
KONTAKT LED  
FÉNYFÜGGÖNY

A fényfüggöny 1x2 vagy 2x1 méteres kivitelben kapható,  
és ettől függően 20 vagy 40 méter toldható össze belőlük. 

Elsősorban házfalak, korlátok, kerítések,  
ablakok kültéri dekorálására ajánljuk.

fekete gumikábel / meleg fehér és hideg fehér színben

KONTAKT LED  
JÉGCSAPFÜZÉR

A jégcsapfüzér változó hosszúságú lelógó füzérekből áll,  
amiket egy központi kábel tart meg. Hatását tekintve  

a jégcsapokat idézi, ezért legjobban eresz alatt, ablakpárkányról 
lelógva vagy korlátokon, kerítéseken mutat jól.

fekete gumikábel / meleg fehér és hideg fehér színben

TOLDHATÓ VILÁGÍTÁSI
RENDSZER

KONTAKT LED

LED hossz  telj. meleg fehér hideg fehér toldható bruttó ár

101 db 3x0,4 m 8 W KDK 005 KDK 007 20 db 13 500 Ft

197 db 6x0,4 m 14 W KDK 006 KDK 008 10 db 21 800 Ft

LED hossz  telj. meleg fehér hideg fehér toldható bruttó ár

140 db 1x2 m 8 W KDK 009 KDK 012 20 db 17 000 Ft

140 db 2x1 m 8 W KDK 010 KDK 013 20 db 17 000 Ft

280 db 1x4 m 16 W KDK 011 KDK 014 10 db 32 100 Ft
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KIEGÉSZÍTŐK
A kiegészítők segítségével teljes szabadságot kapunk 

a dekoráláshoz. Az elosztóval elágazásokat hozhatunk létre, 
míg a hosszabbítóval távolságokat hidalhatunk át 

például egy ablak és egy fa között.

KDK 998 

KDK 999 

A Dekortrend Kontakt LED családja költséghatékony és  
rugalmas megoldást kínál kültéri dekorálásra. Házakra, fákra, 

szaletlikre, bokrokra, erkélyekre, falfelületekre, de akár kávézók 
terasza fölé, rendezvényekre is felrakhatók, és köszönhetően  

a toldható rendszernek egy konnektorról működtethetők. Mind-
en termékhez tartozik trafó.

Valamennyi Kontakt LED termék időjárásálló gumikábellel 
készül, így nyugodtan kint hagyhatók a teljes téli szezonban.  

A fekete kábel szinte láthatatlanná válik a sötétben,  
és maximálisan engedi érvényesülni  

a választott fények hangulatát.

Milyen világítást szeretne?  
Függönyt, hálót, egyenes füzért vagy jégcsapot?  
Mindegyik megoldható, kompromisszumok nélkül.

TOLDHATÓ VILÁGÍTÁSI  
RENDSZEREK

FONTOS!Mindig ellenőrizzük a csomagoláson a kábel és a LED színét és, hogy hány darab 
toldható egybe!

bruttó ár

Toldókábel 3 m KDK 998 2 500 Ft

3-as Kontakt LED elosztó KDK 999 1 600 Ft

dekortrend.hu



KONTAKT LED 
JÉGSZIKRÁZÓ JÉGCSAPFÜZÉR

A jégcsapfüzér változó hosszúságú lelógó füzérekből áll, amiket 
egy központi kábel tart meg. Hatását tekintve a jégcsapokat 

idézi. A meleg fehér LED-ek mellett vannak hideg fehér LED-ek 
is, amik időnként felvillannak, imitálva a jég csillogását. 

fekete gumikábel / meleg fehér színben

KONTAKT LED  
JÉGSZIKRÁZÓ FÉNYFÜZÉR

Ezen a füzéren a meleg fehér vagy hideg fehér LED-ek mellett 
vannak villanó LED-ek is, amik csak hideg fehérek, imitálva 
a jég csillogását. Ez a szikrázás nem zavaró, mint egy teljes 
hosszában villogó fényfüzér, viszont mégis mozgalmasabb,  

mint egy állandófényű füzér.

fekete gumikábel / meleg fehér és hideg fehér színben

KONTAKT LED 
FÉNYHÁLÓ

A fényháló különlegessége, hogy bárhová rakjuk fel, a LED-ek 
egyenlő távolságra lesznek egymástól, elegáns, szabályos  

fénytextúrát hozva létre. Sövényen, falakon, bokrokon mutat  
a legjobban, de akár térelválasztóként is használható.

fekete gumikábel / meleg fehér és hideg fehér színben

LED hossz  telj. meleg fehér hideg fehér toldható bruttó ár

96 db 2x1 m 8 W KDK 015 KDK 017 20 db 13 700 Ft

192 db 2x2 m 16 W KDK 016 KDK 018 10 db 24 700 Ft

LED hossz  telj. meleg fehér hideg fehér toldható bruttó ár

50 db 5 m 3,6 W KDK 201 KDK 202 20 db 8 200 Ft

100db 10 m 7,2 W KDK 211 KDK 212 10 db 12 300 Ft

LED hossz  telj.
meleg fehér  

és hideg fehér
toldható bruttó ár

101 db 3x0,4 m 7,2 W KDK 102 5 db 13 200  Ft

128 db 2x0,9 m 10,8 W KDK 103 10 db 16 900 Ft

 +

 +

IP 44 IP 44 IP 44

2 m1,8 m

1 
/ 

2 
m

1,8 m 5 / 10 m

3 / 2 m1,8 m

0
,4

 /
 0

,9
 m

KONTAKT LED  
FÉNYFÜZÉR

A legegyszerűbb, egyenes, statikus fényű kültéri fényfüzér, ami 
a legnagyobb szabadságot engedi dekoráláskor. Bármilyen 

felületre könnyedén felhelyezhető vagy rátekerhető.  
Összesen akár 100 méternyi fény összekapcsolható belőle,  

ami egy konnektorról üzemeltethető.

fekete gumikábel / meleg fehér és hideg fehér színben

LED hossz  telj. meleg fehér hideg fehér toldható bruttó ár

50 db 5 m 4 W KDK 001 KDK 003 20 db 7 800 Ft

100db 10 m 8 W KDK 002 KDK 004 10 db 11 500 Ft

5 / 10 m1,8 m
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