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VERLICHTING BIJ ME DESIGN & SAFETY
M.E. Design heeft een compleet pakket aan handverlichting voor de professionele gebruiker. Dit
varieert van een eenvoudig LED lampje tot technisch hoogwaardige producten zoals de Olight en
de INOVA lampen. Wij hebben hierbij een selectie
gemaakt uit de veelal zeer uitgebreide collecties
van de aanbieders. Op deze wijze kunnen wij de
keuze van een passende lamp voor u vereenvoudigen en belangrijke zaken zoals service en garantie
optimaliseren.

OLIGHT M20-PL WARRIOR PREMIUM
HET TOP MODEL UIT UIT DE OLIGHT SERIE!
De Olight M20-PL Warrior Premium is een compacte LED lantaarn
met een zeer hoge lichtopbrengst. Gemaakt van zwart geanodiseerd
aluminium wat de lamp zowel licht als duurzaam maakt.
Deze lataarn bezit 3 lichtstanden van 250 lumen , 90 lumen en
7 lumen en een stroboscoop. De voeding geschied middels 2 x
CR123 cellen. Daarnaast is de lataarn voorzien van een afneembare
stalen slagring aan de voorkant (voor een bv een stoot op de tsubodrukpunten) en een vaste uitvoering aan de achterkant. Dit model
is uitgevoerd met een tactische schakelaar aan de achterzijde.
De M20-PL wordt compleet geleverd met een hoesje, metalen clip,
hals/vangsnoer, houder voor twee CR123 batterijen en extra O-ring
en rubberdop
Specificaties:
Gewicht : 120,5 Gram (zonder batterijen)
Afmetingen : Lengte140 mm x 33,5 mm diameter
Olight T-20-T
Artikelnummer:

OLIGHT T-10-Q5
Miniatuur uitvoering met zeer hoge lichtopbrengst en 5 lichtstanden. 190 Lumen; 85 Lumen; 38 Lumen; 15 Lumen en 6Lumen; stroboscoop en SOS.
•
•
•
•

Voeding : 1 x CR123A batterij
Gebruiksduur : 6 Lumen tot 50 uur
Lengte : 89,6 mm
Olight T-10-Q5
Gewicht 35 gram
Artikelnummer:

OLIGHT T-15-Q5
Zaklamp met 5 lichtstanden. 120 Lumen; 85 Lumen; 38 Lumen; 15
Lumen en 6 Lumen; Stroboscoop en SOS.
•
•
•
•

Voeding : 2 x CR123A batterij
Gebruiksduur : 6 Lumen tot 30 uur
Lengte : 105 mm
Gewicht 50 gram
Olight T-15-Q5
Artikelnummer:

OLIGHT T-20-M
Compacte LED lantaarn met een hoge lichtopbrengst. Gemaakt
van zwart geanodiseerd aluminium wat de lamp zowel licht als
duurzaam maakt. 3 lichtstanden (220 Lumen; 60 Lumen en 7 Lumen)plus stroboscoop- en SOS stand.
Voeding middels 2 x CR123 cellen.
Tactische schakelaar aan de achterzijde.
Wordt compleet geleverd met hoesje, pols/vangsnoer en extra
O-ring en rubberdop.

Olight T-20-M
Artikelnummer:
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Gewicht : 68,5 Gram (zonder batterijen)
Afmetingen : 128,5 mm x 25 mm diameter

OLIGHT T-20-T
Specificaties gelijk aan T-20-M echter met 5 lichtstanden. 220
Lumen; 100 Lumen; 44 Lumen; 18 Lumen en 7 Lumen. Geen
Stroscoop en/of SOS stand.
Olight T-20-T
Artikelnummer:

CLIP VOOR OP T-20 M EN T

OLIGHT REMOTE PRESSURE SWITCH
Losse afstandsbediening voor op de T-20 lampen. Bijvoorbeeld
geschikt om gebruikt te worden in combinatie met een
montagesysteem.

LOSSE FILTERS
In de kleuren rood en groen.Voor alle lampen beschikbaar.
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Losse metalen clip voor de T-20 lampen.

INOVA T4 MP Oplaadbare led-zaklamp
Zeer complete oplaadbare zaklamp. Voorzien van 4 lichtstanden: hoge stand
175 Lumen; lage stand; Stroboscoop en kort aan/uit. Schakelaar aan de
bovenzijde. Deze lamp wordt geleverd met een lader voor zowel 220 Volt als
een 12 Volt autolader en diverse soorten internationale stekkermodules.
•
•
•
•

Voeding : 1 x Lithium Ion accu
Tot 2 uur gebruiksduur
Kleur : Zwart
Lengte : 20 cm ( 21,5 cm met ruitentikker)

Tevens verkrijgbaar voor de Inova T4 MP:
Verkeerskegel in de kleur Oranje, Rood of Geel voor de T-4
Losse verkeerskegel die direkt op de kop van de lamp geplaatst kan worden.
Met een opening aan de voorzijde om b.v. autopapieren bij te lichten.
Ruitentikker gemonteerd op tail cap van de T-4
Wij laten een speciaal een stalen ruitentikker maken die gemonteerd kan
worden op de achterzijde van de Inova T-4 lamp. U dient er wel rekening
mee te houden dat indien deze combinatie niet in voorraad is er een, het
zij korte, levertijd is. Tevens dient het – gesloten model – draagetui een iets
andere maat te hebben dan de standaard. Gelieve dit aan te geven bij uw
bestelling.

INOVA T4 OPLAADBARE ZAKLAMP
Artikel		
		
Artikelnummer
Model standaard
Model met ruitentikkel
Model met Verkeerskegel
Model compleet

INOVA T-3 MP
Grote lichtopbrengst ( 150 Lumen) gecombineerd in een compacte
vorm zonder dat hierbij het gebruiksgemak verloren gaat. Hoge
kwaliteit en duurzaamheid. Met tactische schakelaar aan de achterzijde.
•
•
•
•

Tot 3,5 uur gebruiksduur.
Voeding : 3 x 123A Lithium batterijen
Kleur : Zwart
Lengte : 15,5 cm
INOVA T-3 MP
Artikelnummer:

INOVA BOLT BLT-3A
Zeer kleine lamp met een 2 watt vermogen. Gebruiksduur tot
een 3 uur. Lengte 12 cm, Uitgevoerd met een rubber anti-slip
grip en hoekige vorm waardoor lamp niet wegrolt.
•
•
•
•

Voeding 2 x AAA batterij . tot 3 uur gebruiksduur.
Kleur : grijs
Compleet met kunststof draagetui
Lengte : 12 cm
INOVA BOLT BLT-3A
Artikelnummer:

INOVA BLT-2L
•
•
•
•
•
•
•

Dezelfde vormgeving als de BLT-3A
4,6 Watt vermogen
Tot 2,5 uur gebruiksduur.
Voeding 2 x Lithium 123A batterij.
Kleur : Grijs
Compleet met kunststof draagetui
Lengte : 15,5 cm
INOVA BLT-2L
Artikelnummer:

Klein lampje met veel gebruiksmogelijkheden en een bijzondere vormgeving. Heeft 8 verschillende lichtstanden die eenvoudig door het draaien van een ring kunnen worden gewisseld.
De 24/7 kan op vele manieren gedragen worden , zowel op het
hoofd als gemonteerd op kleding of in een voertuig.
•
•
•

Voeding : 1 x 123A Lithium
Kleuren : Geel & groen
Afm : 7,5 x 4,5 cm

Verlichting

INOVA 24/7

INOVA 24/7
Artikelnummer:

Lamphoesjes

Het ophangsysteem kan uitgevoerd worden in zowel een 50 mm
als een 40 mm koppellus.
Nieuw zijn ophanglusjes en
kunststof montagestrips voor op
het veiligheidsvest.

OPEN MODEL T4-M
Artikelnummer: 29030
Gesloten model T-4M
met ruitentikker
Artikelnummer: 29042
GESLOTEN MODEL T4-M
Artikelnummer: 29031
Hoes Inova T-3M
Artikelnummer: 29036
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Onze lamphoesjes worden gemaakt van duurzaam Cordura ®
en indien nodig verstevigd met een kunststof binnenwerk.

VORTEX TC-3
Korte lamp met een krachtige smalle lichtbundel. Hierdoor zeer
geschikt voor tactische inzetten. Met antislip patroon en tactische
schakelaar aan de achterkant. De ervaring leert dat door het antislip profiel een speciaal lampetui met kunststof binnenwerk geen
overbodige luxe is. Informeer hier vrijblijvend naar bij uw \berstelling.
•
•
•

Lengte : 13,5 cm
Kleur : Zwart
Voeding : 2 x 123A batterijen

VORTEX TC-3
Artikelnummer:

PRINCETON TEC SCOUT
•
•
•
•
•

Miniatuur hoofdlamp met 2 leds en 5 lichtstanden.			
5,3 Lumen lichtopbrengst
Gewicht : 45 Gram
Tot 48 uur gebruiksduur.
Voeding : 4 x CR 2032 batterijen
Kleur : Blauw/Grijs

•

Lengte : 5,5 x 3,5 cm

PRINCETON TEC SCOUT
Artikelnummer:

PHOTON MICROLIGHT II
Zeer betrouwbare Mini LED lamp met sleutelring. LED in 9 verschillende kleuren verkrijgbaar, waaronder Infra-Rood. Kleuren groen
en rood meestal uit voorraad leverbaar.
•
•
•

Voeding : Lithium batterij
Kleur : Zwart
Lengte : 4,5 x 2,5 cm
PHOTON MICROLIGHT II
Artikelnummer:

Overige merken
De getoonde modellen in deze folder zijn slechts een selectie uit
ons assortiment. Uiteraard kunnen de wensen van persoon tot persoon verschillen. Staat uw favoriete model er niet bij laat het ons
dan weten .
Daarnaast zijn we geautoriseerd dealer van Mag-lite en Peli.

