
Na malý stromek 
Zdobení malých jehličnanů 
v kontejnerech je velmi 
oblíbené. Chcete-li stromek 
letos rozsvítit, pořiďte si mikro 
LED osvětlení se šedesáti 
diodami. Jako zdroj světla slouží 
baterie, je tedy bezpečné i ve 
venkovním prostředí a díky 
časovači také úsporné. Světla po 
šesti hodinách sama zhasnou. 
Na výběr máte tři varianty – 
měděný, stříbrný nebo mosazný 
drát. Podrobnosti se dozvíte na 
stránkách www.hornbach.cz.
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zahrada

 
STROM 

NA DVEŘE 

Novinkou na trhu je svítící strom 

Fairybell, navržený tak, aby se vešel 

na většinu vstupních i interiérových 

dveří – má výšku 210 a šířku  

85 centimetrů. Zdobí ho 60 LED diod 

v teplé bílé barvě. Jeho instalace je 

rychlá a snadná, sestavíte ho za 

pět minut a nedojde při tom 

k poškození dveří. Koupíte ho 

na www.led-zahrada.cz

Světelné řetězy, sítě 
a lampičky se v zahradě 
objevují ještě před 
začátkem adventu 
a zůstávají i dlouho po 
něm. Brzo se stmívá, 
a tak pěkně vyniknou. 
Navíc LED diody, 
sloužící jako zdroj 
světla, mají nízkou 
spotřebu elektřiny, 
proto provoz dekorací 
nestojí příliš peněz. 

redakce ● foto archiv firem



LISTOPAD 2019 ✿ FLÓRA 5

Do truhlíků i na keře
Světelný řetěz Lafiora se 40 LED diodami 
v teplé bílé vzdálenými do sebe patnáct 
centimetrů má osvětlený úsek dlouhý 
585 centimetrů. Použít ho můžete 
nejen při vánoční výzdobě, tak během 

roku i k osvětlení truhlíků a menších 
rostlin, zelený kabel se mezi nimi ztratí. 

Koupíte ho na www.hornbach.cz.

Pro děti
Děti zimní a vánoční postavy 
milují. Radost jim udělá svítící 
LED sněhulák, který má výšku 
75 centimetrů. Koupíte ho 
v e-shopu www.mountfield.cz.

ŘETĚZ, NEBO GIRLANDA? 
Svítící solární LED řetěz v zimě 

použijete jako vánoční girlandu 
na okno, balkonové či venkovní 

zábradlí a v létě se s ním dají osvětlit 
slunečníky. Napájí se přes solární 

panel, při setmění automaticky zapne 
a svítí až šest hodin, záleží na délce 

slunečního svitu přes den.  
Dekorace disponuje osmi řetězy 

o délce 1,2 metru a má dvě  
funkce – stabilní a blikající. 

Prodává ji www.led-zahrada.cz. V RETRO STYLU

Pamatujete si na 
staré světelné řetězy 
s barevnými koulemi? Jsou 
zpět, i když v modernější 
a úspornější variantě. 
Venkovní LED řetěz s 80 
koulemi o průměru 2,4 
centimetru je k dostání 
v několika barevných 
variantách. Podívejte se na 
www.mountfield.cz.

PRO KRÁSNĚJŠÍ VĚNEC 
Svítící řetěz na baterie má čtyřicet diod ve tvaru drobných kapek. Ozdobí 

adventní věnec, vánoční dekorace nebo květinové truhlíky. Součástí 
je plastové pouzdro, které chrání baterie před vlhkem. Objednat si ho 

můžete v e-shopu www.led-zahrada.cz.


