
 PRŮVODCE: 

Jak vybrat vhodné osvětlení do 
akvária a terária 

Jak vybrat optimální osvětlení do terária 



Co je to světlo? 
 
Sluneční světlo je v širokém slova smyslu veškeré elektromagnetické záření, které je vydávané Sluncem. V 
případě povrchu Země je dopadající sluneční světlo filtrováno pozemskou atmosférou. Sluneční energie pohání 
veškeré životní procesy na Zemi a bez slunečního záření by život na naší planetě zanikl. Světlo se skládá 
z elektromagnetických polí, tzv. fotonů. Tyto fotony světla mohou mít mnoho různých energetických hladin nebo 
vlnových délek, které jsou vyjádřeny v nanometrech (nm). Nejznámější z nich jsou viditelné vlnové délky, každá 
vlnová délka je reprezentována jinou barvou. Například slunce je žluté, protože jeho světlo je na viditelné vlnové 
délce nejvýkonnější. Nicméně existuje mnoho dalších vlnových délek přesahujících viditelné světlo. Všechny 
dohromady se nazývají elektromagnetické spektrum. Na jednom konci spektra jsou gama paprsky, následují X-
paprsky, pak ultrafialové světlo, a pak viditelné světlo, který zabírá jen nepatrnou část elektromagnetického 
spektra a je sevřené mezi ultrafialovým a infračerveným světlem. Infračervené světlo je známé jako teplo.  
 
Přestože světlo je mnohem složitější, existují pouze tři aspekty důležité pro plazů chovu, ultrafialové světlo, 
viditelné světlo a infračervené světlo. 

Různé frekvence světla vidíme jako barvy, od červeného světla s nejnižší frekvencí a nejdelší vlnovou délkou 
po fialové s nejvyšší frekvencí a nejkratší vlnovou délkou. Hned vedle viditelného světla se nachází 
ultrafialové (UV), směrem do kratších vlnových délek, a infračervené(IR), směrem do delších délek. Přestože 
lidé nevidí IR, mohou blízké IR cítit jako teplo svými receptory v pokožce. Ultrafialové světlo se zase na 
člověku projeví zvýšením pigmentace pokožky, známým opálením. 

Základní pojmy 



Viditelné světlo 
 
Díky viditelnému světlu dokážeme určit denní a noční dobu a jeho spektrum je mezi 390 – 700 nm. Oko 
registruje světlo a barva závisí na síle indexu CRI. 
 
Oko registruje světlo a barva závisí na síle každé vlnové délky. V současné době je každý umělý světelný zdroj s 
CRI nad 95 je považován za plno-spektrální světlo, protože dokáže rozsvítit objekt od přirozeného světla a dokáže 
získat část jakéhokoliv vlnové délky viditelného spektra. S tím úzce souvisí teplota barvy, vyjádřená v kelvinech 
(K),která definuje barvu vyzařovaného světla. Klasická žárovka pracuje s teplotou kolem 2500 Kelvinů a vyzařuje 
žluté světlo. Zářivky pracují s teplotou 4500 kelvinů nebo vyšší a vyzařují bílé namodralé. Standardní průměrná 
teplota pro denní světlo je asi 5600, ačkoli může sahat od pouhých 2000K při západu slunce, na více jak 18000K 
při oblačnosti nebo vlhkých podmínkách. Chcete-li získat přírodní světelné podmínky v teráriu, je důležité vybrat 
světelný zdroj s nejvyšší možnou hodnotou CRI a barevnou teplotu z celého 6000K pro optimální barvy u zvířat a 
rostlin. Terarijní rostliny těží z určitých vlnových délek ve viditelném světle při fotosyntéze. To je proces, při 
kterém rostliny používají světelnou energii k produkci cukru, "paliva" , který využívají všechny živé 
organismy. Přeměna světla na využitelnou energii je spojena s produkcí zeleného barviva - chlorofylu. Světelný 
zdroj s vysokým výkonem v 400-450 nm podporuje růst rostlin a vitalitu. 
  

Základní pojmy 



Ultrafialové záření 
 
Ultrafialové nebo UV záření, je vysoká energetická část elektromagnetického spektra, těsně za hranicí 

viditelného světla.  

• UVA – dlouhovlnné světlo, se pohybuje v rozmezí od 320-400nm (nanometrů) a má zásadní význam pro  
                plazy.  
• UVB – středněvlnné světlo, se pohybuje od 290-320nm a je nejdůležitější pro stav plazů  
 
• UVC - krátkovlnné ultrafialové světlo, se pohybuje v rozmezí od 180-290Nm a je nebezpečné pro všechny     
               živé organismy  
 
UVA 
Je důležité věnovat pozornost chování plazů. Bylo dokázáno, že UVA může ovlivnit agonistické, reprodukční 
a signalizační chování plazů. Vlnový rozsah UVA (320-400nm) má vliv na způsob vidění. Barva jídla bude 
jejich očima vnímána jinak, bude-li vystavena UVA záření. V případě exponování částí těla (např. Anolis sp.) 
nebo změnou barvy (např. Chameleon sp.) můžeme rozpoznat nedostatek UVA záření. Neposkytnutí UVA 
záření denním plazům může způsobit stres a ovlivňuje vnímání svého okolí a jeho reakce na něj. Toto má 
zásadní význam pro kvalitu chovu a délku přirozeného života.  
 
UVB  
UVB je obecně definováno vlnovou délkou 290-320nm, nejdůležitější je však skupina mezi 290-
305nm. Dostatečné záření v rámci tohoto úzkého dílčího rozsahu pásma UVB je podmínkou pro fotosyntézu 
vitamínu D3 v kůži. Ačkoli záření o vlnové délce pod 310nm podporuje fotosyntézu vitamínu D3, radiační 
záření nad 310nm ničí vitamin D3, které již byl syntetizován v kožní tkáni nebo byl získán 
nutričně.  Významný vliv na tvorbu vitamínu D3 má i teplota kůže. 

Základní pojmy 



Jak vybrat správný typ žárovky či zářivky 
 
Na rozdíl od doby před 10 lety jsou naše znalosti ohledně většiny plazů, chovaných v zajetí, na mnohem vyšší úrovni. 
V zájmu zlepšení podmínek osvětlení vylepšila firma Exo Terra  všechna spektra a na základě nových výzkumů přidala 
několik nových typů žárovek. Pozitivní účinky UVB záření pro vašeho plaza závisí na mnoha faktorech (např. zda jsou 
žárovky správně umístěny, zda jsou pravidelně měněny a zda jsou používány optimální počet hodin). Exo Terra nyní 
využívá unikátní systém výběru optimálního osvětlení.  V pouhých třech krocích snadno určíte nejvhodnější žárovku 
pro Vaše zvíře. Nejdříve naleznete vaše zvíře v tabulce, kde je určený počet hvězdiček dle UV indexu.  Za druhé je 
kontrola vzdálenosti zdroje světla.  Za třetí vyberete vhodnou variantu dle předchozích dvou bodů na tabulce, která je 
uvedena na obalu žárovek. 

Postup při výběru osvětlení 



Základní dělení žárovek a zářivek EXO TERRA: 
Popis jednotlivých produktů 



UVA 
TEPLO 

SVĚTLO 



Popis jednotlivých produktů 

SOLAR GLO - Stimulační terarijní žárovka  
 
Žárovka SOLAR GLO řeší jeden z nejdůležitějších aspektů chování plazů a obojživelníků (zajišťuje výhody 
přirozeného světla, správné vyvážení složky ultrafialového světla (včetně složek UVA a UVB), viditelného světla 
a infračerveného světla (teplo) v jedné žárovce). Lampa SOLAR GLO je pečlivě vyladěným celospektrálním 
světlem pro zajištění chuti, aktivity, brilantních barev a absorpce vápníku (produkce vitamínu D3). Kromě jiného 
také působí jako ochrana před metabolickými nemocemi kostry. 

125W, 160W 



HALOGEN SUN GLO - širokospektrální denní žárovka pro plazy a 
       obojživelníky 

 
Žárovka Halogen Sun Glo - je neodymová širokospektrální denní žárovka pro 
plazy a obojživelníky. - Optimalizuje pronikání tepla zvýšenou úrovní 
infračerveného záření, obohacuje vybarvení díky neodymu, stimuluje 
rozmnožování a fyziologický prospěch díky ultrafialovým a UVA paprskům. 
 

35W 

Popis jednotlivých produktů 



25W, 50W, 75W, 100W 150W 

HALOGEN BASKING SPOT - širokospektrální denní žárovka  
                                                        pro plazy a obojživelníky 

 
Vysoce energeticky účinné širokospektrální denní světlo. Žárovka optimalizuje pronikání tepla prostřednictvím 
zvýšené infračervené úrovni. Díky UVA záření stimuluje chování a fyziologickou pohodu. Lze kombinovat s Night 
Heat  Lamp nebo Infrared Basking Spot pro 24-hodinový cyklus. 

Popis jednotlivých produktů 



DAY TIME HEAT LAMP – celodenní vyhřívací žárovka 

 
Zajišťuje široké spektrum denního světla pro terária. Vytváří tepelné přechody pro 
termoregulaci a zvyšuje teplotu okolního vzduchu. Stimuluje chování prostřednictvím UVA 
záření. Spektrum této žárovky je ideální pro fotosyntézu rostliny a UVA (ultrafialové) 
záření přispívá fyziologické pohodě plazů. Teplo vyzařované žárovkou zvyšuje celkovou 
teplotu všech součástí terária. Lze kombinovat s Night Heat  Lamp nebo Infrared Basking 
Spot pro 24-hodinový cyklus. 
 

Popis jednotlivých produktů 

15W, 25W, 40W, 60W, 100W 150W 



NIGHT HEAT LAMP – noční vyhřívací žárovka 

 
Žárovka simuluje přirozené měsíční světlo. Je perfektní pro noční pozorování a zvířatům zajišťuje optimální 
střídání denního a nočního cyklu.  Stimuluje chování plazů a obojživelníků. Lze kombinovat s Day Time Heat 
lampou nebo Repti Glo pro 24 – hodinový cyklus. Vyzařované světlo je díky použití modrého skla namodralé. 
Teplo generované žárovkou je sice minimální, stále však dostatečné a simuluje tropické noční teploty.  
 

Popis jednotlivých produktů 

15W, 25W, 40W, 50W, 75W 



INTENSE BASKING SPOT – intenzivní vyhřívací žárovka 

 
Žárovka zajišťuje 35% nárůst světla a tepla. Vytváří vyhřívací prostor a ohřívání okolního vzduchu. Stimuluje 
chování prostřednictvím UVA záření. Lze kombinovat s Day Time Heat lampou nebo Repti Glo pro 24 – 
hodinový cyklus . Lampa je speciálně navržena vyhřívaní v místě lampy. Teplo a světlo v paprsku je zvýšeno o 
35%, což umožňuje větší vzdálenosti mezi žárovkou a vyhřívaným objektem. UVA ( ultrafialové) záření přispívá k 
zajištění fyziologické pohody. 
.  
 

Popis jednotlivých produktů 

25W, 50W, 75W, 100W, 150W 



SWAMP BASKING SPOT – voděodolná širokospektrální žárovka 

 
Širokospektrální denní světlo, odolné proti vlhkosti a vodě. Ideální pro vodní nebo vlhké terária.  Žárovka je 
vyrobena z extra silného neodymiového skla . Zvyšuje intenzitu zbarvení živočichů. Exo Terra Swamp Basking 
Spot je odolná proti postříkání a mlze, je vhodná k přímému umístění u vodních ploch a hodí se do extrémně 
vlhkých terárií s vysokou vlhkostí nebo všude tam, kde hrozí náhodné rozlití vody.  

Popis jednotlivých produktů 

50W, 75W, 100W 



DAYLIGHT BASKING SPOT – širokospektrální denní vyhřívací žárovka 

 
Žárovka zajišťuje široké spektrum denního světla. Vytváří vyhřívací prostor pro termoregulaci  a zvyšuje teplotu 
okolního vzduchu. Prostřednictvím UVA záření stimuluje chování. Lze kombinovat s Day Time Heat lampou 
nebo Repti Glo pro 24 – hodinový cyklus . Spektrum je ideální pro fotosyntézu rostlin a UVA (ultrafialové) záření 
přispívá k fyziologické pohodě plazů. Umožňuje lokální vyhřívání určitého místa v teráriu. 
 

Popis jednotlivých produktů 

25W, 50W, 75W, 100W, 150W 



INFRARED BASKING SPOT – infračervená vyhřívací žárovka 

 
Zvyšuje celkovou teplotu vzduchu v teráriu. Poskytuje teplo, které je nezbytné pro trávicí činnost a imituje 
infračervené tepelné vlny. Je 24 hodinovým zdrojem sálavého tepla, který nenarušuje normální činnost cyklus. 
Ideální pro noční sledování. Lze kombinovat s Day Time Heat lampou nebo Repti Glo pro 24 – hodinový cyklus. 
Žárovka vyzařuje infračervené tepelné vlny. Žárovka má speciální vestavěný reflektor pro přímé teplo v 
libovolném požadovaném směru. Červené sklo přenáší infračervené vlny, které vytváří speciální vlákno v 
žárovce. Červené světlo nenarušuje normální aktivitu během noci ani ve dne, a je vynikajícím 24 hodinovým 
zdrojem tepla. 
 

Popis jednotlivých produktů 

50W, 75W, 100W, 150W 



 PRŮVODCE: 

UVB 
SVĚTLO 



Rozdělení  druhů dle UV záření: Postup při výběru osvětlení 

Druhy zářivek a žárovek: 





http://www.exo-terra.com/en/products/reptile_uvb100.php
http://www.exo-terra.com/en/products/reptile_uvb150.php
http://www.exo-terra.com/en/products/reptile_uvb200.php


                                                    NATURAL LIGHT 
 
Natural Light poskytuje přirozené světlo. Jedná se o plnospektrální 
denní světlo s velmi vysokým vizuální světelným výstupem a vysokým 
indexem podání barev CRI (98). Díky své vysoké vizuální světelným 
výkonem a 6700K poskytuje přirozené světlo. Doporučuje se jako 
obecný zdroj světla pro všechny typy terárií.  
 
Díky vysokému světelný výkonu je tato žárovka vhodná pro osázené 
terária a je ideální pro zvířata s nižší UV požadavky, jako jsou hadi, 
obojživelníci (žáby, ropuchy a mloci) a noční zvířata.  
 
U fluorescenčních žárovek dochází ke snížení jejich účinnosti 
přibližně o 50% do jednoho roku. Pravidelná výměna terarijní žárovky 
zajišťuje pro vaše plazy optimální světelné podmínky a UV záření. 
UVA záření podporuje aktivitu, chuť k jídlu a reprodukční činnost.  

- Nabízí optimální spektrum pro všechny plazy a obojživelníky 
- Stimuluje růst, chuť a reprodukční aktivitu 
- Nabízí velmi vysoký index podání barev (CRI) 
- Nahrazuje Repti Glo 2.0 



                                                    
 

REPTILE VISION 
 

Stimuluje chuť k jídlu a přirozené chování.  Zlepšuje vnímání svého 
prostředí. 

 
Oko plaz je citlivější než lidské oko na jiných vlnových délkách v rámci 
spektra světla. Dříve byly žárovky byly vyvinuty pro lidské vidění a 
nyní je  spektrum Reptile Vision přizpůsobeno těmto vlnových 
délkách. Plazi díky těmto žárovkám vnímají barvy svého okolí více 
přirozeně . Exo Terra Reptile Bulb Vision přispěje ke zlepšení životních 
podmínek a fyziologickou pohodu vašich plazů. Ideální kombinovat s 
žárovkami Reptile UVB 
 

- Stimuluje chuť k jídlu 
- Ideální spektrum určené speciálně pro vnímání plazů 
- Zlepšuje vnímání prostředí 



- Nabízí nižší až střední zdroj UVB 
- Napodobuje specifické (stinné) prostředí tropických pralesů 
- Nahrazuje žárovku REPTI GLO 5.0 

                                                    REPTILE UVB 100 
 
Ideální spektrum pro všechny subtropické plazy a obojživelníky 
(optimální úroveň UVB a UVA záření). Poskytuje potřebné 
ultrafialové paprsky UVB pro optimální metabolismus vápníku a UVA 
záření, které stimuluje chuť k jídlu, aktivitu a reprodukční chování. 
Žárovka REPTILE UVB 100 má nižší až střední zdroj UVB, podobný 
stinným prostředím, jako jsou deštné pralesy a další tropická 
místa. Plazi žijící v těchto lokalitách dostávají méně UV záření 
z důvodu specifických klimatologických podmínek (poměrně vysoká 
vlhkost, změny počasí, atd.), které zabraňují přímému slunečnímu 
záření. U fluorescenčních žárovek dochází ke snížení jejich účinnosti 
přibližně o 50% do jednoho roku. Pravidelná výměna terarijní žárovky 
zajišťuje pro vaše plazy optimální světelné podmínky a UV záření. 
UVA záření podporuje aktivitu, chuť k jídlu a reprodukční činnost. 
Doporučujeme kombinovat s Natural Light nebo Reptile Vision pro 
vyšší světelný efekt. 
  



                                                    REPTILE UVB 150 
 
Žárovka REPTILE UV 150 poskytuje silný UVB zdroj, podobný tomu, 
který je v pouštích. Plazi, žijící v těchto pouštních místech dostávají 
více přímého slunečního světla, než kdekoliv jinde, neboť je zde 
méně mraků, méně vzdušné vlhkosti a nejsou zde žádné rostliny 
nebo stromy, které by poskytovali stín. Proto jsou pouštní plazi 
vystaveni UV záření více, než jakýkoli jiný druh plazů.  
 
Žárovky REPTILE UV 150 nabízí velmi vysoké hodnotu UVB záření a 
zajišťují tak ideální přeměnu vitamínu D3 a podporu vstřebávání 
vápníku (prevence metabolických onemocnění). . U fluorescenčních 
žárovek dochází ke snížení jejich účinnosti přibližně o 50% do 
jednoho roku. Pravidelná výměna terarijní žárovky zajišťuje pro vaše 
plazy optimální světelné podmínky a UV záření. Doporučujeme 
kombinovat s Natural Light nebo Reptile Vision pro vyšší světelný 
efekt.  

- Nabízí velmi silný zdroj UVB záření 
- Ideální pro pouštně žijící plazy vyžadující více UV záření, kteří 

jsou celodenně vystaveni silnému UV záření bez možnosti stínu 
- Nahrazuje Repti Glo 10.0 



                                                   REPTILE UVB 200 
 

 
 
Žárovka REPTILE UVB 200 má velice silný UVB zdroj, podobný tomu, 
který je v pouštích. Plazi, žijící v těchto pouštních místech dostávají 
více přímého slunečního světla, než kdekoliv jinde, neboť je zde 
méně mraků, méně vzdušné vlhkosti a nejsou zde žádné rostliny 
nebo stromy, které by poskytovali stín.  
 

Žárovky REPTILE UV 200 zajišťují tak maximální přeměnu vitamínu D3 
a podporu vstřebávání vápníku (prevence metabolických 
onemocnění). Díky vysoké intenzitě UVB záření jsou žárovky ideální 
volbou také pro vyšší terária. 
 
Doporučujeme kombinovat s Natural Light nebo Reptile Vision pro 
vyšší světelný efekt.  
 

- Nabízí maximálně silný zdroj UVB záření 
- Ideální pro pouštně žijící plazy vyžadující více UV záření, kteří 

jsou celodenně vystaveni silnému UV záření bez možnosti stínu 
- Vhodné do vyšší druhů terárii 



Popis jednotlivých produktů 

REPTI GLO 2.0 
 
Ideální spektrum pro všechny plazy a obojživelníky. Stimuluje růst a chuť, aktivitu a podporuje reprodukci. 
Doporučuje se v kombinaci s Repti Glo 5.0 nebo Repti Glo 10.0, v závislosti na požadavcích jednotlivých plazů. Exo 
Terra Repti Glo 2.0 je základní světelný zdroj s vysokým vizuální světelným výkonem a velmi vysokým index podání 
barev (CRI), ale s nižším UVB záření. Tato zářivka je vhodná pro hady, všechny obojživelníky (žáby, ropuchy a mloky) a 
noční zvířata. Velmi dobře se v rámci tohoto světla bude dařit i rostlinám. Je také ideálním doplňkovým světlem pro 
UVB žárovky pro zvýšení vizuálního světla. 

14W, 15W, 20W, 25W, 30W, 40W 



Popis jednotlivých produktů 

REPTI GLO 5.0 
 
Zářivka EXO TERRA REPTI GLO 5.0 má střední až vyšší zdroj UVB, podobný stinným prostředím, jako jsou deštné 
pralesy a další tropická místa. Plazi žijící v těchto lokalitách dostávají méně UV záření z důvodu specifických 
klimatologických podmínek (poměrně vysoká vlhkost, změny počasí, atd.), které zabraňují přímému slunečnímu 
záření. U fluorescenčních žárovek dochází ke snížení jejich účinnosti přibližně o 50% do jednoho roku. Pravidelná 
výměna terarijní zářivky zajišťuje pro vaše plazy optimální světelné podmínky a UV záření. UVA záření podporuje 
aktivitu, chuť k jídlu a reprodukční činnost. Doporučujeme kombinovat s REPLI GLO 2.0 pro větší světelný efekt. 

14W, 15W, 20W, 25W, 30W, 40W 



Popis jednotlivých produktů 

REPTI GLO 10.0 
 
Zářivka ExoTerra Repti Glo 10.0 má velice silný UVB zdroj, podobný tomu, který je v pouštích. Plazi, žijící v těchto 
pouštních místech dostávají více přímého slunečního světla, než kdekoliv jinde, neboť je zde méně mraků, méně 
vzdušné vlhkosti a nejsou zde žádné rostliny nebo stromy, které by poskytovali stín. Proto jsou pouštní plazi 
vystaveni UV záření více, než jakýkoli jiný druh plazů. U fluorescenčních zářivek dochází ke snížení jejich účinnosti 
přibližně o 50% do jednoho roku. Pravidelná výměna terarijní zářivky zajišťuje pro vaše plazy optimální světelné 
podmínky a UV záření. Ideální pro všechny pouštně žijící plazy. Dodává dostatečné množství UVB paprsků pro 
optimální metabolismus - calcium. Doporučujeme kombinovat s Repti Glo 2.0 pro větší světelný efekt. 

14W, 15W, 20W, 25W, 30W, 40W 



Nové žárovky UVB 
100, UVB 150 a UVB 
200 
 
Čísla 100, 150 a 200 se 
vztahují na průměrný UVB 
výstup na vzdálenost 4 " 
nebo 10 cm od žárovky. 
Všechny naše nové UVB 
žárovky byly navrženy pro 
maximální přeměnu 
vitaminu D3 při fotosyntéze, 
se zaměřením na UVB 
výstup v blízkosti 294 nm. V 
této vlnové délce je 
získávání vitaminu D3 
nejefektivnější. 

Popis jednotlivých produktů 

http://www.exo-terra.com/en/products/reptile_uvb100.php
http://www.exo-terra.com/en/products/reptile_uvb150.php
http://www.exo-terra.com/en/products/reptile_uvb200.php


hh 
Solar Glo 

Halogen Sun Glo 

Halogen Basking Spot 

Daylight Basking Spot 

Daytime Heat Lamp 

- Stimulační celospektrální terarijní žárovka 
- Podporuje chuť, aktivitu, zbarvení 
- Působí jako ochrana před metabolickými nemocemi kostry 

- Širokospektrální denní terarijní žárovka 
- Nabízí zvýšenou úroveň infračerveného záření 
- Optimalizuje pronikání tepla a stimuluje rozmnožování 

- Širokospektrální vysoce energeticky účinná denní žárovka 
- Optimalizuje pronikání tepla 
- Stimuluje chování a fyziologickou pohodu 

 

- Širokospektrální denní vyhřívací žárovka 
- Zajišťuje široké spektrum denního světla 
- Umožňuje lokální vyhřívání, podporuje fotosyntézu a fyzickou 

pohodu 

- Celodenní vyhřívací terarijní žárovka 
- Zajišťuje široké spektrum denního světla, ideální pro fotosyn-

tézu rostlin, vytváří tepelné přechody pro termoregulaci 



Night Heat Lamp 

Intense Basking Spot 

Swamp Basking Spot 

Daylight Basking Spot 

Infrared Basking Spot 

- Noční vyhřívací žárovka 
- Simuluje přirozené měsíční světlo a teplotu tropické noci 
- Ideální pro noční pozorování 

- Intenzivní vyhřívací žárovka 
- Nabízí zvýšenou úroveň tepelného záření o 35% 
- Zajišťuje fyziologickou pohodu a lokální vyhřívání 

- Voděodolná širokospektrální žárovka 
- Žárovka je odolná proti vlhkosti a vodě, vhodná do vodních ter. 
- Zvyšuje intenzitu zabarvení živočichů 

- Širokospektrální denní vyhřívací žárovka 
- Ideální pro fotosyntézu rostlin a přispívá k fyziologické pohodě 
- Umožňuje lokální vyhřívání  

- Infračervená vyhřívací žárovka 
- Ideální pro noční sledování 
- Červené světlo navozuje normální aktivitu během dne i noci 



Reptile UVB 200 

Reptile Vision 

Natural Light 

Reptile UVB 100 

Reptile UVB 150 

- Nabízí maximálně silný zdroj UVB záření 
- Ideální pro pouštně žijící plazy vyžadující více UV záření, kteří jsou 

celodenně vystaveni silnému UV záření bez možnosti stínu 
- Vhodné do vyšší druhů terárii 

- Stimuluje chuť k jídlu 
- Ideální spektrum určené speciálně pro vnímání plazů 
- Zlepšuje vnímání prostředí 

- Nabízí optimální spektrum pro všechny plazy a obojživelníky 
- Stimuluje růst, chuť a reprodukční aktivitu 
- Nabízí velmi vysoký index podání barev (CRI) 

- Nabízí střední a vyšší zdroj UVB 
- Napodobuje specifické (stinné) prostředí tropických pralesů 
- Zajišťuje nižší intenzitu UV záření 

- Nabízí velmi silný zdroj UVB záření 
- Ideální pro pouštně žijící plazy vyžadující více UV záření, kteří 

jsou celodenně vystaveni silnému UV záření bez možnosti stínu 

http://www.exo-terra.com/en/products/reptile_uvb100.php
http://www.exo-terra.com/en/products/reptile_uvb150.php
http://www.exo-terra.com/en/products/reptile_uvb200.php


Reptile UVB 100 

Reptile UVB 150 

- Nabízí střední a vyšší zdroj UVB 
- Napodobuje specifické (stinné) prostředí tropických pralesů 
- Zajišťuje nižší intenzitu UV záření 

- Nabízí velmi silný zdroj UVB záření 
- Ideální pro pouštně žijící plazy vyžadující více UV záření, kteří 

jsou celodenně vystaveni silnému UV záření bez možnosti stínu 

Reptile UVB 200 - Nabízí maximálně silný zdroj UVB záření 
- Ideální pro pouštně žijící plazy vyžadující více UV záření, kteří jsou 

celodenně vystaveni silnému UV záření bez možnosti stínu 
- Vhodné do vyšší druhů terárii 

Reptile Vision 

Natural Light 

- Stimuluje chuť k jídlu 
- Ideální spektrum určené speciálně pro vnímání plazů 
- Zlepšuje vnímání prostředí 

- Nabízí optimální spektrum pro všechny plazy a obojživelníky 
- Stimuluje růst, chuť a reprodukční aktivitu 
- Nabízí velmi vysoký index podání barev (CRI) 

http://www.exo-terra.com/en/products/reptile_uvb100.php
http://www.exo-terra.com/en/products/reptile_uvb150.php
http://www.exo-terra.com/en/products/reptile_uvb200.php

