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 KÓD EMOS  POPIS 
Prodejní 

cena bez DPH 

 Prodejní cena 

s DPH 
 POPIS 

ZY0811 40LED/2W/COLOR/ČOČKA/4m 326,40 Kč 395.00

 LED vánoční svítidlo 40LED

teplota chromatičnosti multicolor

220-240 V~/50 Hz 24V

prodejní obal: 1 ks, krabice

rozměr 4 m LED + 5 m přívodní šňůra

životnost 50 000h

nelze stmívat

délka přívodní šnůry 5m

provedení pro venkovní i vnitřní použití

barva (teplota) světla multicolor

LED nelze měnit ,řetěz není určen pro vícenásobné propojení více 

řetězů,nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem 

ZY0812 80LED/3W/COLOR/ČOČKA/8m 409,10 Kč 495.00

 LED vánoční svítidlo 80LED

teplota chromatičnosti 5600-7000 K

220-240 V~/50 Hz 24V

prodejní obal: 1 ks, krabice

rozměr 8 m LED + 5 m přívodní šňůra

životnost 50 000h

nelze stmívat

délka přívodní šnůry 5m

provedení pro venkovní i vnitřní použití

barva (teplota) světla studená bílá

LED nelze měnit ,řetěz není určen pro vícenásobné propojení více 

řetězů,nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem 



ZY0813 120LED/5W/COLOR/ČOČKA/12m 453,70 Kč 549.00

 LED vánoční svítidlo 120LED

teplota chromatičnosti 5600-7000 K

220-240 V~/50 Hz 24V

prodejní obal: 1 ks, krabice

délka 12m LED+5 m přívodní šňůra

životnost 50 000h

nelze stmívat

délka přívodní šnůry 5m

provedení pro venkovní i vnitřní použití

barva (teplota) světla studená bílá

LED nelze měnit ,řetěz není určen pro vícenásobné propojení více 

řetězů,nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem 

ZY0814 180LED/5W/COLOR/ČOČKA/18m 544,60 Kč 659.00

 LED vánoční svítidlo 180LED

teplota chromatičnosti 5600-7000 K

220-240 V~/50 Hz 24V

prodejní obal: 1 ks, krabice

délka 18m LED+5 m přívodní šňůra

životnost 50 000h

nelze stmívat

délka přívodní šnůry 5m

provedení pro venkovní i vnitřní použití

barva (teplota) světla studená bílá

LED nelze měnit, řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů, 

nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem 

ZY0815 240LED/6W/COLOR/ČOČKA/24m 657,00 Kč 795.00

 LED vánoční svítidlo 240LED

teplota chromatičnosti multicolor

220-240 V~/50 Hz 24V

prodejní obal: 1 ks, krabice

délka 24m LED+5 m přívodní šňůra

životnost 50 000h

nelze stmívat

délka přívodní šnůry 5m

provedení pro venkovní i vnitřní použití

barva (teplota) světla multicolor

LED nelze měnit, řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů, 

nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem 



ZY0816 500LED/10W/COLOR/ČOČKA/50m 1.070,20 Kč 1 295.00

 LED vánoční svítidlo 500LED

teplota chromatičnosti multicolor

220-240 V~/50 Hz 24V

prodejní obal: 1 ks, krabice

délka 50m LED+5 m přívodní šňůra

životnost 50 000h

nelze stmívat

délka přívodní šnůry 5m

provedení pro venkovní i vnitřní použití

barva (teplota) světla multicolor

LED nelze měnit, řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů, 

nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem 

ZY0911 80LED/3W/COLOR/PLAST.BAŇKA/8m 491,70 Kč 595.00

 LED vánoční svítidlo 80LED

teplota chromatičnosti multicolor

220-240 V~/50 Hz 24V

prodejní obal: 1 ks, krabice

ozměr: 8 m LED + 5 m přívodní šňůra

životnost 50 000h

nelze stmívat

délka přívodní šnůry 5m

provedení pro venkovní i vnitřní použití

barva (teplota) světla multicolor, dekorační plastová baňka

LED nelze měnit

řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů

nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem 



ZY0701 100LED/13W/COLOR/IP65/PL.BAŇKA/10m 2.062,00 Kč 2 495.00

 LED dekorační svítidlo 100LED D23 profesional

teplota chromatičnosti multicolor

220-240 V~/50 Hz 24V IP65

prodejní obal: 1 ks, krabice

rozměr: 10 m LED

životnost 50 000h

nelze stmívat

Délka přívodní šnůry 5m

Provedení pro venkovní i vnitřní použití

Vysoká mechanická odolnost ,gumové provedení vodičů, nerozbitné plastové 

kouličky průměr 23mm

Použití i pro profesionální instalace dekoračního osvětlení

Barva světla multicolor, automaticky plynule měnící se barva jednotlivých LED 

chipů

plastová baňka

LED nelze měnit

Řetězy lze propojit na jeden transformátor max 2ks

nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem 

ZY0901 80LED/3W/WHITE/PLAST.BAŇKA/8m 453,70 Kč 549.00

 LED vánoční svítidlo 80LED

teplota chromatičnosti 5600-7000 K

220-240 V~/50 Hz 24V

prodejní obal: 1 ks, krabice

rozměr: 8 m LED + 5 m přívodní šňůra

životnost 50 000h

nelze stmívat

délka přívodní šnůry 5m

provedení pro venkovní i vnitřní použití

barva (teplota) světla studená bílá, dekorační plastová baňka

LED nelze měnit

řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů

nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem 



ZY0903 200LED/5W/WHITE/PLAST.BAŇKA/20m 739,70 Kč 895.00

  LED vánoční svítidlo 200LED

teplota chromatičnosti 5600-7000 K

220-240 V~/50 Hz 24V

prodejní obal: 1 ks, krabice

rozměr: 20 m LED + 5 m přívodní šňůra

životnost 50 000h

nelze stmívat

délka přívodní šnůry 5m

provedení pro venkovní i vnitřní použití

barva (teplota) světla studená bílá, dekorační plastová baňka

LED nelze měnit

řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů

nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem ,

ZY0802 80LED/3W/WHITE/ČOČKA/8m 409,10 Kč 495,00 Kč

 LED vánoční svítidlo 80LED

teplota chromatičnosti 5600-7000 K

220-240 V~/50 Hz 24V

prodejní obal: 1 ks, krabice

rozměr 8 m LED+5 m přívodní šňůra

životnost 50 000h

nelze stmívat

délka přívodní šnůry 5m

provedení pro venkovní i vnitřní použití

barva (teplota) světla studená bílá

LED nelze měnit ,řetěz není určen pro vícenásobné propojení více 

řetězů,nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem 



ZY0803 120LED/5W/WHITE/ČOČKA/12m 453,70 Kč 549,00 Kč

 LED vánoční svítidlo 120LED

teplota chromatičnosti 5600-7000 K

220-240 V~/50 Hz 24V

prodejní obal: 1 ks, krabice

délka 12m LED+5 m přívodní šňůra

životnost 50 000h

nelze stmívat

délka přívodní šnůry 5m

provedení pro venkovní i vnitřní použití

barva (teplota) světla studená bílá

LED nelze měnit ,řetěz není určen pro vícenásobné propojení více 

řetězů,nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem 

ZY0804 180LED/5W/WHITE/ČOČKA/18m 577,70 Kč 699,00 Kč

 LED vánoční svítidlo 180LED

teplota chromatičnosti 5600-7000 K

220-240 V~/50 Hz 24V

prodejní obal: 1 ks, krabice

délka 18m LED+5 m přívodní šňůra

životnost 50 000h

nelze stmívat

délka přívodní šnůry 5m

provedení pro venkovní i vnitřní použití

barva (teplota) světla studená bílá

LED nelze měnit ,řetěz není určen pro vícenásobné propojení více 

řetězů,nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem 

ZY0805 240LED/6W/WHITE/ČOČKA/24m 701,70 Kč 849,00 Kč

 LED vánoční svítidlo 240LED

teplota chromatičnosti 5600-7000 K

220-240 V~/50 Hz 24V

prodejní obal: 1 ks, krabice

délka 24m LED+5 m přívodní šňůra

životnost 50 000h

nelze stmívat

délka přívodní šnůry 5m

provedení pro venkovní i vnitřní použití

barva (teplota) světla studená bílá

LED nelze měnit, řetěz není určen pro vícenásobné propojení více řetězů, 

nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem 



ZY0806 500LED/10W/WHITE/ČOČKA/50m 1.070,30 Kč 1.295,00 Kč

 LED vánoční svítidlo 500LED

teplota chromatičnosti 5600-7000 K

220-240 V~/50 Hz 24V

prodejní obal: 1 ks, krabice

délka 50m LED+5 m přívodní šňura

životnost 50 000h

nelze stmívat

délka přívodní šnůry 5m

provedení pro venkovní i vnitřní použití

barva (teplota) světla studená bílá

LED nelze měnit ,řetěz není určen pro vícenásobné propojení více 

řetězů,nepoužívejte jiný napájecí zdroj než je dodáván s výrobkem 

 KÓD SOLIGHT  POPIS  NC.bez DPH 
 Prod.cena s 

DPH 
 POPIS 

1V01-M color 60LED/COLOR/IP20/ČOČKA/10m 409,10 Kč 495.00,-

počet LED diod: 60

- barva světla: vícebarevná

- 8 nastavitelných módů svícení/blikání

- vzdálenost žárovek: 16cm

- délka osvětleného kabelu: 10m

- barva osvětleného kabelu: zelená

- délka přívodního kabelu: 3m

- barva přívodního kabelu: zelená

- napájení: 230V AC

- třída ochrany: IP20

- pracovní teplota: -20°C až +50°C

- balení: čirý plastový tubus

1V02-M color 120LED/COLOR/IP20/ČOČKA/20m 619,00 Kč 749.00

 počet LED diod: 120

- barva světla: vícebarevné

- 8 nastavitelných módů svícení/blikání

- vzdálenost žárovek: 16cm

- délka osvětleného kabelu: 20m

- barva osvětleného kabelu: zelená

- délka přívodního kabelu: 5m

- barva přívodního kabelu: zelená

- napájení: 230V AC

- třída ochrany: IP44

- pracovní teplota: -20°C až +50°C

- balení: čirý plastový tubus



1V02-W white 120LED/BÍLÁ/IP20/ČOČKA/20m 619,00 Kč 749.00

 počet LED diod: 120

- barva světla: bílá

- 8 nastavitelných módů svícení/blikání

- vzdálenost žárovek: 16cm

- délka osvětleného kabelu: 20m

- barva osvětleného kabelu: zelená

- délka přívodního kabelu: 5m

- barva přívodního kabelu: zelená

- napájení: 230V AC

- třída ochrany: IP44

- pracovní teplota: -20°C až +50°C

- balení: čirý plastový tubus

1V02-B blue 120LED/MODRÁ/IP20/ČOČKA/20m 619,00 Kč 749.00

počet LED diod: 120

- barva světla: modrá

- 8 nastavitelných módů svícení/blikání

- vzdálenost žárovek: 16cm

- délka osvětleného kabelu: 20m

- barva osvětleného kabelu: zelená

- délka přívodního kabelu: 5m

- barva přívodního kabelu: zelená

- 8 nastavitelných módů svícení/blikání

- napájení: 230V AC

- třída ochrany: IP44

- pracovní teplota: -20°C až +50°C

- balení: čirý plastový tubus

SH02-white 40LED/BÍLÁ/IP44/ČOČKA/4m 189,30 Kč 229.00


