
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedves Sporttárs! 
Tisztelt Olvasó! 
 
Mostani számunkban az angol LAZER cég legújabb fejlesztését, a motorsportos LED-

lámpát mutatjuk be. 

A „Hónap terméke”októberben az OMP gyerekülése, mely minőségi anyagokkal és 

versenysportos dizájnnal készül. 

Az újság akciós részében pedig a hamarosan elinduló 10 éves jubileumi 

kampányunkat kívánjuk beharangozni. 

 
 
Újdonság a versenysport világából 
 
TRIPLE-R ledlámpák az angol 
LAZER cégtől 

 
 
Az angol LAZER cég több mint 10 éve 
foglalkozik világítótestek gyártásával. 
A most bemutatott termék egy hosszú 
fejlesztési folyamat végterméke. A lámpát 
már elhozta a cég januárban a Birminghami 
Nemzetközi Motorsport kiállításra is, de a 
sorozatgyártására csak mostanában került 
sor. 
Kimondottan versenyautókra szánt 
lámpacsaládról van szó, melynek egyes 
darabjai már E-jelzéssel is rendelkeznek. A 
termék nevében is benne van felhasználási területe, ugyanis a TRIPLE-R (a három R) 
a következőket takarja: Road, Rallye, Race (utcai, rallye-s és versenyfelhasználásra 
egyaránt alkalmas). 
A termékek alapos minőségi vizsgálatokon vesznek részt a gyártás folyamán és a 
kialakításuk védelmet nyújt a por és egyéb szennyeződés ellen. A lámpák 1 méter 
mélységig tökéletesen vízállóak és a cég 3 év garanciával árulja a termékeit. 
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4-féle lámpa tartozik ebbe a lámpacsaládba: 

• 750 Standard (4-es led-sor) 
• 750 Elite (4-es led-sor) 
• 1000 Standard (8-as led-sor) 
• 1000 Elite (8-as led-sor) 

 
 

 
Technikai adatok: 
A 4 LED-soros lámpa fényerőssége 
3600 Lumen,  súlya 780 gr, 
hatótávolsága 200 m 
A 8 ledes lámpák E-boost technológiával 
szereltek, így akár 300m is 
bevilágítanak. 
Rögzíthetőség: 
A lámpasorok rögzíthetők alulról és 
felülről is, illetve rendelhető extra 
konzolok segítségével oldalról is. Az 
1000-es széria számára speciális 
tartókonzol vásárolható. 

 
 
 
 
 
„A hónap terméke” 
OMP autósülés gyermekeknek  
 
- ECE R44/04-es utcai vizsgával 
- 9 és 35 kg közötti gyermekek 
részére 
- Állítható magasságú háttámlával 
- Vastag párnázattal, lélegző 
huzattal 
- Extra motorsportos dizájnnal 
- Isofix-rendszerrel (extraként 
rendelhető) is rögzíthető 
 
Ára (bruttó): 57.150,- Ft 
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A  K  C  I  Ó  ! 
 
10 évesek lettünk 
 
Örömmel jelentjük, hogy cégünk életében eljött az idő, amikor már kétszámjegyű az 
éveink száma! Októberben leszünk 10 évesek! 
 
Ennek örömére útjára indítjuk több hetes akciósorozatunkat, melyben a fantasztikus 
áron meghirdetett termékek mellett játékra is hívjuk az érdeklődőket (nagy értékű 
nyereményekért természetesen). 
Megújulunk külsőleg és belsőleg, azaz átalakítjuk bemutató-termünket és 
választékunkat, valamint megújul a honlapunk is. 
Nem utolsósorban pedig november végén eljön a nagy durranás! Ami persze egyelőre 
titok... 
 
Figyeljétek az e-mailjeiteket, a Facebook-ot és megújuló honlapunkat is! 
 
 
 

Most az ünnepelt ad ajándékot! 

 
 

 
 

 
Kérdéseiddel, észrevételeiddel keress bennünket bátran! 

Elérhetőségeink:  Telefonon: 06-20/21-22-900 
E-mailben: info@srteam.eu 

www.srteam.eu 
Facebookon: SRTeam 


