


Variant 1
508 studená biela Led girlanda
TGL120 3D hviezda

Variant 2
512CW teplá biela Led girlanda
TPN052 2D hviezda

Variant 3
508 studená biela Led girlanda
TGL45-LW 3D Led gule

Variant 4
508 studená biela Led girlanda
FL900E animované Led hviezdy

Variant 5
508 studená biela Led girlanda
FXL920E/S animované Led 
hviezdy/špirály

Možnosti výzdoby vianočných stromov
Výška stromu 10 – 12m

Súčasťou príprav pred príchodom Štedrého dňa je tiež 
zdobenie vianočného stromčeka. Každý z Vás má určite svoju 
predstavu akosi ten svoj vyzdobiť. Spoločnosť Blachere 
Illumination Vám rada odovzdá svoje skúsenosti z výzdoby 
stromčekov, či už sa jedná o vysoké stromy v centre miest a 
obcí, pri vstupoch do obchodných centier, administratívnych 
budov, alebo o tie menšie, ktoré zdobia areály škôl, firiem, 
parkov, zábavných parkov, či záhrady rodinných domov.
Ponúkame Vám niekoľko vzorových simulácií.
Samozrejme fantázii sa medze nekladú a v ponuke sú aj iné 
varianty, v iných farbách, s inými dekoráciami, animované, 
blikajúce.

Pridajte sa k nám a rozžiarte svet okolo Vás!

Podrobnejšie informácie o použitých produktoch nájdete na strane 4.
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Variant 6
512CW teplá biela Led+ girlanda
G-STAR/SPHERE 3D/2D blikajúce 
Led hviezdy a gule

Variant 7
508 studená biela Led girlanda
XLOG1590 2D Led hviezdy, oblaky 
a mesiace

Variant 8
508 studená biela Led girlanda
XLOG1073 2D Led medovníky 
a lízatká

Variant 9
508B modrá Led girlanda
TL050 2D blikajúca Led guľa

Variant 10
508B modrá Led girlanda
ECOF960 animované Led strapce
TPN052 2D hviezda

Variant 11
LDL11W-B22 klasické malé žiarovky 
na girlande s objímkami

Podrobnejšie informácie o použitých produktoch nájdete na strane 4.
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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

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.

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.

LED svetelné girlandy:

512CW
SPARK LIGHT® led-230V-20m, 
120 led diód, zelený gumený kábel

508B
SPARK LIGHT® led-230V-20m, 

200 led diód, zelený gumený kábel

LDL11-B22
Led žiarovky na girlande 

s obímkami

508
SPARK LIGHT® led-230V-20m, 

200 led diód, zelený gumený kábel

LED svetelné girlandy animované:

FXL055
XLED BAR BLACHERE®

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

čierny PVC kábel

FXL920E/S
Vysiace dekorácie Xled

24V-1,5mx3m, 270 led diód
5 animovaných hviezd/špirál, čierny 

PVC kábel

G-Sphere/G-Star
Závesné dekorácie

Guľa/Hviezda-230V, statické 
a blikajúce led diódy, čierny 

gumený kábel

FL900E
SPARKLING STARS X-led®
24V-2mx3m, 250 led diód

10 animovaných hviezd, zelený PVC 
kábel

LED svetelné dekorácie:

XLOG1590
set 2D svetelných dekorácií 3D,

oblak, mesiac, hviezda

XLOG1073
set 2D svetelných dekorácií 3D,

medovníky, lízatko

TL050
3D svetelná guľa,

ø 0,5m

TGL45E-LW
3D svetelná guľa,

ø 0,5m

Pozrite si film 
o našej spoločnosti
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