MICHIGAN

Growbox MICHIGAN zamyka w sobie w pełni zautomatyzowany system służący do hodowli roślin INDOOR. Dzięki sterownikowi możesz kontrolować
wszystkie najważniejsze parametry tj. temperaturę, wilgotność, nawodnienie,
oświetlenie oraz cyrkulację i wentylację powietrza. System jest kompatybilny z
urządzeniami mobilnymi — Jesteś zawsze on-line ze swoją uprawą.
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ARTIPLANT
kontener do uprawy roślin

Wybierz rodzaj profesjonalnego
oświetlenia między lampami:
wymiary:
• 12 x 2,5 m

GRAND
wentylacja

kontenery z serii Artiplant przystosowaliśmy do
przemysłowej uprawy roślin.

• MAROKO — COB
• MILANO — HPS

filtr
węglowy

MAROKO
oświetlacz COB

zamek
na klucz

ETER
wentylator mieszający

system
nawadniający

nagrzewnica
300W

mocowania do
siatki dla roślin

dodatkowa
uszczelka

Green Fox S.A.
ul. Główna 188
42-280 Częstochowa
(34) 370 31 05
info@green-fox.com
green-fox.com

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie podane ceny
są cenami brutto (zawierają podatek 23% VAT) Zdjęcia prezentowane
w katalogu mają charakter poglądowy. Produkt finalny może
nieznacznie odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów produktu.
MASTER OF GROWING

Data wykonania katalogu: Kwiecień 2020r.

MICHIGAN MINI
growbox — zestaw
moc: 550W / 230V
waga: 47kg
wymiary: 56,7 x 62,4 x 142 cm
powierzchnia uprawy: 52 x 50 cm
zestaw - 6493,55 zł (brutto)

MICHIGAN MAX
growbox — zestaw
moc: 700W / 230V
waga: 110kg
wymiary: 111,5 x 69,2 x 205 cm
powierzchnia uprawy: 106 x 60 cm
zestaw - 8522,05 zł (brutto)

W zestawie znajdują się:
• panel sterujący
• MAROKO — oświetlacz COB
• GRAND — wentylacja
• ETER — wentylator mieszający
• filtr węglowy

W zestawie znajdują się:
• panel sterujący
• MAROKO — oświetlacz COB
• GRAND — wentylacja
• ETER — wentylator mieszający
• filtr węglowy

• nagrzewnica 300W
• mocowania do siatki dla roślin
• uchwyty mocujące do lampy
• zamek na klucz
pomieści 4 szt. doniczek 11l.

• nagrzewnica 300W
• mocowania do siatki dla roślin
• uchwyty mocujące do lampy
• zamek na klucz
pomieści 6 szt. doniczek 11l.

ONTARIO

Stwórz idealne parametry powietrza dla Twoich roślin.

specjalistyczne centrale
wentylacyjne

Dopasuj z naszymi fachowcami specjalistyczną centralę wentylacyjną wprost do potrzeb Twojej uprawy. Dzięki centrali
ONTARIO dedykowanej szklarniom i halom uprawnym ochronisz Twoje rośliny przed inwazją insektów, rozwojem grzybów
i utrzymasz stałą temperaturę oraz odpowiedni poziom CO2.
więcej informacji na stronie green-fox.com

Pragniemy powrotu do natury
cennik detaliczny producenta

oświetlacz COB
Zaprojektowany i testowany
w celu uprawy INDOOR

odbłyśnik wentylowany HPS

Temperatura barwowa 3500K
Zakres widma: 410 - 780 nm

Soczewki borowo-krzemowe,
przejrzystość ponad 97%.
Odporne na wysoką temperaturę. Kąt świecenia 120°
(możliwość zamówienia wersji 90°)

Niezawodne diody prestiżowej japońskiej
marki Citizen — idealne odwzorowanie
widma światła niezbędnego dla maksymalizacji rozwoju roślin
Żywotność > 80 000 h - 9 lat pracy

Potencjometr o płynnej regulacji
mocy w zakresie 10-100%
dla pełnej kontroli nad wzrostem
roślin

•
•
•
•

125 / 520 mm
150 / 520 mm
150 / 615 mm
200 / 615 mm

Odbłyśnik wentylowany MILANO pozwala odprowadzić emitowane ciepło na zewnątrz, co umożliwia
obniżenie temperatury łatwiejszą uprawę twoich
roślin. Posiada system regulacji kąta powierzchni
odbijającej światło. Cały system zamknięty został
w solidnej i designerskiej obudowie, posiadającej
szybę hartowaną o grubości 4 mm ze szlifowanymi
brzegami.

IP 4 4

(brutto)
438,37 zł
438,37 zł
549,32 zł
549,32 zł

MEDIUM 520 dostępny w konfiguracji z króćcem fi 125 oraz fi 150
LARGE 615 dostępny w konfiguracji z króćcem fi 150 oraz fi 200

COLORADO

Gniazdo E40 umożliwia zastosowanie lamp HPS/MH.
dostosowany do lamp: 250W / 400W / 600W / 1000W

IP 4 4

odbłyśnik niewentylowany HPS
Szwajcarski wentylator chłodzący
z łożyskiem kulkowym — Arctic
zapewnia cichą pracę urządzenia

Stopień ochrony m.in. przed szkodliwymi skutkami wnikania wody IP 4 4

Zasilacz renomowanej marki
Mean Well — gwarancja
stabilnego zasilania

• HPS NW 250W - 1000W 52,09 zł (brutto)
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LAMPA SODOWA
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Uchwyty do wieszania ułatwiają regulacje wysokości źródła
światła
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temperatura barwowa 2000K

nW/m2mm
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Cena: 1 147,34 zł (brutto)

30 cm

990 µmol/m s

60 cm

275 µmol/m2s

90 cm

158 µmol/m2s

100 cm

100 µmol/m2s

• HPS 250 W
30 000 lm
• HPS 400 W
50 000 lm
• HPS 600 W
82 000 lm
• HPS 1000 W 125 000 lm

ZASILACZ
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Cena: 2 888,66 zł (brutto)

nm

30 cm

2138 µmol/m2s

60 cm

645 µmol/m2s

90 cm

363 µmol/m2s

100 cm

280 µmol/m2s

MOTTO
kostki do wysiewu

nW/m2mm

MAROKO 6
moc: 640W / 230V
waga: 12 kg
lumen: 104 000
barwa światła: 3500 K
odpowiednik HPS - 1200W

• 600W / 230V Cena: 392,37 zł (brutto)
tryby pracy: 250W / 400W / 600W / 660W (super lumen)

600
400
200

0

400

Cena: 6 223,80 zł (brutto)
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nm

30 cm

2751 µmol/m2s

60 cm

1125 µmol/m2s

90 cm

656 µmol/m2s

100 cm

629 µmol/m2s

wymiary komórki:
30 x 30 x 30 mm
• taca 12 szt. - 150x195x30 mm 14,22 zł (brutto)
• taca 24 szt. - 290x195x30 mm 22,78 zł (brutto)
• taca 72 szt. - 290x580x30 mm 38,52 zł (brutto)

(brutto)
110,95 zł
129,89 zł
163,71 zł
186,71 zł
215,13 zł
116,36 zł
128,54 zł
178,60 zł
125,83 zł
186,71 zł
244,89 zł
414,02 zł
244,89 zł
414,02 zł
423,49 zł
561,50 zł
423,49 zł
473,55 zł

190
250
390
200
390
180
220
390
220
400
510
750
510
750
820
1100
1000
1500

250
380
500
250
450
300
380
500
270
460
920
1100
940
1200
1100
1400
1500
2300

Numer 1 na świecie!!! Dzięki technologii Double-flow patentTM
z zastosowaniem Carbon Max. Rewolucyjne rozwiązanie dla
budowy filtra dzięki zastosowaniu unikatowych łopatek kierujących, które powodują, iż droga przepływu przez węglowe złoże
jest dwukrotnie wydłużona, co w efekcie podwaja powierzchnię
absorpcji filtrowanego powietrza. Bezkonkurencyjny patent powoduje, że wykorzystana jest cała powierzchnia filtrująca do oczyszczenia powietrza. Super wydajność naszego filtra MAGNUM
została zamknięta w dużo mniejszej obudowie w stosunku do
konkurencji. Carbon MAX = maksymalna powierzchnia czynna
węgla = Maksymalna Absorpcja niepożądanych zapachów.

IP 4 4

3-biegowy (I/II/III) wentylator kanałowy
promieniowy ze sterowaniem
•
•
•
•
•
•
•

• dla światła ogrodniczego HPS/MH
• 20% więcej lumenów niż w przypadku
zasilaczy konwencjonalnych
• nie przegrzewa się
• lekka konstrukcja
• efektywne zużycie energii
• model ze ściemnianym sterowaniem lampą

100
125
150
160
200
250
315

m /h:
m3/h:
m3/h:
m3/h:
m3/h:
m3/h:
m3/h:
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(brutto)
I-224 / II-324 / III-400
515,63 zł
I-252 / II-365 / III-450
530,38 zł
I-297 / II-429 / III-530
580,30 zł
I-308 / II-445 / III-550
596,67 zł
I-588 / II-864 / III-1200
797,21 zł
I-944 / II-1312 / III-1600 875,12 zł
I-1342 / II-1826 / III-2200 1 012,50 zł
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wentylator osiowy z klipsem

•
•

TM
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GRAND

• specjalistyczna powłoka rur łukowych
• opatentowana trwała konstrukcja
• doskonała równomierność strumienia świetlnego
• wydłużona żywotność
• bezkompromisowa jakość światła
• zmniejszone przesunięcie barw
• wyjątkowe utrzymanie poziomu Lumenów
• dodatkowe promieniowanie w paśmie UV

Kostki Motto — 100% naturalne i ekologiczne są
mieszaniną specjalnie przemrożonych torfów, włókna
kokosowego, nawozu z alpak, materiału podtrzymującego wilgoć oraz pewnej starannie wyselekcjonowanej
substancji roślinnej. Wszystkie te składniki połączone w
odpowiednich proporcjach uczyniły z naszych MOTTO
najlepsze kotki do wysiewu na rynku ogrodniczym. Zapewniają doskonały przepływ powietrza i wody, dzięki
czemu korzenie mogą rozwijać się od samego początku
fazy wzrostu. To idealne rozwiązanie dla Twoich roślin.

100 180/180
100 180/250
100 180/400
100 330/135
100 330/250
125 180/180
125 180/250
125 180/400
125 230/135
125 230/250
150 230/400
150 230/650
160 230/400
160 230/650
200 280/500
200 280/800
250 330/500
250 330/750

maksymalny
przepływ
[m3/h]

W

G

0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L AT

G

do odbłyśników HPS

nW/m2mm

MAROKO 3
moc: 320W / 230V
waga: 5,2 kg
lumen: 52 000
barwa światła: 3500 K
odpowiednik HPS - 600W

(brutto)
66,30 zł
97,42 zł
108,89 zł
163,71 zł
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procent energii względnej

600

filtr węglowy

optymalny
przepływ
[m3/h]

G

MAROKO 1
moc: 150W / 230V
waga: 3,2 kg
lumen: 26 000
barwa światła: 3500 K
odpowiednik HPS - 200W

Wykonano ze specjalnej blachy, skutecznie odbija
światło, równomiernie je rozpraszając. Dzięki
stosunkowo niewielkiej wadze i otworom
montażowym instalacja lampy Colorado nie jest
uciążliwa.

MAGNUM
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3-biegowy wentylator kanałowy
GRAND posiada panel sterujący,
który umożliwia użytkownikowi
dostosowanie siły nadmuchu
we własnym zakresie. Dzięki
sterownikowi możesz idealnie
dopasować przepływ powietrza
do Twoich potrzeb. Wentylator i
sterownik stanowią komplet.
dopasuj MAGNUM do GRAND - tabela na green-fox.com

Wentylator ETER idealny do upraw Growbox pełni
funkcję mieszadła powietrza utrzymując ciągłą jego
cyrkulację, co chroni Twoje rośliny przed pleśniami i
grzybami. Solidny klips umożliwia wygodny montaż.

(brutto)
100 m3/h: 100 moc: 15W 58,31 zł
150 m3/h: 280 moc: 20W 83,75 zł

GREEN-FOX SYSTEM
elementy do wentylacji

Green-Fox SYSTEM to zespół 30 różnych elementów
służących do skonfigurowania instalacji wentylacyjnej
pod konkretny projekt.
Pełny asortyment dostępny na stronie
green-fox.com

