
Profesionální lampy
pro manikůru & kosmetiku
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Jste profesionálem a proto musíte dbát také na to, jak vaše pracoviště vypadá; kvalita vaší práce závisí rovněž na kvalitě nástrojů 
se kterými pracujete. My v Daylight™ se touto otázkou právě zabýváme. Vlastně právě proto tým designerů fi rmy Daylight™ navrhuje a vyrábí 
pestrou škálu novodobých svítidel pro kosmetické salóny. Lampy perfektně splňují požadavky kombinace stylového provedení a praktické 
osvětlovací funkce. Přesvědčíte se, že i po celodenní práci se studeným výkonným osvětlením Daylight™ můžete pracovat déle a pohodlněji 
bez pocitu únavy nebo napětí. S osvětlením Daylight™ uvidíte barvy v přirozených odstínech jako za denního světla. Pečlivě navržené linie 
a použité barvy i materiály dělají z našich lamp perfektní doplněk Vašeho salónu. Na následujících stránkách uvidíte co profesionál jako 
vy může díky Daylight™ získat .

Profesionální lampy 
pro manikůru & kosmetiku

Vítejte v osvětlení budoucnosti!

- profesionální
- jasné světlo
- stylový design
- přirozené barvy
- vysoká kvalita
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Tato nová generace lup s osvětlěním od Daylight™ přináši kvalitu a desing té nejvyšší úrovně.

LUPY S OSVĚTLENÍM

ULTRA SLIM lupa s osvětlením 
D22020-01

Byla speciálně navržena pro ošetření kůže, tato nová Ultra Slim lupa s osvětlením s nově konstruovaným 
ramenem a kloubem hlavy garantuje maximální odolnost a optimální fl exibilitu. Tento unikátní výrobek 
kombinuje tu největší lupu (17,5 cm) a nejvýkonnější 28 W osvětlení, takže při své práci uvidíte více 
přesnějších a jasnějších detailů a můžete pracovat pohodlně po delší čas. ULTRA SLIM obsahuje rovněž 
fl icker-free (protiblikací) elektronický stabilizátor pro nejlepší kvalitu světla.

Výkonná 28W Daylight™ úsporná žárovka (odpovídá 150 W) snižuje únavu oč

Velikou 17,5 cm lupou uvidíte vice a vaše práce bude efektivnější

Flicker-free elektronický stabilizátor proti blikání umožnuje a delší a komfortnější práci

Nové kloubní uchycení lupy pro snažší nasměrování světla přesně podle Vašich potřeb

Pevné kovové rameno pro optimální fl exibilitu a odolnost

Nový Clic-on” systém pro umožňuje změnit zvětšení lupy jen během pár sekund bez jakéhokoliv nástroje.
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Tato nová generace lup s osvětlěním od Daylight™ přináši kvalitu a desing té nejvyšší úrovně.

LUPY S OSVĚTLENÍM

DELUXE Lupa s osvětlením
D23040-01

DELUXE se dokonale uplatní při kosmetických ošetřeních, zcela nový desing ramene a kloubního uchycení 
lupy garantuje její optimální fl exibilitu. Tato lupa má největší průměr čočky 19 cm, díky tomu uvidíte celou 
pracovní plochu lépe. Lupa obsahuje dvě 13W Daylight™ úsporné žárovky se samostatnými vypínači.
Tato úžasná lampa rovněž obsahuje fl icker-free (protiblikací) elektronický stabilizátor pro tu nejlepší kvalitu 
světla.

Výkonné 2x13W Daylight™ úsporné žárovky (odovídají 140 W)

čočka o velikosti 19 cm x 16 cm umožňuje vidět více, čím se také zvyšuje efektivita práce

Dva nezávislé vypínače pro rovnoměrné osvětlení a redukci stínů

Flicker-free elektronický stabilizátor proti blikání umožnuje delší a komfortnější práci

Nový Clic-on” systém pro dovoluje změnit zvětšení lupy jen během pár sekund bez jakéhokoliv nástroje.
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Tato nová generace lup s osvětlěním od Daylight™ přináši kvalitu a desing té nejvyšší úrovně.

LUPY S OSVĚTLENÍM

PŘENOSNÁ lupa s osvětlením, bílá
D22010-01

Tato unikátní lehká, přenosná lupa s osvětlením byla speciálne navržená pro domácí ošetření.
Plně nastavitelná a konstruovaná pro upevnění na všech typech lehátek, výkonnné studené světlo 
s 11W Daylight™ žárovkou (odpovídá 60W) a 13 cm akrylová čočka umožňuje jasný pohled po celé hodiny, 
kdekoliv pracujete. Osvětlená lupa Daylight™ je dodávána s ochrannou taškou, takže ji bezpečně převezete 
kamkoliv, kde budete pracovat. 5
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Daylight™ představuje perfektní doplňěk vašeho vybavení salónu.

LAMPY PRO MANIKŮRU

SLIMLINE Manikúrní lampa, chrome
D32107

Byla navržena tak, aby vypadala krásně v kterémkoliv salónu, štíhlé, elegantní, chromované provedení 
lampy ergonomicky umístěné nad ruce klienta, nepřekáží pohledu a nedělá bariéru mezi vámi a zákaznicí. 
Plně nastavitelná lampa, produkující Daylight™ studené světlo beze stínů svítí právě tam, kam potřebujete. 
Vhodná pro většínu manikúrních pracovišť.

Unikátní lampa pro manikúru

Stylový, štíhlý design, leštěný chrom

Komfortní studené pracovní světlo

Perfektní osvětlení velké pracovní plochy

Plně nastavitelné rameno s dosahem 91 cm

Nastavitelná výška 15 až 55 cm

11W jasně svítící žárovka (odpovídá 60 W) s dlouhou životností.

Dodávána se stolním upevňovacím klipem
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Perfektní prakický partner pro všechny manikérky, bez ohledu na to kde právě pracujete.
Tato chytře navržená lampa přináší tu nejlepší kvalitu Daylight™ světla, kdekoliv pracujete.

LAMPY PRO MANIKŮRU

Classic přenosná lampa, 
(bílá) D33150, (stříbrná) D33507, (černá)

Profesionální lehká přenosná lampa pro 
manikúru, dostupná ve třech barevných 
provedeních. Tato 13 W Daylight™ lampa 
(odpovídá 75 W) poskytuje jasné, studené 
světlo pro pohodlnou práci kdekoliv jste.
K lampě je možné přikoupit také pohodlnou 
tašku (D62000).

DELUXE UV Nail Lampa saténově stříbrná,
D33147, (bílá) D33140, (różowa) D33143

Nehtová lampa DELUXE UV je perfektní volbou pro Váš salón.
Komplet obsahuje 4 x 9 W UV žárovek a unikátní samostatnou jednotku 
navrženou speciálně pro pedikúru.
Jednoduchá obsluha, plně nastavitelný digitální časovač lze nastavit 
v rozsahu 5 s až 10 min, umožňuje vytvrzovat všechny kvalitní gely.

lampa o výkonu 36 W (4 x 9 W, D13720), vytvrzuje všechny kvalitní gely

Nastavitelný časovač, od 5 s do 10 min

Paměť posledního použitého času

Samostatná jednotka pro pedikúru

Výsuvná podložka pro pohodlnou polohu ruky

Ventilátor pro studené sušení laků

Systém upozorňující na vhodnost výměny žárovek
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Přídavná čočka 1 
pro D22020-01

D61001
2.25X zvětšení

Přídavná čočka 2 
pro 2D22020-01

D61002
3X zvětšení

Přídavná čočka 3 
pro 2D22020-01

D61007
4X zvětšení

Přídavná čočka 1
pro D23040-01

D61008
2X zvětšení

Přídavná čočka 2
pro D23040-01

D61009
3X zvětšení 

Přídavná čočka 3
pro D23040-01

D61010
4X zvětšení

ULTIMATE
podlahová základna

D53030

Pro D22020-01                                          
D23040-01

ELCOMPEX s.r.o.
Modletice 123
251 01 Praha východ
tel./fax + 420 323 637 155
e-mail: info@elcompex.cz

 www.elcompex.cz
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