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Dostępne od teraz w

Goobay 
Gniazdo ogrodowe podwójne ze zdalnym sterowaniem
szczególnie nadaje się do użytku na zewnątrz, bryzgoszczelny zgodnie z IP44

•  stopień ochrony IP44 sprawia, że nadaje się do stosowania na zewnątrz, np. w ogrodzie
•  praktyczny pilot zdalnego sterowania do włączania i wyłączania o zasięgu do 30 m
•  dodatkowy, podświetlany włącznik na gniazdku
•  gniazdo zewnętrzne z kołkiem do wbijania w ziemię do łatwego mocowania w 

podłożu
•  idealny do zasilania łańcuch świetlny, lampek ogrodowych, lampek choinkowych i 

innych urządzeń elektrycznych
•  bryzgoszczelna zgodnie z IP44, o maksymalnej obciążalności 3.680 W

Kwieciste perspektywy
Początek sezonu ogrodniczego w 2022 r. rozpoczyna się …

W końcu na dworze znów robi się zielono, a ogród trzeba przygotować na ciepłą porę roku. 
Dzięki rękawicom Wonder Grip® kopanie grządek, wyrywanie chwastów i usuwanie liści staje 
się prawdziwą przyjemnością. Odpowiednie oświetlenie i zasilanie ułatwiają pracę w ogrodzie. 
Dzięki naszym produktom do zastosowań zewnętrznych miłośnicy ogrodnictwa poradzą sobie 
z każdym wyzwaniem.

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
/pl/campaign/garden-essentials-22_475
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Goobay 
Gniazdo ogrodowe poczwórne z kołkiem do wbijania  
w ziemię
gniazdo bryzgoszczelne z kontaktem uziemiającym

•  stopień ochrony IP44 sprawia, że nadaje się do stosowania na zewnątrz, np. w ogrodzie
•  solidne gniazdo zewnętrzne w dyskretnym zielonym kolorze, wyposażone w kotwę
•  z kablem o długości 2 m, gniazdo wielokrotne jest idealne do lampek, oświetlenia 

ogrodowego, lampek choinkowych itd.
•  stopień ochrony IP44 sprawia, że gniazdo nadaje się do użytku zewnętrznego
•  gniazdo wielokrotne z ochroną przed dotykiem dla większego bezpieczeństwa

Goobay 
Adapter gniazda z wyłącznikiem, bryzgoszczelny
gniazdo pojedyncze z uziemieniem do zastosowań zewnętrznych

•  stopień ochrony IP44 sprawia, że nadaje się do stosowania na zewnątrz, np. w ogrodzie
•  wtyczka pośrednia z kapturkiem ochronnym i podświetlanym włącznikiem
•  gniazdo wielokrotne z ochroną przed dotykiem dla większego bezpieczeństwa
•  stabilna obudowa i wytrzymała rama zapewniają długą trwałość
•  gniazdo zewnętrzne o maksymalnej obciążalności 3.680 W

Goobay 
Listwa zasilająca z 3 gniazdami, bryzgoszczelna, 3 m
3 gniazd stykowych z osłonami ochronnymi, do stosowania na zewnątrz

•  gniazdo wielokrotne z mocną ramką i samozamykającymi się pokrywami ochronnymi, 
do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń (stopień ochrony IP44)

•  montaż gniazda rozdzielczego na ścianie jest możliwy dzięki praktycznym oczkom
•  podświetlany włącznik/wyłącznik pomaga oszczędzać energię
•  gniazdo wielokrotne z ochroną przed dotykiem dla większego bezpieczeństwa
•  gniazda obrócone o 45° do stosowania wtyczek kątowych bezpośrednio obok siebie
•  wtyczka z prostym stykiem uziemiającym
•  znaków bezpieczeństwa: GS, maksymalna zdolność łączeniowa 3.680 W przy  

maksymalnym prądzie 16 A

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Kabel sieciowy zewnętrzny 10 m, czarny
Wtyczka Euro (typ C, CEE 7/16) > gniazdo Euro (typ C, CEE 7/16)

•  Przedłużenie gniazda np. do kosiarki do trawy lub bębna kablowego
•  Wykonane zgodnie z normą IP44 i dzięki temu optymalne do użytku zewnętrznego
•  Ciężki gumowy przewód wężowy do stałego stosowania na zewnątrz i w wilgotnych 

pomieszczeniach.
•  Odporność na olej, ciepło i zimno.

Goobay 
Listwa zasilająca z 5 gniazdami, bryzgoszczelna, 3 m
5 gniazd stykowych z osłonami ochronnymi, do stosowania na zewnątrz

•  gniazdo wielokrotne z mocną ramką i samozamykającymi się pokrywami ochronnymi, 
do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń (stopień ochrony IP44)

•  montaż gniazda rozdzielczego na ścianie jest możliwy dzięki praktycznym oczkom
•  podświetlany włącznik/wyłącznik pomaga oszczędzać energię
•  gniazdo wielokrotne z ochroną przed dotykiem dla większego bezpieczeństwa
•  gniazda obrócone o 45° do stosowania wtyczek kątowych bezpośrednio obok siebie
•  wtyczka z prostym stykiem uziemiającym
•  znaków bezpieczeństwa: GS, maksymalna zdolność łączeniowa 3.680 W przy  

maksymalnym prądzie 16 A

Goobay 
Puszka ochronna IP-66 dla zacisków błyszczących PG9
?

•  Bezpieczna skrzynka do bezpiecznego podłączenia 3 kabli
•  Złącza kablowe o zwartej budowie i wysokiej odporności na uderzenia
•  Nadaje się do użytku zewnętrznego (zabezpieczony przed kurzem i wodoodporny na 

strumienie wody)
•  Dwie opcje użycia: 1x wejście + 1x wyjście lub 1x wejście + 2x wyjście

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Łącznik kablowy 7,5 cm IP 68
?

•  dziecinnie prosty montaż
•  wodoszczelna puszka kablowa, idealna do instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku
•  nadaje się do kabli o przekroju od 1,0 do 2,5 mm²
•  maksymalna obciążalność 450 V, 24 A
•  stopień ochrony IP 68

Goobay 
Złącze kablowe 10 cm IP68
?

•  Tuleja kablowa do układania kabli w instalacjach zewnętrznych
•  dla kabli o przekroju 1-2,5 mm²
•  Nadaje się do użytku na zewnątrz (ochrona przed kurzem i wodą zgodnie z IP68)
•  Obciążalność do 450 V/24 A
•  Szczególnie łatwy montaż

Goobay 
Trójnik z przyłączem kablowym IP68
?

•  Tuleja kablowa do układania kabli w instalacjach zewnętrznych
•  Odpowiednie dla kabli o przekroju 1-2,5 mm² lub średnicach 6-12 mm
•  Nadaje się do użytku na zewnątrz (ochrona przed kurzem i wodą zgodnie z IP68)
•  Obciążalność do 450 V/24 A
•  Szczególnie łatwy montaż

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Reflektor zewnętrzny LED, 30 W
z 2550 lm, neutralnym białym światłem (4000 K) i dławikiem M16, do użytku na 
zewnątrz (IP65)

•  Bardzo jasne i funkcjonalne oświetlenie zewnętrzne LED w kompaktowej obudowie do 
wejść do domów, garaży, wiat garażowych i dróg dojazdowych

•  Szybki i łatwy montaż dzięki praktycznemu dławikowi kablowemu M16 z funkcją wtyczki 
dla zakresu zacisku/średnicy kabla 4-10 mm

•  Z dużym kątem wiązki 110°, odpowiedni do oświetlania fasad
•  Stabilny, ukośny uchwyt montażowy do montażu na ścianie lub na statywie z zakresem 

obrotu do 180°
•  Wysokiej jakości i odporna na wstrząsy obudowa z odlewu aluminiowego, przezroczyste 

i hartowane szkło
•  Oszczędność energii do 80 % w porównaniu z naświetlaczami halogenowymi
•  Może być również stosowany jako reflektor ogrodowy

Goobay 
Reflektor zewnętrzny LED, 100 W
z 8500 lm, neutralnym białym światłem (4000 K) i dławikiem M16, do użytku na 
zewnątrz (IP65)

•  Bardzo jasne i funkcjonalne oświetlenie zewnętrzne LED w kompaktowej obudowie do 
hal, parkingów, boisk sportowych, ścieżek i ogrodów

•  Szybki i łatwy montaż dzięki praktycznemu dławikowi kablowemu M16 z funkcją  
wtyczki dla zakresu zacisku/średnicy kabla 4-10 mm

•  Z dużym kątem wiązki 110°, odpowiedni do oświetlania fasad
•  Stabilny, ukośny uchwyt montażowy do montażu na ścianie lub na statywie z zakresem 

obrotu do 180°
•  Wysokiej jakości i odporna na wstrząsy obudowa z odlewu aluminiowego,  

przezroczyste i hartowane szkło
•  Oszczędność energii do 80 % w porównaniu z naświetlaczami halogenowymi
•  Może być również stosowany jako reflektor ogrodowy

Goobay 
Reflektor zewnętrzny LED, 50 W
z 4250 lm, neutralnym białym światłem (4000 K) i dławikiem M16, do użytku na 
zewnątrz (IP65)

•  Bardzo jasne i funkcjonalne oświetlenie zewnętrzne LED w kompaktowej obudowie do 
wejść do domów, garaży, wiat garażowych i dróg dojazdowych

•  Szybki i łatwy montaż dzięki praktycznemu dławikowi kablowemu M16 z funkcją wtyczki 
dla zakresu zacisku/średnicy kabla 4-10 mm

•  Z dużym kątem wiązki 110°, odpowiedni do oświetlania fasad
•  Stabilny, ukośny uchwyt montażowy do montażu na ścianie lub na statywie z zakresem 

obrotu do 180°
•  Wysokiej jakości i odporna na wstrząsy obudowa z odlewu aluminiowego, przezroczyste 

i hartowane szkło
•  Oszczędność energii do 80 % w porównaniu z naświetlaczami halogenowymi
•  Może być również stosowany jako reflektor ogrodowy

czarny 53872 Retail Box

biały 53873 Retail Box

czarny 53874 Retail Box

biały 53875 Retail Box

https://www.wentronic.com
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czarny 53881 Retail Box

biały 53882 Retail Box

Goobay 
Reflektor zewnętrzny LED, 30 W, z czujnikiem ruchu
z 2550 lm, neutralnym białym światłem (4000 K), czujnikiem PIR z funkcją ON/OFF i 
dławikiem M16, do użytku na zewnątrz (IP44)

•  Bardzo jasna i funkcjonalna oprawa zewnętrzna LED o kompaktowej budowie do wejść 
do domów, garaży, wiat samochodowych i dróg dojazdowych

•  Szybki i łatwy montaż dzięki praktycznemu dławikowi kablowemu M16 z funkcją wtyczki 
dla zakresu zacisku/średnicy kabla 4-10 mm

•  Zasięg detekcji czujnika PIR: maks. 10 m przy kącie 180°, regulowane opóźnienie 
wyłączenia (5 - 600 s), czułość światła (5 - 2000 lx) i zasięg (1 - 10 m)

•  Highlight: czujnik ruchu może być włączany i wyłączany, dzięki czemu można go używać 
jako zwykłego reflektora zewnętrznego.

•  Stabilny, ukośny uchwyt montażowy do montażu na ścianie z zakresem obrotu do 180°.
•  Wysokiej jakości i odporna na wstrząsy obudowa z odlewu aluminiowego, przezroczyste 

i hartowane szkło, czujnik z tworzywa sztucznego
•  Oszczędność energii do 80 % w porównaniu z naświetlaczami  

halogenowymi

Goobay 
Reflektor zewnętrzny LED, 50 W, z czujnikiem ruchu
z 4250 lm, neutralnym białym światłem (4000 K), czujnikiem PIR z funkcją ON/OFF i 
dławikiem M16, do użytku na zewnątrz (IP44)

•  Bardzo jasna i funkcjonalna oprawa zewnętrzna LED o kompaktowej budowie do wejść 
do domów, garaży, wiat samochodowych i dróg dojazdowych

•  Szybki i łatwy montaż dzięki praktycznemu dławikowi kablowemu M16 z funkcją wtyczki 
dla zakresu zacisku/średnicy kabla 4-10 mm

•  Zasięg detekcji czujnika PIR: maks. 10 m przy kącie 180°, regulowane opóźnienie 
wyłączenia (5 - 600 s), czułość światła (5 - 2000 lx) i zasięg (1 - 10 m)

•  Highlight: czujnik ruchu może być włączany i wyłączany, dzięki czemu można go używać 
jako zwykłego reflektora zewnętrznego.

•  Stabilny, ukośny uchwyt montażowy do montażu na ścianie z zakresem obrotu do 180°.
•  Wysokiej jakości i odporna na wstrząsy obudowa z odlewu aluminiowego, przezroczyste 

i hartowane szkło, czujnik z tworzywa sztucznego
•  Oszczędność energii do 80 % w porównaniu z naświetlaczami  

halogenowymi

czarny 53883 Retail Box

biały 53884 Retail Box

Goobay 
Solarny kinkiet LED z czujnikiem ruchu, 1,5 W
idealne rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu,  
wiacie garażowej, schodach i drogach doprowadzających

•  modny i nietypowy opływowy kształt lampy połączony z pięknym efektem świetlnym
•  nie generuje kosztów zużycia energii dzięki wysokiej jakości wbudowanemu  

polikrystalicznemu krzemowemu panelowi fotowoltaicznemu 0,7 Wp
•  inteligentny czujnik ruchu PIR – 3 tryby, automatyczne włączanie przy ≤ 30 luksach,  

kąt detekcji 120°, zasięg 2–6 m, wysokość montażu ≤4 m
•  bardzo jasne światło dzięki innowacyjnej technologii solarnej LED (SMD2835,  

12 diod z przodu, 2 z tyłu), zasięg widzenia 5-6 m
•  wbudowany na stałe akumulator Li-Ion o długiej żywotności (18650) 3,7 V/1200 mAh
•  IP65 – idealna ochrona przed działaniem deszczu, śniegu i słońca (-20~50°C)
•  tworzywo ABS+PC+odporne na promieniowanie UV – bardzo  

wytrzymałe, odporne na odkształcanie i przyjazne środowisku

czarny 45801 Retail Box

biały 45802 Retail Box

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Solarny kinkiet LED z czujnikiem ruchu, 3,2 W
idealne rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu,  
wiacie garażowej, schodach i drogach doprowadzających

•  modny i nietypowy opływowy kształt lampy połączony z pięknym efektem świetlnym
•  nie generuje kosztów zużycia energii dzięki wysokiej jakości wbudowanemu  

monokrystalicznemu krzemowemu panelowi fotowoltaicznemu 2,3 Wp
•  inteligentny czujnik ruchu PIR – 3 tryby, automatyczne włączanie przy ≤30 luksach
•  bardzo jasne światło dzięki innowacyjnej technologii solarnej LED (SMD2835,  

28 diod z przodu, 2 z tyłu)
•  wymienny akumulator Li-Ion o długiej żywotności (18650) 3,7 V/2000 mAh
•  IP65 – idealna ochrona przed działaniem deszczu, śniegu i słońca (-20~50°C)
•  tworzywo ABS+PC+odporne na promieniowanie UV – bardzo wytrzymałe,  

odporne na odkształcanie i przyjazne środowisku

czarny 45807 Retail Box

biały 45808 Retail Box

Goobay 
Czujnik ruchu na podczerwień
do montażu natynkowego na ścianie, wykrywanie 180°, zasięg 12 m,  
do użytku na zewnątrz (IP44), nadaje się do LED

•  Szczególnie nadaje się do włączania lamp, opraw oświetleniowych, 
diod LED na zewnątrz.

•  Precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności lub o zmierzchu
•  Obrotowy i pochylany czujnik zapewniający optymalne wykrywanie 

pod dowolnym kątem
•  przeznaczony do prostego i szybkiego montażu na ścianie natynkowej
•  Ochrona przed wodą rozpryskową dzięki klasie ochrony IP44

biały 95174 Retail Box

Goobay 
Czujnik ruchu na podczerwień
do montażu natynkowego na ścianie, wykrywanie 180°, zasięg 12 m,  
do użytku na zewnątrz (IP44), nadaje się do LED

•  Szczególnie nadaje się do włączania lamp, opraw oświetleniowych, 
diod LED na zewnątrz.

•  Precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności lub o zmierzchu
•  Obrotowy i pochylany czujnik zapewniający optymalne wykrywanie 

pod dowolnym kątem
•  przeznaczony do prostego i szybkiego montażu na ścianie natynkowej
•  Ochrona przed wodą rozpryskową dzięki klasie ochrony IP44

czarny 96001 Retail Box

biały 95175 Retail Box

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Zegar analogowy IP44
?

•  Łatwy w obsłudze mechaniczny wyłącznik czasowy chroniony przed bryzgami wody
•  Nadaje się do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach
•  Łatwe ustawianie do 48 czasów timera na dzień w odstępach 30-minutowych
•  Stopień ochrony: IP44

Goobay 
Cyfrowy zegar sterujący IP44
?

•  Cyfrowy zewnętrzny zegar sterujący wykonany w klasie IP44 umożliwia precyzyjne 
sterowanie urządzeniami elektronicznymi.

•  Możliwość ustawienia 10 programów przełączania w odstępach 1 minutowych
•  Programowalny timer można ustawić w 16 różnych kombinacjach dni tygodnia.
•  Wyświetlacz godzinowy może być wyświetlany w cyklu 12- lub 24-godzinnym.
•  Elektroniczny timer może być używany jako timer dzienny lub timer tygodniowy.
•  Brak konieczności ponownego programowania po awarii zasilania lub odłączeniu 

od gniazdka
•  Idealna np. do oświetlenia akwarium, rolet, pompy cyrkulacyjnej, pompy wodnej, 

żaluzji, terrarium czy oświetlenia świątecznego.

Zestaw 1 sztuk 73289 Retail Box

Zestaw 2 sztuk 55547 Retail Box

Zestaw 3 sztuk 55548 Retail Box

Zestaw 1 sztuk 51301 Retail Box

Zestaw 2 sztuk 55545 Retail Box

Protected against solid foreign objects Protected from Protected from

(Ø > 50 mm) (Ø > 2.5 mm) (Ø > 1.0 mm) limited dust ingress 
(dust-protected)

total dust ingress  
(dust-tight)

No protection against water IP 20 IP 30 IP 40 IP 50 IP 60

Protection 
against

dripping water IP 21 IP 31 IP 41 IP 51 IP 61

dripping water (tilted) IP 22 IP 32 IP 42 IP 52 IP 62

spraying water IP 23 IP 33 IP 43 IP 53 IP 63

splashing water IP 24 IP 34 IP 44 IP 54 IP 64

low-pressure water jets IP 25 IP 35 IP 45 IP 55 IP 65

high-pressure water jets IP 26 IP 36 IP 46 IP 56 IP 66

temporary immersion IP 27 IP 37 IP 47 IP 57 IP 67

long-term immersion IP 28 IP 38 IP 48 IP 58 IP 68

https://www.wentronic.com
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49855 1 szt. w kartonie

Goobay 
10 Łańcuch oświetleniowy LED do butelek,  
wraz z wyłącznikiem czasowym
Atmosferyczna dekoracja świetlna do szklanych butelek

•  Łańcuch oświetleniowy do butelek z korkiem, elastycznym drutem i 10 ciepłobiałymi 
diodami LED

•  z funkcją timera - 6 godzin włączona / 18 godzin wyłączona
•  służy w szczególności do atmosferycznego i dekoracyjnego oświetlania szklanych 

butelek
•  Nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń (IP20)
•  zasilany bateryjnie (3x LR44, w zestawie)
•  Przewód zasilający ok. 0,05 m, całkowita długość ok. 0,95 m
•  Odległość między diodami LED na 10 cm

Goobay 
Zestaw 3 świec LED z prawdziwego wosku w słoiku
Wspaniałe i bezpieczne rozwiązanie oświetleniowe dla wielu obszarów, 
takich jak dom i loggia, biura lub szkoły

•  Zestaw 3 białych świec LED w szarym szkle w różnych rozmiarach (7,5 x 10/ 
12,5/ 15 cm)

•  unikalny efekt płomienia dzięki wahającemu się knotowi i płaszczowi z 
prawdziwego wosku - trudny do odróżnienia od prawdziwych świec

•  z funkcją timera - 6 godzin włączony / 18 godzin wyłączony, przełącznik  
z 3 pozycjami - ON / OFF / Timer

•  ciepłe światło świec - proste, eleganckie i przede wszystkim bezpieczne
•  zasilane bateriami (3 x AAA, nie dołączone)
•  mogą być używane wszędzie tam, gdzie prawdziwe świece są zbyt  

niebezpieczne lub niedozwolone
•  Uwaga: Chroń od wysokiej temperatury i silne światło słoneczne,  

w przeciwnym razie świece będą się topić

Goobay 
Trzyelementowy zestaw świec LED z prawdziwego 
wosku, białe
piękne i bezpieczne rozwiązanie oświetleniowe do wielu obszarów,  
takich jak dom i taras, biura lub szkoły

•  Zestaw trzech białych świec LED różnej wielkości (7,5 x 10/12,5/15 cm)
•  niepowtarzalny efekt płomienia dzięki migoczącemu knotowi i osłonie z 

prawdziwego wosku – niemal nie do odróżnienia od prawdziwej świecy
•  z funkcją wyłącznika czasowego – włączenie na 6 godzin / wyłączenie na 

18 godzin
•  ciepły blask świecy – prosty, elegancki i niezwykle bezpieczny
•  nadaje się do użytku wszędzie tam, gdzie prawdziwe świece są zbyt 

niebezpieczne lub niedozwolone
•  zasilanie bateryjne (każda 3 x bateria AAA, do nabycia osobno)
•  Wskazówka: Chronić przed wysokimi temperaturami i silnym 

nasłonecznieniem, aby nie dopuścić do stopienia świec

https://www.wentronic.com
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L/9 52894 Retail Tag

M/8 52893 Bulk 52892 Retail Tag

S/7 52891 Bulk 52890 Retail Tag

XL/10 52896 Bulk 52895 Retail Tag

XXL/11 52897 Retail Tag
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49854 10 szt. w pudełku

Goobay 
10 x 20 Łańcuch oświetleniowy LED do butelek
Atmosferyczna dekoracja świetlna do szklanych butelek

•  dziesięć lampek wróżkowych z korkami, elastycznym przewodem i 20 ciepłobiałymi 
diodami LED każda

•  służy w szczególności do atmosferycznego i dekoracyjnego oświetlania szklanych 
butelek

•  Nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń (IP20)
•  zasilany bateryjnie (3x LR44 każdy, w zestawie)
•  Przewód zasilający ok. 0,10 m, całkowita długość ok. 2,00 m
•  Odległość między diodami LED na 10 cm

Wonder Grip Comfort Lite
WG-300
Ogrodnictwo i architektura krajobrazu, Plac budowy, Rolnictwo, Przemysł odpadowy, 
Logistyka i transport

•  Wysokiej jakości podstawowy produkt lateksowy.
•  Duża elastyczność dla łatwiejszych ruchów dłoni.
•  Większa zręczność w wykonywaniu precyzyjnych zadań.
•  Naturalne dopasowanie dla trwałego komfortu przez długi okres użytkowania
•  Wodoodporne rękawice robocze o wysokiej chwytności w zastosowaniach od 

suchych do mokrych
•  Cienka i miękka wyściółka wewnętrzna rękawic ochronnych zapewnia elastyczność

Goobay 
3 x 10 LED łańcuch świetlny do butelek,  
z wyłącznikiem czasowym
Nastrojowa dekoracja świetlna dla szklanych butelek

•  3 lampki do butelek z korkami, elastyczny przewód i 10 ciepłych białych diod LED
•  z funkcją timera - 6 godzin włączony / 18 godzin wyłączony
•  szczególnie do nastrojowego i dekoracyjnego oświetlania szklanych butelek
•  odpowiednie do użytku wewnątrz pomieszczeń (IP20)
•  zasilany bateriami (3x LR44 każdy, w zestawie)
•  przewód zasilający ok. 0,05 m, długość całkowita ok. 0,95 m
•  odległość między diodami LED 10 cm każda

57866 3 szt. w kartonie

https://www.wentronic.com
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L/9 52776 Bulk 52775 Retail Tag

M/8 52774 Bulk 52773 Retail Tag

S/7 52772 Bulk 52771 Retail Tag

XL/10 52778 Bulk 52777 Retail Tag

XXL/11 52780 Bulk 52779 Retail Tag

L/9 52969 Bulk 52968 Retail Tag

M/8 52967 Bulk 52966 Retail Tag

S/7 52965 Bulk 52964 Retail Tag

XL/10 52971 Bulk 52970 Retail Tag

XXL/11 52973 Bulk 52972 Retail Tag

L/9 53694 Bulk

M/8 53693 Bulk

S/7 53692 Bulk

XL/10 53695 Bulk

XXL/11 53696 Bulk
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Wonder Grip Rock & Stone
WG-333
Ogrodnictwo i architektura krajobrazu, Plac budowy, Rolnictwo, Budowa dróg,  
Przemysł odpadowy

•  Podwójna powłoka lateksowa.
•  Zapewnia antypoślizgową powierzchnię zapewniającą doskonałą przyczepność.
•  Szczególnie wytrzymały i zaprojektowany specjalnie do ciężkiej pracy.
•  Chroni jednocześnie przed gorącem, zimnem i skaleczeniami.
•  Dzięki miękkiej i wytrzymałej wyściółce wewnętrznej posiadają właściwości 

rękawic chroniących przed przecięciem i zimnem.
•  Wyjątkowa odporność na ścieranie i podwójna ochrona przed zagrożeniami  

termicznymi
•  Anatomiczny krój rękawic ochronnych zapewnia dużą swobodę ruchów.

Wonder Grip Aqua
WG-318
Ogrodnictwo i architektura krajobrazu, Rolnictwo, Przetwórstwo żywności,  
Przemysł odpadowy, Sprzątanie

•  Podwójny lateks całkowicie powlekany.
•  powłoka zapewnia niezrównaną przyczepność i wytrzymałość w suchym lub 

mokrym środowisku.
•  100% wodoszczelność.
•  Gwarantuje komfort i przyczepność oraz doskonałą elastyczność.
•  Rękawice ochronne Wonder Grip charakteryzują się doskonałą elastycznością 

i naturalnym dopasowaniem.

Wonder Grip Dexcut
WG-733
Ogrodnictwo i architektura krajobrazu, Rolnictwo, Plac budowy, Budowa dróg,  
Przemysł stalowy

•  Przeznaczone do ciężkich prac w suchym lub lekko zaolejonym środowisku 
o średnim lub dużym ryzyku przecięcia.

•  powłoka gwarantuje antypoślizgową powierzchnię, wyjątkowe właściwości 
przeciwzużyciowe i podwójną ochronę przed zagrożeniami termicznymi.

•  Wyjątkowo trwała powłoka lateksowa o zwiększonej odporności w obszarze 
kciuka dla długiego użytkowania

•  Powłoka rękawic roboczych gwarantuje antypoślizgową powierzchnię i 
wyjątkową odporność na ścieranie

•  Ochronne rękawice robocze do ciężkich prac w środowisku suchym lub 
lekko zatłuszczonym

•  Odpowiednie również jako rękawice chroniące przed zimnem i ciepłem

https://www.wentronic.com

