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Modelo Dimensões

Halo 15 588 x 248 x 118

Halo 30 588 x 404 x 118

Halo  45 Halo  Curve

Halo  Aqua

Halo 45 588 X 404 X 118

Halo Curve 253 x 514 x 122

Halo Aqua 588 x 404 x 118

Inseto caçadores

Gama Decorativa
HALO – Segunda Geração

CARACTERÍSTICAS:
Halo foi concebido com um desenho e uma

eficácia apta qualquer uso comercial e
apresenta-se como uma solução muito versátil
para todo o tipo de aplicações.para todo o tipo de aplicações.
Está disponível em vários modelos (15, 30, 45

AQUA) e permite instalação na parede, teto
numa superfície horizontal.
unidade de 15 Watts é ideal para ser

colocado em locais onde o espaço é restrito.
Estes equipamentos são de fácil manutenção,

tem acesso às lâmpadas mediante
abertura frontal reclinável, e acesso lateral às
telas colantes.
Apresentam aberturas reguláveis para otimizar

saída de luz ou evitar a entrada de poeira.
modelo AQUA apresenta uma cobertura e

encaixes que cobrem a lâmpada
protegendo-a contra os salpicos de água.

Lâmpadas Peso Cobertura

588 x 248 x 118 1 x 15 Watts 4,5 kg 40 m²

588 x 404 x 118 2 x 15 Watts 6 kg 80 m²

²588 X 404 X 118 3 x 15 Watts 6,5 kg 120 m²

253 x 514 x 122 2 x15 Watts 3 kg 60 m²

x 118 3 x 15 Watts 6,5 kg 120m²
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LURALITE

CARACTERÍSTICAS
O Luralite
incluindo bares, cafés e restaurantes.
Tela colante e lâmpada de simples substituição.
Lâmpadas de UV de alta eficáciaLâmpadas de UV de alta eficácia
Projetado para uso com telas colantes, com 
estabilizador UV.
Construção robusta em metal pintado de branco.
Assegura a conformidade com a legislação de 
higiene alimentar.
Para ser instalado na parede.

Modelo Dimensões

LURALITE 2000 200 x 465 x 170

LURALITE

CARACTERÍSTICAS
Ideal para frente de aplicações de casas 
incluindo bares, cafés e restaurantes.
Telas colantes e lâmpadas de simples 
substituição.
Lâmpadas de UV de alta eficácia.
Projetado para uso com telas colantes, com 
estabilizador UV.estabilizador UV.
Construção robusta
Assegura a conformidade com a legislação de 
higiene alimentar.
Para ser instalado na parede.

Modelo Dimensões

LURALITE PLUS 640 x 132 x 285

Inseto caçadores
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LURALITE 2000

CARACTERÍSTICAS:
Luralite 2000 é ideal para frente de casas, 

incluindo bares, cafés e restaurantes.
Tela colante e lâmpada de simples substituição.
Lâmpadas de UV de alta eficáciaLâmpadas de UV de alta eficácia
Projetado para uso com telas colantes, com 
estabilizador UV.
Construção robusta em metal pintado de branco.
Assegura a conformidade com a legislação de 
higiene alimentar.
Para ser instalado na parede.

Dimensões Lâmpadas Peso Cobertura

x 465 x 170 1 x 18 Watts 2 kg 25 m²

LURALITE PLUS

CARACTERÍSTICAS:
Ideal para frente de aplicações de casas 
incluindo bares, cafés e restaurantes.
Telas colantes e lâmpadas de simples 
substituição.
Lâmpadas de UV de alta eficácia.
Projetado para uso com telas colantes, com 
estabilizador UV.estabilizador UV.
Construção robusta
Assegura a conformidade com a legislação de 
higiene alimentar.
Para ser instalado na parede.

Dimensões Lâmpadas Peso Cobertura

640 x 132 x 285 2 x 15 Watts 3 kg 50 m²



Gama Decorativa
EDGE

CARACTERÍSTICAS
o Edge 30
tecnologia patenteada da tela colante para 
capturar significativamente mais insetos 
voadores do que telas colantes tradicionais.voadores do que telas colantes tradicionais.
Como o tela colante é inserida no inseto
caçador que se auto ajusta nos pontos 
desejados.
A criação de uma forma única em torno das 
lâmpadas de alta eficácia 
Este design original, provou ser mais 
atrativo para as moscas, maximiza a saída 
de luz UV útil, e cria uma área de cola 30% 
maior do que as telas colantes tradicionais, 
criando um aumento impressionante de 
31,5% em uma taxa de captura normal.
De manutenção simples e rápida na parede, 
teto ou em cima de alguma superfície.

Modelo Dimensões

EDGE 30 380 x 570 x 110

Inseto caçadores

Gama Decorativa
EDGE 30

CARACTERÍSTICAS:
o Edge 30 é projetado em torno da 
tecnologia patenteada da tela colante para 
capturar significativamente mais insetos 
voadores do que telas colantes tradicionais.voadores do que telas colantes tradicionais.
Como o tela colante é inserida no inseto-
caçador que se auto ajusta nos pontos 
desejados.
A criação de uma forma única em torno das 
lâmpadas de alta eficácia Synergetic UV.
Este design original, provou ser mais 
atrativo para as moscas, maximiza a saída 
de luz UV útil, e cria uma área de cola 30% 
maior do que as telas colantes tradicionais, 
criando um aumento impressionante de 
31,5% em uma taxa de captura normal.
De manutenção simples e rápida na parede, 
teto ou em cima de alguma superfície.

Lâmpadas Peso Cobertura

380 x 570 x 110
2 x 15 Watts 

(Sinergéticas)
5 kg 80 m²



Gama Decorativa
AURA

CARACTERÍSTICAS
Ideal para uso dentro de cafés, restaurantes, 
bares e hotéis, o
elegante, moderna, juntamente com 
características inovadoras e máxima eficácia.características inovadoras e máxima eficácia.
O projeto registrada circular original da 
unidade permite que a luz para atrair insetos 
voadores de 360 
atraídos pela luz verde patenteado 
Synergetic
discretamente posicionada dá uma área útil 
de 100% de cola que permanece oculto do 
ponto de vista do cliente.
Assegura a conformidade com a legislação de 
higiene alimentar.
De manutenção simples e rápida, de parede.
Aço inoxidável robusto e estável UV 
construção de policarbonato.

Modelo Dimensões

AURA 270 x 270 x 135

Inseto caçadores

Gama Decorativa
AURA

CARACTERÍSTICAS:
Ideal para uso dentro de cafés, restaurantes, 
bares e hotéis, o Aura oferece uma estética 
elegante, moderna, juntamente com 
características inovadoras e máxima eficácia.características inovadoras e máxima eficácia.
O projeto registrada circular original da 
unidade permite que a luz para atrair insetos 
voadores de 360 ° em torno da unidade, 
atraídos pela luz verde patenteado 
Synergetic, enquanto o design da tela colante 
discretamente posicionada dá uma área útil 
de 100% de cola que permanece oculto do 
ponto de vista do cliente.
Assegura a conformidade com a legislação de 
higiene alimentar.
De manutenção simples e rápida, de parede.
Aço inoxidável robusto e estável UV 
construção de policarbonato.

Lâmpadas Peso Cobertura

270 x 270 x 135
1 x 22 Watts 

(Sinergéticas)
2 kg 40 m²



Gama Decorativa
FLYPOD

CARACTERÍSTICAS
O
traseira, o que oferece facilidade de 
manutenção e garante que o usuário não 
entre em contacto com moscas mortas.entre em contacto com moscas mortas.
Lâmpada UV de alta eficácia.
Projetado para o uso com telas colantes, 
com estabilizador UV.
O difusor em polipropileno distribui a luz UV 
ao longo de 180 
esconde as moscas capturadas.
Com o seu design elegante , compacto e 
discreto.
O
casa ou ambiente doméstico.
Pode ser instalado em cima de qualquer 
superfície plana.

Modelo Dimensões

FLYPOD 300 x 190 x 140

Inseto caçadores

Gama Decorativa
FLYPOD

CARACTERÍSTICAS:
O Flypod incorpora a tela colante na 
traseira, o que oferece facilidade de 
manutenção e garante que o usuário não 
entre em contacto com moscas mortas.entre em contacto com moscas mortas.
Lâmpada UV de alta eficácia.
Projetado para o uso com telas colantes, 
com estabilizador UV.
O difusor em polipropileno distribui a luz UV 
ao longo de 180 °, enquanto discretamente 
esconde as moscas capturadas.
Com o seu design elegante , compacto e 
discreto.
O Flypod pode ser instalado na frente de 
casa ou ambiente doméstico.
Pode ser instalado em cima de qualquer 
superfície plana.

Lâmpadas Peso Cobertura

300 x 190 x 140 1 x 18 Watts 2 kg 25 m²
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NECTAR

CARACTERÍSTICAS
Ideal para áreas onde o espaço é limitado 
ou absoluta discrição necessária.
Simples e discreto.
Tecnologia Tecnologia 
captura.
De fácil manutenção.
Bandeja removível, e apropriadas para 
colocação de isco líquido para vespas.
Mantém os insetos escondidos da vista do 
cliente e muda a direção da luz direta se for 
necessário.
Design contemporâneo.
Aço inoxidável robusto com estabilizador 
UV, construção de policarbonato.
Tela colante e lâmpada de simples 
substituição.
Assegura a conformidade com a legislação 
de higiene alimentar.
Para ser instalado dentro das vitrines, 
balcões, montras, etc.
Com 1 lâmpadas de 15W sinergética.
Têm uma cobertura completa dentro das 
vitrines.

Modelo Dimensões LâmpadasModelo Dimensões Lâmpadas

NECTAR 120 x 550 x 100
1
(Sinergética)

Inseto caçadores
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NECTAR

CARACTERÍSTICAS:
Ideal para áreas onde o espaço é limitado 
ou absoluta discrição necessária.
Simples e discreto.
Tecnologia Synergetic, para um aumento da Tecnologia Synergetic, para um aumento da 
captura.
De fácil manutenção.
Bandeja removível, e apropriadas para 
colocação de isco líquido para vespas.
Mantém os insetos escondidos da vista do 
cliente e muda a direção da luz direta se for 
necessário.
Design contemporâneo.
Aço inoxidável robusto com estabilizador 
UV, construção de policarbonato.
Tela colante e lâmpada de simples 
substituição.
Assegura a conformidade com a legislação 
de higiene alimentar.
Para ser instalado dentro das vitrines, 
balcões, montras, etc.
Com 1 lâmpadas de 15W sinergética.
Têm uma cobertura completa dentro das 
vitrines.

Lâmpadas Peso CoberturaLâmpadas Peso Cobertura

x 15 Watts
(Sinergética)

2 kg
Completa na vitrine 
onde for colocado


