2016

OPTICKÉ DEKORÁCIE, SVIETNIKY

3463-000

3344-000
Jasličky
trafo
prívod:180 cm
v:33 š:39 h:18 cm
5000-010
=4

Kostolík
trafo
prívod:180 cm
v:24 š:15 h:15 cm
=8

h
prívod

3317-000

3314-000
Snehuliak
trafo
prívod:150 cm
v:40 š:21 h:23 cm
=4

3314-000

Zasnežené domy
trafo
prívod:200 cm
v:20 š:35 h:15 cm
5000-010
=4

3317-000

Súprava strieborných
opálových sviečok
so štipcom, zelený kábel

2316-900
20 sviečok, 22,8W
d:1,5 e:0,3 f:7,20 m
2663-252
=20

2336-900
40 sviečok, 33,6W
d:1,5 e:0,3 f:13,20 m
2613-252
=12

Svietnik drevený
7 žiaroviek 34V/3W
prívod 170 cm
v:32 š:39 cm
1042-030
=12

2262-100
prírodný

Súprava zlatých
opálových sviečok
so štipcom, zelený kábel

2316-800
20 sviečok, 22,8W
d:1,5 e:0,3 f:7,20 m
2663-252
=20

2336-800
40 sviečok, 33,6W
d:1,5 e:0,3 f:13,20 m
2613-252
=12

Svietnik drevený
5 žiaroviek 55V/3W
prívod 170 cm
v:33,50 š:31 cm
1050-030
=12

2296-100
prírodný

2262-130
dubový

2262-210
biely lak

2262-210

Sada LED žiaroviek
pre 7 žiarovkové svietniky
teplé biele LED

2649-370
s ťahanou špičkou

1042-370
klasický tvar

4129-300
Lampáš strieborný
1 teplá biela LED
plast
na batérie 2xAA
výdrž cca 30 dní
v:15,5 š:10 h:8 cm
=12

3511-100
Stromček v kvetináči
16 teplých bielych LED
zelený kábel, plast
na batérie 3xAAA
výdrž cca 30 hodín
v:45 š:24 kvetináč:11 cm
=12

1295-103
Stromček
8x teplé biele LED
číry kábel
s prísavkou na sklo
na batérie 3xAAA
výdrž cca 65 hodín
prívod:15 v:20 š:16 cm
=24

1298-103
Sobík
8x teplé biele LED
číry kábel
s prísavkou na sklo
na batérie 3xAAA
výdrž cca 65 hodín
prívod:15 v:20 š:14 cm
=24

4129-800
Lampáš zlatý
1 teplá biela LED
plast
na batérie 2xAA
výdrž cca 30 dní
v:15,5 š:10 h:8 cm
=12

4129-900
Lampáš zelený
1 teplá biela LED
plast
na batérie 2xAA
výdrž cca 30 dní
v:15,5 š:10 h:8 cm
=12

1296-103
Hviezda
8x teplé biele LED
číry kábel
s prísavkou na sklo
na batérie 3xAAA
výdrž cca 65 hodín
prívod:15 v:20 š:20 cm
=24

1297-103
Snehuliak
8x teplé biele LED
číry kábel
s prísavkou na sklo
na batérie 3xAAA
výdrž cca 65 hodín
prívod:15 v:20 š:12 cm
=24

1964-100
Vosková sviečka-guľa
1 teplá biela LED
časovač na 4/8 hodín
na batérie 2xC 1,5V
v:11 š:14 cm
=12

prívod

2888-000
Lampáš s Mikulášom
1 teplá biela LED
efekt sneženia
vodná náplň, plast
na batérie 3xAA
v:27 š:10,5 cm
=6

3498-000
Lampáš guľatý so snehuliakmi
1 teplá biela LED
efekt sneženia
vodná náplň, plast
na batérie 3xAA
v:20 š:12,5 h:11 cm
=6

3497-000
Lampáš guľatý s Mikulášom
1 teplá biela LED
efekt sneženia
vodná náplň, plast
na batérie 3xAA
v:20 š:12,5 h:11 cm
=6

Súprava 20 LED
na batérie 2xAA
výdrž cca 30 hodín, číry kábel
g:50 h:15 i:285 cm
=24
studené biele LED

2889-000
Lampáš so snehuliakmi
1 teplá biela LED
efekt sneženia
vodná náplň, plast
na batérie 3xAA
v:27 š:10,5 cm
=6

3499-000
Lampáš guľatý s betlehemom
1 teplá biela LED
efekt sneženia
vodná náplň, plast
na batérie 3xAA
v:20 š:12,5 h:11 cm
=6

1177-000
20 bielych sviečok so štipcom
20 teplých bielych LED
na batérie 3xAA
časovač na 6 hodín svietenia
zelený kábel
g:50 h:50 i:950 cm
=12

1491-207
20x studené biele LED
guličky 10mm
na batérie 3xAA
časovač na 6 hodín svietenia
čierny kábel
g:30 h:8 i:152 cm
=54

farebné LED

Súprava 4-roch veľkých
voskových sviečok
4 teplé biele LED
vrátane batérií CR 3V
v:7 š:5 cm
=24

1977-100

1966-100

1977-550

1966-550

biele sviečky

červené sviečky

biele sviečky
červené sviečky

Pozlátko strieborné - kvapky
strieborný drôt, trafo
g:500 h:10 cm
=24

Breza
mikroLED, 3mm
biely kábel, plast/drôt
trafo, prívod:500 cm
=6

6380-190

3379-100

10 pramienkov po 9 LED
90 teplých bielych smdLED
5,4W, i:80 cm

48 teplých bielych LED
2,88W, v:120 cm

6381-190

72 teplých bielych LED
4,32W, v:150 cm

3380-100
10 pramienkov po 20 LED
200 teplých bielych smdLED
12W, i:190 cm

Súprava
5 vločiek, 13,5 cm
číry kábel, 1,8W, trafo
g:5 h:0,50 i:4 m
=12

4436-203
30 studených bielych LED

3755-103
Záves z hviezdičiek
40 teplých bielych LED
číry kábel, trafo, 2,4W
prívod: 5 m
v: 1,4 š: 1,2 m
=6

Súprava
5 hviezd, 13,5 cm
číry kábel,1,8W, trafo
g:5 h:0,50 i:4 m
=12

4433-203
30 studených bielych LED

4433-103
30 teplých bielych LED

6380-190

3380-100

Súprava
16 bavlnených gulí
biele/šedé/tyrkysové
16 teplých bielych LED
číry kábel, trafo, 0,96W
g:3 h:0,20 i:3 m
=12

3135-103
malé gule

3,5 cm

3136-103
veľké gule

6 cm

3135-543

malé gule

3,5 cm

3136-543

veľké gule

6 cm

3156-103
24 bielych kovových
guličiek 4 cm
24 teplých bielych LED
číry kábel, trafo
príkon 1,44W
g:3 h:0,13 i:3 m
=6

Súprava mikroLED 3mm
teplé biele LED
zelený kábel, trafo
g:3 h:0,07
=12

6352-120
35x LED, 2,1W, i:2,38 m

6353-120
50x LED, 3W, i:3,43 m

6354-120
prívod

3136-103

100x LED, 6W, i:6,93 m

6354-120

INTERIÉROVÉ DEKORÁCIE

Súprava
16 bielych bavlnených gulí
16 teplých bielych LED
číry kábel, trafo, 0,96W
g:3 h:0,20 i:3 m
=12

Papierové hviezdy
na zavesenie
žiarovka 1x15W/E14, 230V
biely kábel s vypínačom
prívod:500 cm
1019-000
=10

2988-250
Hviezda bordová
so vzorom
perforovaný papier
v=š:115 cm

2923-250
Hviezda červená
so vzorom
perforovaný papier
v=š:115 cm

2979-260
Hviezda medená
so vzorom
perforovaný papier
v=š:78 cm

2984-280
Hviezda zlatohnedá
so vzorom
perforovaný papier
v=š:78 cm

2990-250
Hviezda biela s vločkami
perforovaný papier
v=š:78 cm

h
prívod

2984-280

2988-250

2890-303
Veniec strieborný malý
30 teplých bielych LED
drôt, číry kábel
trafo, príkon 1,8W
prívod:300 v=š:32 cm
=6

2890-803
Veniec zlatý malý
30 teplých bielych LED
drôt, číry kábel
trafo, príkon 1,8W
prívod:300 v=š:32 cm
=6

2891-303
Veniec strieborný veľký
45 teplých bielych LED
príkon 2,7W
prívod:300 v=š:47 cm
=6

2890-603
Veniec medený malý
30 teplých bielych LED
drôt, číry kábel
trafo, príkon 1,8W
prívod:300 v=š:32 cm
=6

6110-003

6102-003
Malá hviezda z akrylátu
24 studených bielych LED
trafo, príkon 1,44 W
prívod:400 v:34 š:32 cm
=10

Veľká hviezda z akrylátu
32 studených bielych LED
trafo, príkon 1,92 W
prívod:400 v:45 š:45 cm
=10

2787-103
Plastový sobík
s 3D- hviezdičkami
32 teplých bielych LED
číry kábel, trafo
príkon 1,92W
prívod:400 v:39 š:48 h:6 cm
=8

2890-803

2786-103
Plastová hviezda
s 3D-hviezdičkami
32 teplých bielych LED
číry kábel, trafo
príkon 1,92W
prívod:400 v:50 š:50 h:6 cm
=8

2786-103

1243-203
Záves zo 7 hviezd ( 16cm)
35 studených bielych LED
číry kábel, trafo, 2,1W
prívod: 5 m
v: 1,16 š: 0,75 m
=8

prívod

3740-100

3740-500

3729-100

3729-500
120 farebných LED
5mm, na batérie 4xD
súmrakový senzor
časovač na 6/9 hodín
čierny kábel
g:0,50 h:0,10 i:11,9 m
=6

3740-100
40x teplé biele LED guličky
10mm, na batérie 4xAA
súmrakový senzor
časovač na 6/9 hodín
čierny kábel
g:0,50 h:0,10 i:3,90 m
=12

3729-100

3740-500
40x farebné LED guličky
10mm, na batérie 4xAA
súmrakový senzor
časovač na 6/9 hodín
čierny kábel
g:0,50 h:0,10 i:3,90 m
=12

3740-500

EXTERIÉROVÉ SÚPRAVY NA BATÉRIE

120 teplých bielych LED
5mm, na batérie 4xD
súmrakový senzor
časovač na 6/9 hodín
čierny kábel
g:0,50 h:0,10 i:11,9 m
=6

SPÁJATELNÉ EXTERIÉROVÉ SÚPRAVY

LED SYSTÉM 24V
Spájateľný systém až do 1040 LED alebo 100 metrov

3696-507
80x farebné LED guličky veľké
20mm
čierny kábel, 4,8W, trafo
g:5 h:0,08 i:6,32 m
=6

3699-500
80xRGB LED guličky veľké
20 mm
automaticky 7x meniace farbu
naraz svieti len jedna farba
čierny kábel, 4,8W, trafo
g:5 h:0,1 i:7,90 m
=6

3696-207
80x studené biele LED guličky veľké
20mm
čierny kábel, 4,8W, trafo
g:5 h:0,08 i:6,32 m
=6

Farebné LED guličky
10mm, čierny kábel
trafo, g:5 h:0,08 m
=6

3691-507
80x LED, 4,8W, i:6,32 m

3695-507
160x LED, 9,6W, i:12,70 m

3693-507

3698-540
80x LED guličky
10mm
prepínač farieb:červená,
modrá, fialová, ružová
a mix farieb
naraz svieti len jedna farba
čierny kábel, 4,8W, trafo
g:5 h:0,08 i:6,32 m
=6

Studené biele LED guličky
10mm, čierny kábel
trafo, g:5 h:0,08 m
=6

3691-207
80x LED, 4,8W, i:6,32 m

3695-207
160x LED, 9,6W, i:12,70 m

3693-207

160x LED, 9,6W
8 funkcií, i:12,70 m

160x LED, 9,6W
8 funkcií, i:12,70 m

3691-407

Červené LED guličky
10mm, čierny kábel
trafo, g:5 h: 0,08 m
=6

80x modré LED guličky
10mm, čierny kábel
4,8W, trafo
g:5 h:0,08 i:6,32 m
=6

3691-557
80x LED, 4,8W, i:6,32 m

3695-557
160x LED, 9,6W, i:12,70 m

3693-557
160x LED, 9,6W
8 funkcií, i:12,70 m

3691-007
80x žlté LED guličky
10mm, čierny kábel
2,4W, trafo
g:5 h:0,08 i:6,32 m
=6

27992
Snowfall - 10x 18cm trubíc
efekt sneženia
100 studených bielych LED
spájateľné: max. 2 súpravy/16 m
zelený kábel, trafo, 6W
g:4 h:0,18 i:8 m
=10

Girlanda 288 mikroLED
3mm, čierny kábel
8 funkcií
trafo, 17,28W
g:5 h:0,01 i:2,40 m
=6

3721-500
288 farebných LED

3721-100
288 teplých bielych LED

Súprava teplých bielych

Súprava farebných

mikroLED, 3mm
8 funkcii blikania
čierny kábel, trafo
g:5 h:0,07 m, =6

mikroLED, 3mm
8 funkcii blikania
čierny kábel, trafo
g:5 h:0,07 m, =6

3630-500

3630-110

80x LED, 4,8W, i:5,53 m

80x LED, 4,8W, i:5,53 m

3632-500

3632-110
180x LED, 10,8W, i:12,53 m

180x LED, 10,8W, i:12,53 m

3038-100
288x LED, 17,3W, i:17,20 m

3634-110
320x LED, 19,2W, i:22,53 m

4585-117
Zapúzdrené (IP67) teplé biele LED
120x LED, 5mm
efekt „mexickej vlny“
gumený čierny kábel, trafo
7,2W, g:10 h:0,06 i:7 m
=8

3721-100

2377-000
Predlžovací kábel 10m
pre exteriérové súpravy
a dekorácie na 24V, čierny
=6

3607-007
Časovač na 9 hodín
pre súpravy a dekorácie
do 400 LED, max 24VAC/1A
čierny kábel 1m, funkcie:
9 hodín/zapnuté/vypnuté
Nie pre spájací LED systém 24V
a súpravy s funkciami !
=20

Jantárové mikroLED
3mm, čierny kábel, trafo
g:10 h:0,16 m, =6

3611-800
80x LED, 4,8W, i:12,64m

3612-800
120x LED, 7,2W, i:19,04m

3613-800
200x LED, 12W, i:31,84 m

Teplé biele (blikacie+statické)
3mm LED, čierny kábel, trafo
g:10 h:0,16 m, =6

3610-140
40xLED(5+35),2,4W,i:6,24 m

3611-140
80xLED(10+70),4,8W,i:12,64m

3612-140
120xLED(15+105),7,2W,i:19,04m

3613-140
200xLED(25+175),12W,i:31,84 m

Teplé biele mikroLED
3mm, čierny kábel, trafo
g:10 h:0,16 m, =6

3610-110
40x LED, 2,4W, i:6,24 m

3611-110
80x LED, 4,8W, i:12,64m

3612-110
120x LED, 7,2W, i:19,04m

3613-110
200x LED, 12W, i:31,84 m

Farebné mikroLED
3mm, čierny kábel, trafo
g:10 h:0,16 m, =6

3610-500
40x LED, 2,4W, i:6,24 m

3611-500
80x LED, 4,8W, i:12,64m

3612-500
120x LED, 7,2W, i:19,04m

Studené biele mikroLED
3mm, čierny kábel, trafo
g:10 h:0,16 m, =6

3610-200
40x LED, 2,4W, i:6,24 m

3611-200
80x LED, 4,8W, i:12,64m

3612-200
120x LED, 7,2W, i:19,04m

3613-200
200x LED, 12W, i:31,84 m

Modré mikroLED
3mm, čierny kábel, trafo
g:10 h:0,16 m, =6

3610-400
40x LED, 2,4W, i:6,24 m

3611-400
80x LED, 4,8W, i:12,64m

3612-400
120x LED, 7,2W, i:19,04m

3613-400
200x LED, 12W, i:31,84 m

3616-110
300x LED, 18W, i:47,84 m

3644-110
400x LED, 24W
g:5 h:0,7 i:27,93 m

3645-110
500x LED, 30W
g:5 h:0,7 i:34,93 m
h

4603-000
Rozbočovač
1 vstup / 4 výstupy

3613-800

6166-203
Sob 130 cm
184 stud. bielych LED
akrylát, číry kábel
trafo, príkon 11,04W
prívod:500 cm
v:130 š:80 h:29 cm
=1

6168-203
Sob 105 cm
160 stud. bielych LED
akrylát, číry kábel
trafo, príkon 9,6W
prívod:500 cm
v:105 š:66 h:27 cm
=1

6121-203
Sob 60 cm
176 stud. bielych LED
akrylát, číry kábel, trafo
príkon 5,28W, prívod:500 cm
v:60 š:39 h:17 cm
=2

6152-203

6192-203
Silueta soby a sane
84 stud. bielych LED
12x flash LED
akrylát/kov, číry kábel
trafo, príkon 5,76W
prívod:500 cm
v:42 š:70 h:20 cm
=2

Sob 40 cm
40 stud. bielych LED
príkon 2,4W, prívod:500 cm
v:40 š:27 h:11 cm
=4

6195-203
Silueta veľkého soba
64 studených bielych LED
akrylát/kov, číry kábel
trafo, príkon 3,84W
prívod:500 cm
v:67 š:56 h:19,50 cm
=2

6166-203

6199-203
Silueta veľkých saní
96 studených bielych LED
akrylát/kov, číry kábel
trafo, príkon 5,76W
prívod:500 cm
v:45 š:60 h:25 cm
=2

6199-203

6111-203

6165-203
Labuť
80 studených
bielych LED
akrylát, číry kábel
trafo, 4,8W
prívod:500 cm
v:40 š:47 h:20 cm
=4

Medveď veľký sediaci
200 stud. bielych LED
akrylát, číry kábel
trafo, príkon 12W
prívod:500 cm
v:30 š:51 h:23 cm
=2

6120-203
Snehuliak veľký
200 stud. bielych LED
akrylát, číry kábel
trafo, príkon 12W
prívod:500 cm
v:60 š:42 h:27 cm
=2

6170-203
Snehuliak s metlou
56 stud. bielych LED
akrylát, číry kábel
trafo, príkon 3,36W
prívod:500 cm
v:42 š:32 h:24 cm
=2

6146-203
Tekvica
32 studených bielych LED
akrylát, číry kábel
trafo, príkon 1,92W
prívod:500 cm
v:23 š=h:23 cm
=6

h
prívod

6165-203

6170-203

3748-200
Sieť 1 x 1 m
32 stud. bielych LED
čierny kábel, trafo
prívod:10 m
=6

3749-200
Sieť 2 x 2 m
64 stud. bielych LED
čierny kábel, trafo, 3,84W
prívod:10 m
=6

Strom biely
s LED-guličkami 10mm
kov, vrátane dvoch stojanov
biely kábel, trafo
prívod:500 cm, =8

3377-100
Malý strom biely
96 teplých bielych LED
5,76W, š:60 v:100 cm

3378-100
Veľký strom biely
120 teplých bielych LED
7,2W, š:85 v:150 cm
Vetva / Veniec
240 teplých bielych LED
tvarovateľný drôt
trafo, 14,4W
r:5 s:0,10 t:0,50 u:3,50 m
=6

Sieť 2,5 x 1,5 m
čierny kábel, trafo
prívod:10 m
=6

3751-500
120 farebných LED

3751-200
120 stud. bielych LED

3751-100
120 teplých bielych LED

Strom hnedý
s LED-guličkami 10mm
kov, vrátane dvoch stojanov
hnedý kábel, trafo
prívod:500 cm, =8

3377-600
Malý strom hnedý
96 teplých bielych LED
5,76W, š:60 v:100 cm

3378-600
Veľký strom hnedý
120 teplých bielych LED
7,2W, š:85 v:150 cm

4443-103
10x snehové vločky
10,5 cm
60 teplých bielych LED
číry kábel, trafo, 3,6W
g:5 h:1 i:9 m
=6

3365-100
biela, biely kábel

3365-600
hnedá, hnedý kábel

2896-202
Drôtená hviezda 3D biela
120 teplých bielych LED
drôt, biely kábel, trafo
príkon 7,2W, prívod:500 cm
v=š=40 cm
=24

prívod

2896-303
Drôtená hviezda 3D strieborná
120 teplých bielych LED
drôt, číry kábel, trafo
príkon 7,2W, prívod:500 cm
v=š=40 cm
=24

2749-103
32 akrylátových cencúľov
96 teplých bielych LED
6W, číry kábel, trafo
8 funkcií
r:10 s:0,25 t:0,32 u:7,75 m
=8

2746-202
16 akrylátových cencúľov
24 studených bielych LED
1,4W, biely kábel, trafo
r:10 s:0,25 t:0,32 u:3,75 m
=12

2736-202
32 akrylátových cencúľov
48 studených bielych LED
2,8W, biely kábel, trafo
r:10 s:0,25 t:0,32 u:7,75 m
=10

2744-102
Cencúľová súprava 2,10 m
90 teplých bielych LED
funkcia sneženia, 4 rýchlosti
biely kábel, trafo, príkon 5,76W
r:10 s:0,13 t:0,3-0,9 u:2,10 m
=10

2743-102
Cencúľová súprava 3 m
96 teplých bielych LED
biely kábel, trafo, príkon 5,76W
r:10 s:0,13 t:0,3-0,9 u:3 m
=12
Cencúľová súprava
biely kábel, trafo
r:10 s:0,45 t:0,25 m

2748-102
96 teplých bielych LED
5,76W, u:5,4 m
=12

2738-102
200 teplých bielych LED
12W, u:11,25 m
=10

4430-103
Kométa
24 teplých bielych LED
trafo, akrylát
číry kábel
príkon 1,44W
prívod:500 v:29 š:55 cm
=8

Cencúľová súprava 6,3 m
biely kábel, trafo, 12W
r:10 s:0,13 t:0,15-0,75
u:6,3m
=10

2733-202
200 studených bielych LED

2733-102

200 teplých bielych LED

Snehová vločka
číry kábel, trafo, prívod: 5m

4440-203
24 stud. bielych LED
v=š:40 cm, 1,44W
=8

4460-203
60 stud. bielych LED
v=š:60 cm, 3,6W
=8

4430-203
Kométa
24 stud. bielych LED
trafo, akrylát
číry kábel
príkon 1,44W
prívod:500 v:29 š:55 cm
=8

VÝHODNÝ VÝPREDAJ ZÁSOB

3603-850 60x oranžových LED
zelený kábel, 230V
g:1,5 h:0,15 i:8,85 m

6100-103 Sob, 32 studených
bielych LED, akrylát/kov, trafo
prívod:400 v:44 š:34 cm

h
prívod

630X-500 35/50/100 farebných
LED-minižiaroviek, zelený kábel,230V
d:1,5 e:0,15 f:6,6/8,85/16,35 m

630X-100 35/50/100 bielych
LED-minižiaroviek, zelený kábel,230V
d:1,5 e:0,15 f:6,6/8,85/16,35 m

3152-103 16 hviezd z prútia

4439-103 5x snehové vločky

3691-907 80x zelené LED

3631-440/940 120x LED

24cm, 60 teplých bielych LED, trafo
pre exteriér, g:10 h:1 i:4 m

guličky 1cm, trafo, pre exteriér
g:5 h:0,08 i:6,32 m

bledomodré/bledozelené, exteriér
trafo, 8 funkcií, g:5 h:0,07 i:8,33 m

16x teplé biele LED, číry kábel
trafo, g:3 h:0,20 i:3 m

