
Green 
Grow 
lightsDU

TC
H

LED Spectra Unit special II 
De complete ontwikkelde led kweeklamp voor de professionele kweker. Deze led kweeklamp heeft 
het unieke eigen ontwikkelde led spectrum van 18 verschillende groei led en bloei led. De unit heeft 2 
schakelaars, 1 schakelaar  voor het groei led spectrum en 1 schakelaar voor het bloei led spectrum. De 
Led Spectra Unit is volledig handmatig geproduceerd. Deze led kweeklamp geeft u  het beste resultaat.
Consumenten adviesprijs:  155 watt    €    299,00
 202 watt €    499,00 
 348 watt    €    599,00 
 628 watt    €  849,00

LED Spectra Unit power
De meest krachtige led kweeklamp die verkrijgbaar is. Deze led kweeklamp heeft het eigen uniek 
ontwikkelde led spectrum waarbij de groei led en bloei led in de juiste verhouding zijn geplaatst in het 
led plan. Dit is de meest krachtige led kweeklamp die zorgt voor het beste resultaat in kleine kweek-
ruimten.
Consumenten adviesprijs:  1200 watt  €  1799,00

LFG spectrabox PRO III
Consumenten adviesprijs:  300 watt  €  549,00

LFG spectrabox PRO II
De LFG spectrabox is de ideale kweeklamp om ervaring op te doen met het led kweken. De LFG 
spectrabox heeft een basis groei led spectrum en bloei led spectrum. Deze led kweeklamp geeft een 
goed resultaat.
Consumenten adviesprijs:  150 watt   €  249,00
 200 watt   € 429,00
 250 watt   €  449,00 
 300 watt   € 499,00
 600 watt   €  749,00
                                         1200 watt  € 1499,00

LED Grow Unit M
De LED Grow Unit M is de groei led kweeklamp ontwikkeld voor de groei van moederplanten. Moeder-
planten hebben naast het door ons ontwikkelde groei led spectrum in verhouding ook een licht bloei led 
spectrum nodig om te komen tot het beste resultaat.
Consumenten adviesprijs:  120 watt  € 249,00

LED Grow Unit S
De LED Grow Unit S groei led kweeklamp is ontwikkeld voor het ontkiemen van zaden en de groei van 
stekken. Met het uniek samengestelde led groei spectrum kweekt u een goede basis van uw sierplant.
Consumenten adviesprijs:  120 watt  €  249,00

Het complete LED 
kweek assortiment
energiezuinig, brandveilig en eenvoudige montage
Vanaf 2008 verkoopt Dutch Green growlights het unieke en grootste led kweek assortiment wereldwijd. Al onze producten zijn uniek ontwikkeld en 
hebben bewezen kweek resultaat!



LED Spectra Unit infra rood
De LED Spectra Unit IR is een infra rood unit met de kracht van 120 watt op te zorgen voor een diepe 
warmte penetratie van uw sierplanten.
Consumenten adviesprijs:  120 watt   €  425,00

LED Spectra DS plant proces led stuurlicht
De Led Spectra DS serie is een uniek samengesteld assortiment van led stuurlichten. Deze 12 watt led
stuurlichten sturen afzonderlijke plant processen zoals fotosynthese, fotomorfogenese en fotoperiodisme 
aan. De LED Spectra DS serie is verkrijgbaar met UV(Ultra Violet) en IR(Infra Rood). De DS04 is de 
eerste led nacht stuurlicht die de maan nabootst zoals in de natuur. Dit nachtlicht verstoord het bloei 
proces niet maar stimuleert diverse ander plant processen om het eind resultaat te optimaliseren.

Consumenten adviesprijs:  DS01   €  89,50
 DS02 €  85,50
 DS03  €  89,50
 DS04 €  85,50
 

LED Spectra DS20 entree led lamp
De LED Spectra DS20 is de 3 watt led entree lamp om de kweekruimte te betreden zonder de sierplan-
ten te verstoren. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de plant groen licht niet absorbeert.
Consumenten adviesprijs:   DS20  €  19,90

LED kweek planten voeding
De All in 1 nutrients for LED horticulture is de eerste plantenvoeding voor het kweken onder led! Deze 
plantenvoeding heeft alle noodzakelijke ingrediënten in zich om te komen tot een geweldig bloei 
resultaat.  Deze 1 liter led kweek plantenvoeding is zeer gemakkelijk in gebruik. Kijk voor het voeding 
schema op de website of vraag uw leverancier.
Consumenten adviesprijs:  1 liter  €  10,99
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VERKOOP
Uitsluitend via geselecteerde verkooppunten zoals vermeld op de website. De merken en producten 
LED Spectra Unit en de LFG spectrabox zijn Europees geregistreerd en hebben hun eigen unieke 
registratie nummer. De merknamen LED Spectra Unit en LFG spectrabox of een afgeleide daarvan 
mogen niet zonder toestemming worden gepubliceerd in welke vorm dan ook. De Led Spectra 
Unit en de LFG spectrabox worden uitsluitend verkocht via geselecteerde verkooppunten. Zo bent u 
verzekerd van uw aankoop van het origineel kwaliteitproduct.Green 
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DS05  €  89,50
DS06  €  89,50
DS07  €  85,50  
DS08  €  89,50


