


Galanta, hotel Kaskády

Rakúsko, Viedeň

Michalovce

Bratislava, hotel Double Tree by Hilton

Rakúsko, Wels

LED svetelné dekorácie:

LED svetelné dekorácie:

LED svetelné girlandy:

SL016
3D brána • 4,55m x 4,5m

TGL400LG
3D guľa • ø 1m 

GX312L
3D jeleň • 2,5m x 1,4m x 1m

SL018
3D brána • 4,6m x 4,53m

GX204L
3D tučniak • 1,6m x 1,2m x 0,6m

TGL71LW
3D guľa • ø 1m 

508
Led svetelná reťaz SPARK LIGHT®

230V • 20m • 200 led diód
zelený gumený kábel  

508W
Led svetelná reťaz SPARK LIGHT®

230V • 20m • 200 led diód
zelený gumený kábel 

508B
Led svetelná reťaz SPARK LIGHT®

230V • 20m • 200 led diód
zelený gumený kábel 

LDL11-B22
Led žiarovky na girlande s objímkami 

LED svetelné girlandy animované:

FL900E
SPARKLING STARS X-led®

24V • 2mx3m • 250 led diód
10 animovaných hviezd,

zelený PVC kábel

FXL055
XLED BAR BLACHERE®

24V • 2,7mx0,5m • 320 led diód
5 animovaných obojstranných tyčí, 

čierny PVC kábel 

FXL920E
Visiace dekorácie Xled

24V • 1,5mx3m • 270 led diód
5 animovaných hviezd,

čierny PVC kábel 

FXL920S
Visiace dekorácie Xled

24V • 1,5mx3m • 270 led diód
5 animovaných špirál,

čierny PVC kábel 

GX823L
3D snehuliak • 2m x 1,1m x 1,1m

GX210LW
3D lavička • 0,9m x 2,35m x 0,9m

V ponuke sú dekorácie a girlandy aj v iných farebných prevedeniach a s inými rozmermi, pre viac informácií:
info@blachere-illumination.sk, 0918 428 040.

Malacky

Zvolen

Vráble

Humenné

Púchov

Bratislava, Devínska Nová Ves
Fiľakovo

Bratislava, Hlávné námestie

Modra, Zochova chata

Francúzsko



Rakúsko, Ring hotel Viedeň

Vianočné stromčeky:

LED svetelné girlandy:

LED svetelné párty girlandy:

A niečo špeciálne:

FL525RGB
RGB animovateľná girlanda

5V • 3,75m • čierny PVC kábel, ovládaná 
aplikáciou CAMELEON by Blachere

Dasher
Vianočné stromčeky z PVC/PE,

v rôznych veľkostiach a prevedeniach

SLED05
Kužeľové vianočné stromčeky 

vhodné aj do exteriéru, v rôznych 
veľkostiach a prevedeniach

SL024
Led svetelné stromy, v rôznych 

veľkostiach a prevedeniach

A150W
Dekoračné stromčeky z dreva 
vhodné do interiéru, v rôznych 

veľkostiach a prevedeniach

352
Led svetelné strapce 
STALACTIT LIGHT®

230V • 4,5m • 180 led diód,
biely gumený kábel

414
Led svetelný strop

24V • 2m x 30m • 7x98=686 led 
diód • 7 prameňov po 30m, 

strieborný PVC kábel

FL930BB
Led svetelená girlanda NOSTALGIA®

24V • 2m • 400 mikro led diód
4 animované žiarivky,

zelený PVC kábel

G706W
Párty Led Stalactite

36V • 4,5m • 8 led žiariviek,
čierny PVC kábel 

G709W
Párty Led girlanda

36V • 4,5m • 8 led žiariviek,
čierny PVC kábel 

A619N
Párty Led girlanda

24V • 9m • 15 led žiariviek,
čierny PVC kábel 

JFLA8A
Párty Led girlanda

3,5V • 2,7m • 5 led žiariviek,
strieborný PVC kábel 

V ponuke sú dekorácie a girlandy
aj v iných farebných prevedeniach

a s inými rozmermi,
pre viac informácií:

info@blachere-illumination.sk,
0918 428 040.

25SG
Led svetelný záves

JOYLIGHT® Slowglow
230V • 2mx5m • 120 animovaných 

led diód • 15 prameňov,
biely gumený kábel

Bratislava, letisko M. R. Štefánika

Zvolen

Španielsko, Bilbao

Francúzsko, Sanary sur mer



B L A C H E R E  I L L U M I N AT I O N  C E N T R A L  E U R O P E

Karadžičova 8/A, SK - 821 08 Bratislava
T : +421 918 428 040, Mail: info@blachere-illumination.sk 

www.blachere-illumination.sk

Blachere Illumination je francúzska rodinná spoločnosť dlhodobo etablovaná na francúzskom 
trhu, ktorá sa však orientuje aj na medzinárodný rozvoj prostredníctvom svojich pobočiek.
Vďaka svojim 45 ročným skúsenostiam  je lídrom na trhu v sektore dekoračného osvetlenia 
a udáva trendy aj do budúcnosti.
Francúzska vláda jej udelila ocenenie EPV – Living Heritage Enterprise, čím ocenila jej 
umelecké a priemyselné know-how. 
Blachere Illumination Central Europe, siedma pobočka spoločnosti Blachere Illumination 
v poradí, vstúpila na slovenský trh v roku 2006. 
Vďaka silnému zázemiu materskej spoločnosti a širokej škále možností, ponúka spoločnsť 
Blachere Illumination Central Europe kvalitné produkty a kvalitný servis pre klientov vo 
všetkých fázach spolupráce. Celý náš tím nadšene pripravuje vianočné a dekoračné projekty pre 
obchodné centrá, hotely, reštaurácie, zábavné parky, lyžiarske centrá, alebo pre mestá, či obce 
v rámci celého Slovenska. 
Využívame moderné technológie ako napríklad patentované Led technológie, iLed technológie, 
ktoré umožňujú vytvárať animácie, 3D efekty a samozrejme mapping. 
Taktiež investujeme do vývoja a výskumu.
Náš nový a exkluzívny LED+ sortiment je výsledkom dlhodobej spolupráce s japonskou 
spoločnosťou Nichia®, svetovým lídrom v oblasti LED technológie. Tieto Led diódy sú jasnejšie, 
robustnejšie, trvácnejšie a farebne konzistentnejšie.
Väčšina našich svetelných girland a dekorácií je vybavených systémom Octoplus®.
Tento systém umožňuje napájanie rôznych svetelných girland do jedného celku a tým 
zjednodušuje systém napájania a prináša nové možnosti pri tvorení svetelných aranžmánov.
Podporujeme produkty LED s nízkou spotrebou energie a tak napomáhame chrániť životné 
prostredie aj pre budúce generácie.
Pridanú hodnotu spoločnosti Blachere predstavuje kvalita, spoľahlivosť a trvácnosť, energetická 
hospodárnosť našich výrobkov a umelecký a kreatívny prístup pri vytváraní projektov pre Vás.

Všetky práva vyhradené.
Tento dokument nepredstavuje návrh na uzavretie zmluvy a nie je zo strany BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. právne záväzný.
Všetky ponúkané produkty vrátane ich dizajnu, grafiky a motívov tvoria predmet duševného vlastníctva spoločnosti BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o.
a sú chránené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi z oblasti priemyselného a iného duševného vlastníctva. Akékoľvek ich zverejňovanie alebo 
reprodukcia, a to úplná alebo čiastočná, je bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. zakázaná. Niektoré parametre 
ponúkaných produktov, napr. rozmery alebo napätie, môžu mať informatívny charakter a pri objednávke produktu môžu byť zmenené. Všetky ponúkané produkty sú 
označené značkou „CE“ osvedčujúcou súlad s právnymi predpismi Európskej únie a spĺňajú záväzné bezpečné normy.

Pozrite si film 
o našej spoločnosti


