przypominająca 
zwykłą latarkę. Łatwa w noszeniu w kieszeni 
i użyteczna w ciasnych przestrzeniach. 

• Poręczny rozmiar 
• Łatwość przenoszenia 
• IP 64 
• 20 lumenów

Art. nr 690001052     

LATARKA NANO 90                                                     
Mała, lekka i poręczna, bardzo jasna jak 
na swój rozmiar. Łatwa do noszenia 
i mocowania do spodni lub kieszeni.

• Odporne na uderzenia 
• Poręczny rozmiar 
• IP 64 
• 90 lumenów 

Art. nr 690001540     

LATARKA OŁÓWKOWA 
ZEPTO 20     
Mała i lekka latarka ołówkowa  
z obudową aluminiową. Łatwa do noszenia  
i mocowania do spodni lub kieszeni. LED  
o niskim zużyciu energii. 

• Niski poziom zużycia energii 
• Poręczny rozmiar 
• IP 65 
• 20 lumenów

Art. nr 690001045     

17



 – DO WYJĄTKOWO WYMAGAJĄCYCH 
    WARUNKÓW

PARAMETRY 
UŻYTKOWE

18



NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ
LAMPA RĘCZNA 
ILLUMINE 600 RE                             
Urządzenie wielokrotnego ładowania. 
Wysoce odporna na uderzenia. Łatwa 
do przenoszenia, idealna do pracy w 
ograniczonych przestrzeniach ze względu 
na swój mały rozmiar. Ta lampa jest 
wyposażona w dwa magnesy, które czynią 
ją bardzo wszechstronną.

• Bardzo jasna jak na swój rozmiar 
• 3-godzinny czas działania 
• IP 65 
• 600 lumenów

Art. nr 690005004     

LAMPA RĘCZNA 
ILLUMINE 800                                       
Lampa ręczna o wysokim poziomie 
odwzorowania barw (RA95), co czyni ją 
idealną dla lakierników, malarzy itp. 

• Produkt wielokrotnego ładowania 
• Produkt wysoce odporny na uderzenia 
• Posiada funkcję ściemniania 
• Ok. 3-godzinny czas pracy 
• IP 65 
• 800 lumenów

Art. nr 690005012     

LAMPA RĘCZNA 
ILLUMINE 1000 RE                                         
Lampa ręczna wielokrotnego ładowania, 
umożliwiająca także, w razie potrzeby, 
ładowanie bezprzewodowe. Wyposażona 
w magnes w podstawie, elastyczna w 
obsłudze dzięki możliwości składania. 

• Elastyczna lampa, wysoce odporna na 
 uderzenia. 
• 2,5-godzinny czas pracy 
• IP 65 
• 1000 lumenów

Art. nr 690005038     

LAMPA ROBOCZA FLASH 3000 RE                                 
Ta lampa jest wysoce odporna na uderzenia i bardzo łatwa w obsłudze 
dzięki swojemu kompaktowemu rozmiarowi. Jest to urządzenie 
wielokrotnego ładowania, które posiada funkcję płynnego ściemniania 
sterowaną z tyłu lampy.

• Produkt wielokrotnego ładowania 
• Produkt wysoce odporny na uderzenia 
• Bardzo jasna jak na swój rozmiar 
• IP 65 
• 3000 lumenów 

Art. nr 690000112           

NOWOŚĆ

LAMPA ROBOCZA CANOPUS 3000 RA 95                             
Urządzenie wielokrotnego ładowania, z możliwością zasilania 
także z sieci elektrycznej. Z wysokim poziomem odwzorowania 
barw (RA95), funkcją ściemniania (służącą oszczędzaniu energii 
akumulatora) i płynną regulacją w zakresie światła ziemnego i 
ciepłego.

• Bardzo solidna lampa, odporna na uderzenia 
• Łatwość przenoszenia 
• Wyposażona w gniazdo USB umożliwiające ładowanie telefonu 
 komórkowego itp. 
• IP 65 
• 3000 lumenów

Art. nr 690000484           

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

LAMPA RĘCZNA ILLUMINE 700 RE                                               
Elastyczna lampa wielokrotnego ładowania, idealna do 
stosowania w ograniczonych przestrzeniach. Dwa źródła 
światła; bardzo jasna jak na swój rozmiar. Obraca się 
w zakresie 180 stopni dzięki zawiasowej podstawie 
magnetycznej.

• Produkt wysoce odporny na uderzenia 
• Posiada funkcję ściemniania 
• 3-godzinny czas pracy 
• IP 65 
• 700 lumenów

Art. nr 690005020     
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NOWOŚĆ
TAŚMA LED SUNLIT 10 M ORAZ 20 M                                                        
Taśma składająca się z 180 punktów świetlnych LED na 
metr. Przeznaczona do zaznaczania obrysów schodów 
i szybów wind oraz do ogólnego oświetlania na placach 
budów.

Art. nr 690010012
• Można ją łączyć szeregowo; 1 kabel elektryczny zasila 
 listwę LED o długości 60 m 
• Listwa LED o długości 10 m zapewnia 7400 lumenów 
• IP 54
Art. nr 690010020   
• Można ją łączyć szeregowo; 1 kabel elektryczny zasila 
 listwę LED o długości 60 m 
• Listwa LED o długości 20 m zapewnia 13500 lumenów 
• IP 54

NOWOŚĆ
LAMPA RĘCZNA JET 323 EX                                
Funkcjonalna, kulista lampa LED, która dzięki 
swemu kształtowi zapewnia rozproszone 
oświetlenie ogólne. Dzięki zaczepowi od 
spodu może być również podwieszana.

• Zasilana 4 bateriami AAA [Energizer E91  
 lub Duracell MN1500) 
• Jasne światło 
• Zgodna z ATEX 
• IP 67 
• 323 lumeny 
Art. nr 690006044     

LATARKA OŁÓWKOWA 
JET 64 EX              
Mała elastyczna latarka ołówkowa 
zatwierdzona do użytkowania w 
środowiskach ATEX/EX i przetestowana 
pod kątem stosowania w Strefie 0.

• Zasilana 2 bateriami AAA [Energizer E91  
 lub Duracell MN1500) 
• Produkt wysoce odporny na uderzenia 
• Zgodna z ATEX 
• IP 64 
• 64 lumeny
Art. nr 690006002           

NOWOŚĆ

LATARKA CZOŁOWA 
JET 216 EX                       
Latarka czołowa zatwierdzona 
do użytkowania w środowiskach 
ATEX i przetestowana pod kątem  
stosowania w Strefie 1. Bardzo 
solidny produkt, odporny na uderzenia.   

•  Zasilania 3 bateriami AAA 
(Energizer E91 lub Duracell 
MN1500) 

• Zgodna z ATEX
• IP 67
• 216 lumenów

Art. nr 690006028           

NOWOŚĆ

Więcej informacji na temat ATEX 
zawiera strona 5.

NOWOŚĆ
TAŚMA LED SUNLIT 3 M        
Taśma składająca się z 180 punktów 
świetlnych LED na metr. Przeznaczona do 
zaznaczania obrysów schodów i szybów 
wind oraz do ogólnego oświetlania na 
placach budów. 

• Można ją łączyć szeregowo; 1 kabel 
 elektryczny zasila listwę LED o długości 
 60 m 
• Listwa LED o długości 3 m zapewnia 
 2650 lumenów 
• IP 54 

Art. nr 690010004           

NOWOŚĆ
KABEL DO 
TAŚMY LED                                             
Kabel elektryczny 
z wtyczką.

• długość kabla: 1,5 m 
• IP 54 

Art. nr 690003751

Energizer E91 
oraz Duracell MN15DD 

to baterie dopuszczone do 
stosowania w tych produktach.
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NOWOŚĆ
ZESTAW 6 SZT. KRĄŻKÓW 
ŚWIETLNYCH PUCK LIGHT GLOW                                            
Zestaw sześciu lamp ostrzegawczych. Może być 
stosowane do zaznaczania miejsc wypadków, szybów itd.

• Produkt wielokrotnego ładowania 
• 9 różnych ustawień światła 
• IP 67 
• Produkt wysoce odporny na uderzenia

Art. nr 690020078           

LAMPA ROBOCZA SHINE 2500                                                                
Lampa kulista o szerokim rozproszeniu i inteligentnych 
rozwiązaniach zapewniających większą elastyczność. 
Zaczep w podstawie do zawieszania.

• Kabel o długości 5 m oraz dodatkowe gniazdo  
 elektryczne dla połączenia szeregowego 
• IP 54 
• 2500 lumenów

Art. nr 690000047     

KRĄŻEK ŚWIETLNY PUCK LIGHT GLOW AAA                                  
Światło ostrzegawcze oferujące wiele korzyści. Może być 
stosowane do zaznaczania miejsc wypadków, szybów itd.

• Zasilany 3 bateriami AAA 
• 9 różnych ustawień światła 
• IP 67 
• Wysoce odporny na uderzenia

Art. nr 690020052                 

NOWOŚĆ

KRĄŻEK ŚWIETLNY PUCK LIGHT GLOW RE                                       
Światło ostrzegawcze oferujące wiele korzyści. Może być 
stosowane do zaznaczania miejsc wypadków, szybów itd.

• Produkt wielokrotnego ładowania 
• 9 różnych ustawień światła 
• IP 67 
• Wysoce odporny na uderzenia

Art. nr 690020060           

LAMPA NA MASKĘ SAMOCHODU 
INTENSE 2400 RE                              
Lampa wielokrotnego ładowania, przeznaczona głównie do 
montowania na maskach samochodów itp., nadająca się równie 
dobrze do zastosowań przemysłowych. Zapewnia fantastyczne 
rozproszenie światła.

• Obracalna w zakresie 180 stopni 
• 4,5-godzinny czas pracy 
• Dwa klipsy pozwalają na przedłużenie lampy w zakresie 1,40 - 2,10 m 
• IP 54 
• 2400 lumenów 

Art. nr 690020003           

NOWOŚĆ

21



LAMPA ROBOCZA  
FLASH 1800 RE                                                
Większy brat modelu Flash 1000 RE, 
o takich samych funkcjach, ale nieco 
większym rozmiarze i jaśniejszym świetle. 
Mocowanie magnetyczne dostępne jako 
wyposażenie dodatkowe.

• Urządzenie wielokrotnego ładowania.  
• 3-godzinny czas pracy 
• Wyposażona w gniazdo USB 
• IP 65 
• 1800 lumenów 

LAMPA ROBOCZA  
FLASH 1500 RE ZOOM                                  
Mała i elastyczna lampa wielokrotnego 
ładowania, o bardzo wysokiej odporności 
na uderzenia, wyposażona w funkcję 
„zoom”. Bardzo jasna jak na swój rozmiar. 
Wyposażona w gniazdo USB umożliwiające 
ładowanie telefonu komórkowego itp.

• Produkt wysoce odporny na uderzenia 
• Funkcja „zoom” 
• 3,5-godzinny czas pracy przy 100% jasności 
• IP 54 
• 1500 lumenów

Art. nr 690000088           

LAMPA ROBOCZA  
FLASH 2800 RE                                       
Elastyczna lampa wielokrotnego ładowania. 
Ta lampa jest wysoce odporna na uderzenia 
i bardzo jasna jak na swój rozmiar. 
Wyposażona w gniazdo USB umożliwiające 
ładowanie telefonu komórkowego itp.

• Produkt wysoce odporny na uderzenia 
• Łatwość przenoszenia 
• 3-godzinny czas pracy przy 100% jasności 
• IP 65 
• 2800 lumenów

Art. nr 690000096     

LAMPA ROBOCZA FLASH 
1000 RE                                                        
Mała i elastyczna lampa o nowej, unikalnej 
konstrukcji. Praktyczne urządzenie odporne 
na uderzenia i łatwe do przenoszenia. 
Mocowanie magnetyczne dostępne jako 
wyposażenie dodatkowe.

• Urządzenie wielokrotnego ładowania. 
• 3-godzinny czas pracy 
• IP 65 
• 1000 lumenów
Art. nr 690000054     

LAMPA ROBOCZA BLAZE 2800                                                      
Elastyczna lampa robocza z opcją zastosowania 
akumulatora wielokrotnego ładowania lub kabla 
zasilania, zależnie od potrzeb. Lampa ma łukowy 
kształt dla ochrony soczewek.

• Mała i wydajna 
• Produkt wysoce odporny na uderzenia 
• Do stosowania, zależnie od potrzeb, z akumu- 
 latorem wielokrotnego ładowania lub kablem  
 zasilającym. 
• IP 54 
• 2800 lumenów

Art. nr 690000104           

Mocowanie magnetyczne
umożliwiające elastyczne zawieszanie 

lamp roboczych. Patrz strona 26

Art. nr 690000062           
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LATARKA CZOŁOWA  
GLEAM 145 RE                                                        
Odporna na uderzenia latarka czołowa  
z kilkoma ustawieniami oświetlenia, które 
można łatwo regulować zależnie od swoich 
potrzeb. Akumulator wielokrotnego ładowania 
i wskaźnik LED pokazujący stan akumulatora. 
Gumowa powłoka po wewnętrznej stronie, 
zapewniająca dobre dopasowanie do głowy.   

• Urządzenie wielokrotnego ładowania 
 3-godzinny czas pracy 
• 145 lumenów 
Art. nr 690001078           

LATARKA  
FLARE 300 RE                                            
Potężna latarka wielokrotnego ładowania w 
obudowie aluminiowej. Możliwość regulacji, 
zależnie od potrzeb, w zakresie czterech 
różnych ustawień światła. 

• Urządzenie wielokrotnego ładowania, 
 odporna na uderzenia 
• IP 66 
• 300 lumenów 

Art. nr 690001508     

LATARKA  
RADIATE 100                                                              
Jedna z naszych najpopularniejszych lamp 
aluminiowych! Mała i elastyczna  
z potężnym światłem. Wyposażona w klips 
służący do mocowania do kieszeni lub spodni.

• Odporna na uderzenia,  
 o poręcznym rozmiarze 
• IP 64 
• 100 lumenów

Art. nr 690001524                 

LAMPA RĘCZNA  
BURST 250 RE                                                               
Elastyczna lampa ręczna, którą można 
ustawiać pod pożądanym kątem. Magnes 
w podstawie do zawieszania. Dobry uchwyt 
na wymagające sytuacje.  

• Produkt wielokrotnego ładowania 
• IP 54 
• 250 lumenów

Art. nr 690000526     

LATARKA  
RADIATE 300                                                                        
Jasna latarka z obudową aluminiową i 
dobrą wiązką. Wyposażona w klips służący 
do mocowania do kieszeni lub spodni. 

• Jasne światło i odporność na uderzenia 
• IP 64 
• 300 lumenów

Art. nr 690001532           

LATARKA CZOŁOWA  
GLEAM 200 MARELD                                                     
Lekka, przyjazna użytkownikowi latarka 
z potężnym światłem. Wygodny rozmiar, 
który łatwo wślizguje się w kieszeń. 

• Lekka, łatwa w użyciu i przenoszeniu 
• IP 64 
• 200 lumenów

Art. nr 690001060     

Art. nr 690000104           

Klips na kask 
do mocowania latarki czołowej. 

Informacje o akcesoriach zawiera 

strona 27.

LATARKA CZOŁOWA GLEAM 450                                 
Jasna latarka czołowa z kilkoma ustawieniami oświetlenia, które 
można łatwo regulować zależnie od swoich potrzeb. Wyposażona 
 w czerwone światło ostrzegawcze. Gumowa powłoka po 
wewnętrznej stronie, zapewniająca dobre dopasowanie do głowy.

• Lekka, łatwa w użyciu i przenoszeniu 
• IP 64 
• 450 lumenów

Art. nr 690001086           
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JET 323 EX                           
Art. nr 690006044            

NOWOŚĆ

LAMPY ROBOCZE

LAMPY RĘCZNE ŚWIATŁA OSTRZEGAWCZE

MOC

PRECYZJA PARAMETRY UŻYTKOWE PARAMETRY UŻYTKOWE

PARAMETRY UŻYTKOWE

GALACTIC 3800 RE        
Art. nr 690000005            

GIGA 200 RE
Art. nr 690000542                  

ILLUMINE 800 RE                         
Art. nr 690005012            

SHINE 2500                
Art. nr 690000047                  

NEBULOSA 1800 RE        
Art. nr 690000039            

ILLUMINE 600 RE     
Art. nr 690005004            

FLASH 1800 RE             
Art. nr 690000062                  

SHINE 8000              
Art. nr 690000153            

FLASH 2800 RE                   
Art. nr 690000096                  

VAPOR 9000              
Art. nr 690000567                  

FLASH 3000 RE                    
Art. nr 690000112                        

CANOPUS 4000 RE         
Art. nr 690000583                  

TAŚMA LED SUNLIT 3 M                   
Art. nr 690010004                        

VAPOR 13000             
Art. nr 690000625                  

TAŚMA LED SUNLIT 20 M                      
Art. nr 690010020                        

KRĄŻEK ŚWIETLNY
PUCK LIGHT GLOW RE                        
Art. nr 690020060                        

GALACTIC 6800          
Art. nr 690000013            

BURST 250 RE                           
Art. nr 690000526            

FLASH 1000 RE               
Art. nr 690000054                  

SHINE 4000 RE           
Art. nr 690000146            

FLASH 1500 RE ZOOM          
Art. nr 690000088                  

AURA 2000 RE            
Art. nr 690000492            

BLAZE 2800                   
Art. nr 690000104                  

STARBURST 16000         
Art. nr 690000575            

CANOPUS 3000 RA 95         
Art. nr 690000484                  

VAPOR 6500            
Art. nr 690000591                  

TAŚMA LED SUNLIT 10 M                     
Art. nr 690010012                        

KRĄŻEK ŚWIETLNY
PUCK LIGHT GLOW AAA                        
Art. nr 690020052                        

STARBURST 16000 APP      
Art. nr 690000633      

INTENSE 2400 RE      
Art. nr 690020003            

ZESTAW KRĄŻKÓW ŚWIETLNYCH
PUCK LIGHT GLOW 6 SZT.              
Art. nr 690020078            

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ NOWOŚĆ

ILLUMINE 1000 RE    
Art. nr 690005038            

ILLUMINE 700 RE                        
Art. nr 690005020            

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

NOWOŚĆ
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LATARKI CZOŁOWE

LATARKI

MOC

MOC

PRECYZJA

PRECYZJA

PARAMETRY UŻYTKOWE

PARAMETRY UŻYTKOWE

HALO 250                    
Art. nr 690000906            

NIMBUS 450                              
Art. nr 690001557                  

PIKO 250                    
Art. nr 690001037            

ZEPTO 20                                
Art. nr 690001045                  

HALO 540 RE Z CZUJ.
Art. nr 690000922            

NIMBUS 1000 RE      
Art. nr 690001573            

PETA 400                    
Art. nr 690001110            

NANO 90                                 
Art. nr 690001540            

STELLAR 470                       
Art. nr 690001003            

HALO 540 RE                   
Art. nr 690000914            

NIMBUS 450 RE                         
Art. nr 690001565            

PETA 300 RE                   
Art. nr 690001102            

NIMBUS 20                            
Art. nr 690001052            

HALO 1200 RE                   
Art. nr 690000948            

NIMBUS 3000 RE                        
Art. nr 690001581            

GLEAM 200               
Art. nr 690001060            

FLARE 300 RE                       
Art. nr 690001508            

GLEAM 450                       
Art. nr 690001086            

RADIATE 300                                
Art. nr 690001532            

JET 216 EX                      
Art. nr 690006028            

JET 64 EX                                
Art. nr 690006002            

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

GLEAM 145 RE                     
Art. nr 690001078            

RADIATE 100                              
Art. nr 690001524            
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ZAPASOWE BATERIE

BATERIA ZAPASOWA 
DO BLAZE 2500             
Art. nr 690000609                  

ŁADOWARKA DO
FLASH/GIGA    
Art. nr 690003504

ŁADOWARKA DO
NIMBUS/FLARE          
Art. nr 690003595

UCHWYT MAGNETYCZNY 
DO BLAZE 2500  
Art. nr 690002001

KABEL BLAZE 5 M
Art. nr 690003009

BATERIA ZAPASOWA 
DO GALACTIC
Art. nr 690001094

SKRZYNKA ZASILANIA 
STARBURST           
Art. nr 690090618

ŁADOWARKA DO
FLASH 1800     
Art. nr 690003512

ŁADOWARKA DO
SILVERY 12V 0.3A      
Art. nr 690003579

UCHWYT MAGNETYCZNY 
DO GALACTIC         
Art. nr 690002019

KABEL ZE
STEROWNIKIEM 
STARBURST 16000
Art. nr 690003017

KABEL DO LIN LED
Art. nr 690003751

BATERIA ZAPASOWA 
DO AURA 6600MAH    
Art. nr 690003561

ŁADOWARKA DO
AURA        
Art. nr 690003520

ŁADOWARKA DO
NEBULOSA MARELD 12V 1A
Art. nr 690003629

UCHWYT MAGNETYCZNY 
DO FLASH         
Art. nr 690002027

BATERIA ZAPASOWA 
DO HALO 540 
Art. nr 690003702

ŁADOWARKA DO
BURST 12V      
Art. nr 690003538

ŁADOWARKA DO
CANOPUS               
Art. nr 690003686

UCHWYT MAGNETYCZNY 
DO CANOPUS                
Art. nr 690002043

BATERIA ZAPASOWA 
DO NIMBUS 450 RE   
Art. nr 690003728

NOWOŚĆ

ŁADOWARKA DO
GALACTIC 
Art. nr 690003546

POTRÓJNA 
ŁADOWARKA DO 
NEBULOSA   
Art. nr 690003637

BATERIA ZAPASOWA 
DO NIMBUS 1000 RE  
Art. nr 690003744

NOWOŚĆ

ŁADOWARKA DO
POLLUX       
Art. nr 690003553

SZYBKA ŁADOWARKA 
FLASH 1000       
Art. nr 690003603

NOWOŚĆNOWOŚĆ

UCHWYTY MAGNETYCZNE

KABLE

ŁADOWARKI

PRZEGLĄD AKCESORIÓW
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STATYW BEAM 2.3 M
Art. nr 690001607

WTYK BLAZE 2500
MARELD
Art. nr 690003587

FUTERAŁ LATARKI
Art. nr 690001599

MOCOWANIE 
KĄTOWE STARBURST
Art. nr 690090634

STATYW BEAM 4 M
Art. nr 690001623

TORBA MARELD
Art. nr 690090006

Więcej informacji na temat tych produktów znajdą Państwo na stronie internetowej www.mareld.pl

UCHWYT 
UNIWERSALNY
Art. nr 690004031

LISTWA KĄTOWA DLA
BEAM 
Art. nr 690004015

TORBA Z ZESTAWEM MARELD
Zawiera: 
1 lampa robocza Blaze 2800 - Art. nr 690000104  
1 latarka czołowa Gleam 200 - Art. nr 690001060 
1 latarka Nimbus 450 RE - Art. nr 690001565 
Art. nr 690089990

REGULOWANA 
PODSTAWA
Art. nr 690090302

LISTWA KĄTOWA DLA
BEAM 45 DC
Art. nr 690004023
NOBB: Nr

SOCZEWKI Z 
TWORZYWA 
SZTUCZNEGO DLA 
GALACTIC
Art. nr 690003645

LISTWA ELASTYCZNA 
DLA BEAM DO LAMP
NEBULOSA
Art. nr 690004007
NOBB: Nr

UNIWERSALNE
KLIPSY NA KASK          
Art. nr 690000997

UCHWYT LAMPY 
STARBURST
Art. nr 690090104
NOBB: Nr

STATYW NA KÓŁKACH
BEAM 2.3 M
Art. nr 690090626

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

STATYWY

KABURA/FUTERAŁ

RÓŻNE

zaw. produkty

KONWERTER DANIA
Art. nr 690003652
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Dokonaj wyboru odpowiedniego 
oświetlenia na stronie

www.mareld.pl

Wystarczą zaledwie trzy kliknięcia, aby znaleźć właściwy produkt.

Znajdź najbliższego sprzedawcę na:  
www.mareld.pl/kontakt


