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Cuprins



Ghirlandă  luminoasă decorativă 
30 micro LED-uri albe cu luminozitate 

ridicată lumină caldă

DECOL-MCR30W/TC-BT-WL

ALTE MODELE:

  
Ghirlandă  luminoasă decorativă 50 micro LED-uri albe 
(luminozitate ridicată lumină caldă)
DECOL-MCR50W/TC-BT-WL

Ghirlandă  luminoasă decorativă 50 micro LED-uri albe 
(luminozitate ridicată lumină alb cristal)
DECOL-MCR50C/TS-BT-WL

Ghirlandă  luminoasă decorativă 100 micro LED-uri albe 
(luminozitate ridicată lumină caldă)
DECOL-MCR100W/TC-BT/CTR/TM-WL 

Ghirlandă  luminoasă decorativă 150 micro LED-uri albe 
(luminozitate ridicată lumină caldă)
DECOL-MCR150W/TC-BT/TM-WL
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   Perdea 100 LED-uri albastre cu jocuri de lumini 
   (cablu negru)

   DECOL-CT100B/BK-CTR-WL

     

Cuprins
             Perdea luminoasă tip țurțuri 300 LED-uri 
   albe lumină rece cu jocuri de lumini 
   (cablu transparent)

   DECOL-IC300C/TT-CTR-WL

             Perdea luminoasă tip plasă 240 LED-uri 
   multicolore cu jocuri de lumini (cablu negru)
   
             DECOL-NT240M/BK-CTR-WL



   

     
   Perdea 100 LED-uri albastre cu jocuri de lumini 
   (cablu negru)

   DECOL-CT100B/BK-CTR-WL
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             Perdea luminoasă tip țurțuri 300 LED-uri 
   albe lumină rece cu jocuri de lumini 
   (cablu transparent)

   DECOL-IC300C/TT-CTR-WL

             Perdea luminoasă tip plasă 240 LED-uri 
   multicolore cu jocuri de lumini (cablu negru)
   
             DECOL-NT240M/BK-CTR-WL



Ghirlandă luminoasă decorativă 100 LED-uri
multicolore cu jocuri de lumini 
(cablu verde)

DECOL-ST100M/GN-CTR-WL

Ghirlandă luminoasă decorativă 100 LED-uri 
albe cu jocuri de lumini 
(cablu verde)

DECOL-ST100W/GN-CTR-WL
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Ghirlandă luminoasă decorativă 180 LED-uri 
roșii cu jocuri de lumini 
(cablu verde)

DECOL-ST180R/GN-CTR-WL



Ghirlandă luminoasă decorativă 180 LED-uri 
cu jocuri de lumini (cablu verde)
LED-uri multicolore
DECOL-ST180M/GN-CTR-WL

Ghirlandă luminoasă decorativă 180 LED-uri 
cu jocuri de lumini (cablu verde)
LED-uri albe
DECOL-ST180W/GN-CTR-WL

Ghirlandă luminoasă decorativă 180 LED-uri 
cu jocuri de lumini (cablu verde)
LED-uri albastre
DECOL-ST180B/GN-CTR-WL

Ghirlandă luminoasă decorativă 240 LED-uri 
multicolore cu jocuri de lumini (cablu verde)
DECOL-ST240M/GN-CTR-WL

Ghirlandă luminoasă decorativă cu sfere albe 30 LED-uri 
lumină rece culoare (cablu alb)
DECOL-ST/BL30C/WE-WL

Ghirlandă luminoasă decorativă cu sfere albastre 30 LED-uri 
(cablu alb)
DECOL-ST/BL30B/WE-WL

Ghirlandă luminoasă decorativă cu sfere multicolore 30 LED-uri 
(cablu alb)
DECOL-ST/BL30M/WE-WL

Ghirlandă luminoasă decorativă cu sfere 20 LED-uri multicolor culoare 
(cablu verde)
DECOL-ST/BL20RGRB/GN-WL
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ALTE MODELE:

  
Ghirlandă  luminoasă decorativă 50 micro LED-uri albe 
(luminozitate ridicată lumină caldă)
DECOL-MCR50W/TC-BT-WL

Ghirlandă  luminoasă decorativă 50 micro LED-uri albe 
(luminozitate ridicată lumină alb cristal)
DECOL-MCR50C/TS-BT-WL

Ghirlandă  luminoasă decorativă 100 micro LED-uri albe 
(luminozitate ridicată lumină caldă)
DECOL-MCR100W/TC-BT/CTR/TM-WL 

Ghirlandă  luminoasă decorativă 150 micro LED-uri albe 
(luminozitate ridicată lumină caldă)
DECOL-MCR150W/TC-BT/TM-WL

Ghirlandă luminoasă decorativă 20 LED-uri albe lumină caldă (cablu transparent)
DECOL-ST20W/TT-BT-W

Ghirlandă luminoasă decorativă 40 LED-uri albe lumină caldă (cablu transparent)
DECOL-ST40W/TT-BT-WL

Ghirlandă luminoasă decorativă 20 LED-uri albastre (cablu negru)
DECOL-ST20B/BK-BT-WL

Ghirlandă luminoasă decorativă 20 LED-uri roșii (cablu negru)
DECOL-ST20R/BK-BT-WL
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Perdea 100 LED-uri albastre cu jocuri de lumini (cablu negru)

DECOL-CT100B/BK-CTR-WL

Perdea 240 LED-uri albe lumina rece 
cu jocuri de lumini (cablu alb)

DECOL-CT240C/WE-CTR-WL

Perdea 100 LED-uri roșii cu jocuri de lumini (cablu roșu)

DECOL-CT100R/RD-CTR-WL
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Perdea luminoasă tip țurțure 100 LED-uri 
albe lumină caldă (cablu transparent)

DECOL-IC100W/TT-CTR-WL

Perdea luminoasă tip țurțuri 100 LED-uri 
albe lumină rece cu jocuri de lumini (cablu transparent)

DECOL-IC100C/TT-CTR-WL

Perdea luminoasă tip țurțuri 240 LED-uri albe lumină 
rece cu jocuri de lumini (cablu transparent)

DECOL-IC240C/TT-CTR-WL

��

Perdea luminoasă tip plasă 160 LED-uri roșii 
cu jocuri de lumini (cablu negru)

DECOL-NT160R/BK-CTR-WL



Perdea luminoasă tip țurțuri cu fulg de nea 90 
LED-uri albe lumină caldă 
(cablu transparent)

DECOL-CT/SF90W/TT-WL

Perdea luminoasă tip țurțuri cu stele 120 
LED-uri albe lumină rece (cablu transparent)

DECOL-IC/ST120C/TT-WL
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Perdea luminoasă tip țurțuri cu stele 100 
LED-uri albe lumină rece (cablu transparent)

DECOL-IC/ST100C/TT-WL
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Ghirlandă luminoasă decorativă cu LED-uri roșii 
cu jocuri de lumini (cablu verde)
100 LED-uri

 

240 LED-uri

DECOL-ST240R/GN-CTR-WL 

 

Ghirlandă luminoasă decorativă cu LED-uri roșii 
cu jocuri de lumini (cablu verde)

DECOL-ST100R/GN-CTR-WL
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Ghirlandă luminoasă decorativă 
cu decorațiuni în formă de picătură 
20 LED-uri roz (cablu transparent)

DECOL-ST/DP20P/TT-WL

Ghirlandă luminoasă decorativă 
cu decorațiuni în formă de diamant 
20 LED-uri albe lumină rece 
(cablu transparent)

DECOL-ST/DM20C/TT-WL
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Ghirlande luminoase decorative 
cu felinar 20 LED-uri (cablu transparent)
LED-uri albe lumina rece

DECOL-ST/LN20C/TT-WL

LED-uri roșii

DECOL-ST/LN20R/TT-WL
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Ghirlandă luminoasă decorativă cu LED 
multicolor (cablu negru)

DECOL-ST192MC/BK-WL

Ghirlandă luminoasă decorativă cu sfere 52 
LED-uri albe lumină rece (cablu verde)

DECOL-ST/BL52C/GN-WL

Ghirlandă luminoasă decorativă cu 
țurțuri 16 LED-uri albastre (cablu transparent)

DECOL-ST/IC16B/TT-BT-WL
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Ghirlande luminoase decorative formă 
diamant 40 LED-uri (cablu verde)

LED-uri albe culoare rece

DECOL-ST/DM40C/GN-WL

LED-uri roșii

DECOL-ST/DM40R/GN-WL
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Proiector laser pentru exterior 
cu efecte de lumini  mișcătoare

PROJ-LSR-RG8-WL

Proiector LED decorativ 
cu efecte de lumini mișcătoare (fulgi de nea)

PROJ-LED-RGBW4-WL
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