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Vážení zákazníci,
plnění Vašich různorodých přání a představ je pro nás velkou motivací. Jsme velmi šťastní, že Vám dnes 
můžeme nabídnout mnoho možností jak výzdobu ve Vašem městě, obci či obchodním centru realizovat 
a každoročně pohodlně provozovat. Věnujeme se úspěšně vývoji světelných dekorací v celosvětovém 
měřítku. Jsme velmi hrdí na to, že jsme ryze česká společnost bez jakéhokoliv zahraničního kapitálu. 
Jsme výrobně soběstační a díky tomu dokážeme pružně reagovat i při řešení různě složitých zakázek. 
Všechny naše výrobky jsou vyráběny ve špičkové kvalitě a jistě s nimi budete dlouhá léta spokojeni.

Děkujeme za podporu, Vaše objednávky a na spolupráci se těší

              Irena a Miroslav Kalinovi
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KUSOVNÍK NAPÁJECÍ ZDROJ MEANWELL HLG-320H-24A

ART-NET NDB controller

5 Port Ethernet Switch

GESIS ROZDVOJKA ČERNÁ
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GESIS SAMICE HNĚDÁ

GESIS SAMEC HNĚDÝ

6ks

6ks

2ks

5ks

2ks

6ks

8ks

VENKOVNÍ KRYT PRO NDB controller 8ks

15 Ft Ethernet Cable black - 4,6 m/ČK 8ks

RGB Dome,30lights, 15cm spacing 90ks

RGB Dome,30lights, 15cm spacing

15 Ft Ethernet Cable black - 4,6 m/ČK

RGB Extension Cable 5 Foot  - 1,5 m/BK 90ks
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-XC0 L N PE ETHERNET

20 x 20 cm / 10 mm

V = 290 cm
Š = 300 cm

N40-19 LED 2 zvonky s cesmínou a mašlí

PRODEJ A PRONÁJEM DEKORACEVÝVOJ SVĚTELNÉ DEKORACE

REALIZACE, MONTÁŽ, SERVIS, OPRAVY A USKLADNĚNÍ DEKORACEOD NÁVRHU PO REALIZACI

STROJNÍ VÝROBA A VÝROBA 3D SVĚTELNÉ REKLAMY A LOGVÝROBA
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LED SVĚTELNÉ ŘETĚZY
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LED ŘETĚZY CLASSIC oblé 0 5 mm

LED světelné řetězy o průměru 5 mm jsou nejpouží-
vanějším prvkem světelné výzdoby.
Dají se spojovat a jsou kompatibilní s dalšími prvky 
dekorace. Nabízíme v různých variantách provedení. 

MCMZČOŽTBSB

Řetězy Classic oblé - vnitřní délka A počet LED rozteč B příkon barva světla barva kabelu spojitelnost

LED-PL-40 4 m 40 ks 10 cm 4,1 W, 4,6 W SB, TB, Ž, O, Č, M bílá, černá 20 ks

LEDPL-60 6 m 60 ks 10 cm 4,6 W SB, TB černá 50 ks

LED-PL-120 12 m 120 ks 10 cm 8,2 W, 8,4 W, 13,5 W SB, TB, Ž, O, Č, Z, M, MULTI bílá, černá 20 ks

LED-PL-240-14M 14 m 240 ks 6 cm 18 W SB, TB  bílá 10 ks

Řetězy Classic oblé - venkovní délka A počet LED rozteč B příkon barva světla barva kabelu spojitelnost

LED-PLR-40 4 m 40 ks 10 cm 4,6 W SB, TB, M bílá, černá 20 ks

LED-PLR-60 6 m 60 ks 10 cm 4 W SB, TB zelená 20 ks

LEDPLR-F-60 6 m 60 ks, (6 ks ) 10 cm 4,6 W SB/SB, TB/SB černá 15 ks

LED-PLR-100 10 m 100 ks 10 cm 8 W, 9 W SB, TB, Ž, O, Č, Z, M, MULTI 20ks

LED-PLR-240-14M 14 m 240 ks 6 cm 16 / 18 W SB, TB, R, Č, M bílá 10 ks

LED-PLR-F-200 20 m 200 ks, (20 ks ) 10 cm 18 W SB/SB, SB/TB, TB/SB bílá, černá 10 ks

LED-PLR-240 24 m 240 ks 10 cm 11 / 16 / 18 W SB, TB, Ž, O, Č, Z, M bílá, černá 10 ks
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LED ŘETĚZY CLASSIC hranaté 0 5 mm

Hranatá čepička a větší rozteč LED diod, to je základ-
ní charakteristika těchto oblíbených řetězů. Nabízíme 
Vám je v provedení stále svítící nebo s jemným flash 
efektem v barvách teplá a studená bílá. 

Jsou vhodné k nazdobení budov, stromů, sloupů i zá-
bradlí balkónů. Vysoká světelná životnost se zárukou.

SB SB + SB FLASH EFEKT TB + SB FLASH EFEKTTB

Řetězy Classic hranaté - venkovní délka A počet LED rozteč B příkon barva světla barva kabelu spojitelnost

LEDPLR-120 20 m 120 ks 16,6 cm 18,5 W SB, TB černá 10 ks

LEDPLR-F-120 20 m 120 ks, (12 ks ) 16,6 cm 18,5 W SB/SB, TB/SB černá 10 ks
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LED ŘETĚZY ROMANTIC

Představujeme Vám náš nový výrobek v oblasti vá-
nočního osvětlení. Efekt, který jsme nazvali  
"ROMANTIC" se bude jistě líbit všem, kteří mají rádi 
klidné a romantické Vánoce. Vyrábíme v provedení 
světelných řetězů, rampouchů či závěsů.

Vybrat si můžete z odstínu teplé či studené bílé barvy 
LED světla. Věříme, že Vás tato novinka nadchne 
svou poklidnou krásou.

Řetězy Romantic - venkovní délka A počet LED rozteč B příkon barva světla barva kabelu spojitelnost

LED-PLR-RF-100-10M 10 m 100 ks 10 cm 9 W SB, TB bílá 20 ks

LED-PLR-RF-200-20M 20 m 200 ks 10 cm 18 W SB, TB černá 10 ks
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LED ŘETĚZY SYNCHRONE

Naše revoluční novinka v oblasti vánočního osvětlení. 
Jedná se o výrobky řady „SYNCHRONE“. K ovlá-
dání efektů či barev je využíván signál GPS ze sys-
tému družic obíhajících Zemi. Přijímač je součástí 
světelného řetězu a každý družicový signál umožní 
spouštět nastavené činnosti světla (například změny 
barev či efektů). Díky celosvětovému pokrytí funguje 
systém zcela přesně. Pokud tedy nastavíme řetězy 
„SYNCHRONE“ stejně, bude v tentýž moment svítit 
stejnou barvou ulice v Sydney, New Yorku a třeba 
i Praze. Výrobky jsme úspěšně použili na Václavském 
náměstí. Dodáváme je v barevném provedení, které 
tvoří 8 barev s 16 efekty, anebo v kombinaci teplé 
a studené bílé s 12 efekty. 

Vybírat můžete mezi světelnými řetězy, rampouchy 
či závěsy. Výrobky jsou vyrobeny ve špičkové kvalitě 
s vyspělou technologií.

Řetězy XP Synchrone venkovní délka A počet LED rozteč B příkon barva světla barva kabelu spojitelnost Přívod s GPS

LED-PLR-100-10M-XP Synchrone W+WW 10 m 100 ks 10 cm 9 W SB/TB bílá 15 ks Ano

LED-PLR-200-20M-XP Synchrone W+ WW 20 m 200 ks 10 cm 18 W SB/TB černá 7 ks Ano

LED-PLR-200-20M-XP Synchrone W+WW 20 m 200 ks 10 cm 18 W SB/TB černá 7 ks Ne - pouze pro prodloužení

4 funkce - 12 programů - výměna po 20 vteřinách

1. stále svítící: SB, TB, mix TB + SB • 2. stále svítící + flash: SB + flash SB, TB + flash TB, SB + flash TB, TB + flash SB • 3. pomalé stmívání a rozsvěcení: SB, TB, mix TB + SB • 4. všechny flash: SB, TB

Řetězy XP Synchrone venkovní délka A počet LED rozteč B příkon barva světla barva kabelu spojitelnost Přívod s GPS

LED-PLR-100-10M-XP Synchrone RGB 10 m 100 ks 10 cm 9 W RGB černá 15 ks Ano

LED-PLR-200-20M-XP Synchrone RGB 20 m 200 ks 10 cm 18 W RGB černá 7 ks Ano

LED-PLR-200-20M-XP Synchrone RGB 20 m 200 ks 10 cm 18 W RGB černá 7 ks Ne - pouze pro prodloužení

2 funkce - 16 programů - výměna po 30 vteřinách (8 ks základních barev)

1. stále svítící: červená, zelená, žlutá, modrá, SB, růžová, multi, tyrkysová

2. stále svítící + flash SB: červená + flash SB, zelená + flash SB, žlutá + flash SB, + flash SB, SB + flash SB, růžová + flash SB, multi + flash SB, tyrkysová + flash SB
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LED ŘETĚZY SUPER SVÍTIVÉ

LED super svítivá verze našeho řetězu zajistí, že Váš 
dům nebo strom bude opravdu zářit, a to i v hodně 
nasvětleném prostoru. Špičková technologie LED 
osvětlení a super výkon pro nevšední efekt. 

Jsou vhodné pro rozzáření toho, co má ve výzdobě 
vyniknout. 

Řetězy super svítivé - venkovní délka A počet LED rozteč B příkon barva světla barva kabelu spojitelnost

LED-PLR(H)-100 20 m 100 ks 20 cm 9,6 W SB, TB černá 14 ks
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LED CAMPULKY

Jsou chytrým řešením pro zdobení obrysů domů 
a střech. Snadnější instalace s větším světelným efek-
tem. 

Tyto velmi populární řetězy Vám nabízíme v barevných 
kombinacích teplé a studené bílé nebo s jemným flash 
efektem.

Campulky - venkovní délka A počet LED rozteč B příkon barva světla barva kabelu spojitelnost

LEDCPLR-240 6 m 240 ks 10 cm 18,5 W SB, TB bílá, černá 5 ks

LEDCPLR-F-240 6 m 240 ks, (20 ks ) 10 cm 18,5 W SB/SB, TB/SB bílá, černá 5 ks
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LED ŘETĚZY MEGA hranaté 0 8 mm

Řetěz s extra velkými LED diodami je řešením pro 
ty, kterým se zdají klasické LED diody na stromě 
příliš malé a drobné. Velmi kvalitní výrobek vhodný 
k nazdobení stromů a realizaci různorodých dekorací. 
Dodáváme ve variantách studené a teple bílé barvy 
světla, bez nebo s flash efektem. 

Velké světelné body zajištují krásný světelný efekt, je-
hož kouzlo zatím objevila jen hrstka zákazníků. Hledá-
te-li kvalitní a zároveň originální osvětlení stromu, pak 
je pro Vás tento výrobek ta pravá volba!  

Řetězy Mega hranaté - venkovní délka A počet LED rozteč B příkon barva světla barva kabelu spojitelnost

LED-PLR-M-50 10 m 50 ks 20 cm 23 W SB, TB černá 20 ks

LED-PLR-M-F-50 10 m 50 ks, (10 ks ) 20 cm 23 W SB/SB, TB/SB černá 20 ks
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LED ŘETĚZY MEGA MILK

Nerozbitné baňky o průměru 25 mm uspokojí zákaz-
níky, kterým se líbí větší světelné body a kteří chtějí mít 
strom nazdobený jinak, než je běžně k vidění.  
Mléčné provedení baňky rovnoměrně rozptyluje světlo 
a takto osvětlený strom vypadá opravdu nádherně. 

Velmi vhodné osvětlení pro solitéry, které mají vynik-
nout. Nabízíme v barvě světla teplá nebo studená bílá.

Řetězy Mega Milk - venkovní délka A počet LED rozteč B příkon barva světla barva kabelu spojitelnost

LEDPLRM-100 20 m 100 ks 20 cm 18,5 W SB, TB černá 5 ks
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LED ŘETĚZY RGB s ovladačem

U tohoto řetězu měníte barvu LED diod pomocí ovla-
dače světla dle Vašeho přání. Barvu můžete zafixovat, 
anebo zvolit režim nastavených efektů, při kterém se 
barvy mění.

Technologie RGB je nyní již cenově přijatelnější.
Nabízíme Vám kvalitní výrobek vhodný pro vnitřní 
i venkovní instalace. 

Světelné řetězy RGB se napojují za ovladač. Ovladač 
RGB je maximálně pro 15 řetězů.

Řetězy RGB - venkovní délka A počet LED rozteč B příkon barva světla barva kabelu spojitelnost

LEDPLR-100 10 m 100 ks 10 cm 12 W RGB bílá 15 ks

Ovladač RGB - max. pro 15 řetězů
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MKOS plochý kabel s objímkami E27

Klasika s celoročním využitím a mnohaletou tradicí s vy-
sokou životností. Osvětlení se používá na velké stromy, 
lemování obrysů větších budov nebo  
při zahradních oslavách. Osvětlení si lze i pronajmout. 
Jedná se o kabel s objímkami E27. Jako světelné zdroje 
se používají LED žárovky různých barev a efektů. Do-
dáváme naše kvalitní LED žárovky značky „MK-mont“ 
za velmi dobrou cenu (str. 215). Vodotěsnost zajišťuje 
těsnící kroužek.  

Kabel plochý, koncovka Strobe SDL2-D2-E27 Těsnící kroužek Objímka E27Žárovkové kabely MKOS délka A počet objímek rozteč B

MKOS 2520 - venkovní 25 m 20 ks 1 m

MKOS 2530 - venkovní 25 m 30 0,66 m

MKOS 2540 - venkovní 25 m 40 0,5 m

MKOS 2560 - venkovní 25 m 60 0,33 m

MKOS 3530 - venkovní 35 m 30 1 m

MKOS 3545 - venkovní 35 m 45 0,66 m

MKOS 3560 - venkovní 35 m 60 0,5 m

MKOS 3590 - venkovní 35 m 90 0,33 m

MKOS 4540 - venkovní 45 m 40 1 m

MKOS 4560 - venkovní 45 m 60 0,66 m

MKOS 4580 - venkovní 45 m 80 0,5 m

MKOS 45120 - venkovní 45 m 120 0,38 m

Příslušenství pro MKOS příkon barva světla

MK-MONT E27/2W 2 W

Žárovka Strobe SDL2-D2-E27 - efekt ZÁBLESKU 6 W SB

Žárovka Strobe SDL2-C2-B22 - efekt ZÁBLESKU 6 W SB

Kabel plochý H05RNH2-F 2 x 1,5 m • žárovková objímka E27 s těsnícím kroužkem • koncovka 
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LED ŘETĚZY BATERIOVÉ

Chcete mít rozsvícený vánoční stromeček třeba 
v lese? Vyřešte to LED světelným řetězem na baterie. 

Výrobek obsahuje i volitelné programy, které umož-
ňují nastavení doby trvání a typu svícení. Je ideálním 
osvětlením všude tam, kde není přívod elektrické 
energie. Nejoblíbenější využití je pro vánoční věnce na 
vchodové dveře. 

Ale použili jsme ho například i na ručičky velkých svě-
telných hodin nebo na alegorický světelný vůz. 

Řetězy bateriové - venkovní délka A počet LED rozteč B barva světla barva kabelu spojitelnost

LED-PLR-50 baterie 5 m 50 ks 10 cm TB zelená ne
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AURORA - interaktivní osvětlení

Chcete vidět rozzářené obyvatele města s nadšením 
zpívat koledy? Nainstalujte nový interaktivní systém 
"AURORA" a užijte si úplně nové pojetí osvětlení. 
Všechny Aurora produkty využívají moderní RGB LED 
diody, individuálně ovladatelné díky speciálnímu čipu 
v každé diodě.

Ovládání je možné 1) Hlasem, zpěvem, zvukem
                             2) Přednastavenými režimy
                             3) Přes mobilní aplikaci
                             4) Výstupem DMX

AURORA se nejvíce využívá při výzdobě stromů, 
vytvoří totiž tzv. „zpívající strom", který rázem změní 
veřejné prostranství na interaktivní sociální prostředí. 
Je instalována na strom a umí zobrazit různé světelné 
sestavy. Navržená je na krátkodobou, dlouhodobou 
i trvalou instalaci. 

Nejčastěji je instalována s prostorovým mikrofonem 
pro pokrytí velké plochy snímání zvuku. Zpívající 
strom změní okolní zvuky na úžasnou světelnou show 
v reálném čase. Oživíte tak všechna společenská 
setkání, rozsvícení vánočních stromů, koncerty nebo 
dětské programy. Využití je jen na Vás.

AURORA 200 / 400 / 800 / UNLIMITED - komponenty

AURORA • napájecí kabel • RGB LED řetěz • vnitřní nebo venkovní mikrofon • USB audio rozhraní • USB ethernet rozhraní • hudební přehrávač pro přímý 
vstup • reproduktor • síťový kabel • 20A-40A adaptér (IP67) • síťová rozbočka • venkovní obal na AURORU • venkovní obal na rozbočku
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LED VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ

LED rampouchy 38

LED závěsy 40

LED sítě 42

LED pruty a prskavky 44

LED padající světlo 46

LED voda 48

LED světelný kabel 50

LED Neon Flex 52

Ceník výrobků naleznete na našich stránkách www.mkmont.cz
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LED RAMPOUCHY

Světelné rampouchy jsou nejoblíbenějším efektem pro 
nazdobení říms, okapů a parapetů domů. 

Díky spojitelnosti je instalace velmi jednoduchá a bude 
Vaší každoroční předvánoční radostí.  

Rampouchy - venkovní délka A x výška B počet LED rozteč C příkon barva světla barva kabelu spojitelnost

LED-RPLR-114 3 x 0,5 m 114 ks 10 cm 9 W SB, TB bílá, černá 20 ks

LED-RPLR-F-114 3 x 0,5 m 114 ks, (18 ks ) 10 cm 9 W SB/SB, TB/SB bílá, černá 20 ks  

LED-RPLR-100 2 x 0,7 m 100 ks 10 cm 9 W SB, TB bílá, černá 20 ks

LED-RPLR-F-100 2 x 0,7 m 100 ks, (20 ks ) 10 cm 8,2 / 9 W SB/SB, SB/TB, TB/SB, M/SB bílá, černá 20 ks

LED-RPLR-RF-100 2 x 0,7 m 100 ks 10 cm 9 W SB,TB černá 20 ks

LED-RPLR-200 3,6 x 1 m 200 ks 10 cm 16,4 / 18 W SB, TB černá 15 ks

LED-RPLR-304 4 x 1,5 m 304 ks 10 cm 18 W SB, TB černá 15 ks

LED-RPLR-F-304 4 x 1,5 m 304 ks, (48 ks ) 10 cm 18 W SB/SB, TB/SB černá 15 ks

LED-RPLR-RF-304 4 x 1,5 m 304 ks 10 cm 18 W SB, TB černá 15 ks

Rampouchy - vnitřní délka A x výška B počet LED rozteč C příkon barva světla barva kabelu spojitelnost

LED-RPL-120 2,6 x 0,6 m 120 ks 10 cm 8,5 / 13,4 W SB, TB, M transparentní 15 ks

LED-RPL-100 2 x 0,7 m 100 ks 10 cm 8,2 / 9 W SB, TB, bílá 20 ks

LED-RPL-304 4 x 1,5 m 304 ks 10 cm 18 W  SB, TB, bílá 15 ks
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LED ZÁVĚSY

LED světelné závěsy jsou vhodnou dekorací fasád 
obchodních center, hotelů a velkých budov. 

Používáme je též při výrobě světelných lustrů a objektů. 

Závěsy - vnitřní délka A x výška B počet LED rozteč C příkon barva světla barva kabelu spojitelnost

LED-PLS-1926 2 x 1,5 m 494 ks 8 cm 55,9 W SB, TB, M bílá 6 ks

LED-PLS-5725 2 x 5, 2,6 x 5 m 1425 ks 8 cm, 10 cm 101 / 110 / 123,5 W SB, TB, O, M bílá, černá 3 ks

LED-PLS-9025 2 x 9 m 2250 ks 8 cm 103,8 / 126,3 W SB, TB, M bílá, černá 3 ks

Závěsy - venkovní délka A x výška B počet LED rozteč C příkon barva světla barva kabelu spojitelnost

LED-PLRS-1925 2 x 1,5 m 475 ks 8 cm 115 W SB,  TB bílá 4 ks

LED-PLRS-F-1925 2 x 1,5 m 475 ks (20 ks ) 8 cm 115 W SB/SB, SB/TB bílá, černá 4 ks

LED-PLRS-1926 2 x 1,5 m 481 ks 8 cm 55,9 W SB, TB, M bílá, černá 6 ks

LED-PLRS-F-1926 2 x 1,5 m 481 ks, (28 ks ) 8 cm 55,9 W SB/SB, SB/TB, TB/SB bílá, černá 5 ks

LED-PLRS-3725 2 x 3 m 925 ks 8 cm 100,5 / 110,5 / 115 W SB, TB, M bílá, černá 3 ks

LED-PLRS-F-3725 2 x 3 m 925 ks, (40 ks ) 8 cm 100,5 / 115 W SB/SB, SB/TB, TB/SB bílá, černá 3 ks

LED-PLRS-5725 2 x 5 m 1425 ks 8 cm 101 W SB, TB, M bílá, černá 3 ks

LED-PLRS-F-5725 2 x 5 m 1425 ks, (65 ks ) 8 cm 101 W SB/SB, SB/TB, TB/SB bílá, černá 3 ks

LEDPLR-7620 2 x 7 m 1520 ks 10 cm 92 W SB černá 2 ks

LED-PLRS-9025 2 x 9 m 2250 ks 8 cm 103,8 / 230 W SB, TB, M černá 3 ks

LED-PLRS-F-9025 2 x 9 m 2250 ks, (90 ks ) 8 cm 230 W SB/SB, SB/TB, TB/SB bílá, černá 2 ks
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LED SÍTĚ 

Čistota a  pravidelnost rozmístění světelných bodů je 
předností tohoto výrobku. 

Ze světelných sítí se dají realizovat nejrůznější světelné 
instalace. Záleží jen na Vaší fantazii.

Sítě - venkovní délka A x výška B počet LED oka příkon barva světla barva kabelu spojitelnost

LED-D-SNLR-S-95 2 x 1 m 95 ks 20 x 25 cm 9,2 W SB, TB černá 30 ks

LED-D-SNLR-S-320 3 x 2 m 320 ks 21 x 33 cm 46 W SB, TB černá  6 ks
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LEDTL-1,2-150-24V

LED-prskavka-1080-31V

Tyto efektní LED světelné výrobky jsou vhodné  
k nazdobení vnitřního prostoru dle Vaší fantazie.

LED PRUTY A PRSKAVKY
Pruty - vnitřní délka počet LED poznámka příkon barva světla barva kabelu

LEDTL-1,2M-150-24V 1,2 m 150 ks bez stojanu 14,4 W SB, TB, M bílá

Prskavka - vnitřní délka počet LED poznámka příkon barva světla barva kabelu

LED-prskavka-1080-31V 50 cm 108 ks x 10 ks set 10 ks prskavek, 36 větví / 1 prskavka, rozteč 1m 50 W SB, TB zlatá
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LED PADAJÍCÍ SVĚTLO

Velmi žádaná doplňková světelná dekorace, která výz-
době dodá pohyb a eleganci.

Padající světlo výška počet LED rozteč příkon barva světla barva kabelu spojitelnost

Snowfall FLS-J-0,5M x 5-240L jednostranný - venkovní 50 cm 240 ks 2,2 m 14 W SB, M černá 2 sety

Snowfall FLS-D-0,5M x 5-240L oboustranný - venkovní 50 cm 240 ks 2,2 m 14 W SB, M černá 2 sety

Snowdrop FLS-S-0,5M x 5-210L - venkovní 50 cm 210 ks 2,2 m 16,5 W SB, M černá a bílá 2 sety

Snowfall hvězda jednostranná - venkovní 0 50 cm 45 ks 2,4 W SB bílá 10 ks

Snowfall vločka oboustranná - vnitřní 0 60 cm 258 ks 6 W SB bílá 10 ks

Meteor hvězda 45-5V jednostranná - vnitřní 0 50 cm 45 ks  3 W SB, TB transparentní ne



 

www.vanocnivyzdoba.cz • www.mkmont.cz 4948 www.vanocnivyzdoba.cz • www.mkmont.cz

Světelné výrobky „LED voda“ používáme všude tam, 
kde chceme navodit efekt tekoucí vody.

Efekt je zajištěn naprogramováním světelného toku 
LED diod a vytváří skutečně realistický dojem.
Navrhujeme na přání našich zákazníků do zimních 
fontán a kašen, které rozzáří Vaše náměstí i v zimě. 
Vznikají tak skutečně originální a působivé výzdoby.

LED VODA
LED voda - venkovní délka A x výška B počet LED rozteč mezi šlahouny C příkon barva světla barva kabelu spojitelnost

LEDWCL-960 4 x 1 m 960 ks 13 cm 57,6 W SB, M transparentní ne

LEDWCL-512 0,2 x 6 m 512 ks 5 cm 30,7 W SB, M transparentní ne

LEDWCL-672 1 x 8 m 672 ks 14 cm 40,3 W SB, TB transparentní ne
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LED SVĚTELNÝ KABEL

LED kabel je základem světelné dekorace. Používá se 
při výrobě světelných dekorů nebo zvýraznění kontur 
dle Vaší fantazie. Nabízíme Vám kabel nejvyšší kvality 
na trhu. 
Vyniká odolností a světelnou stálostí. Dodáváme 
včetně příslušenství - připojovací kit, spojovací člen, 
koncovka a více...

Příslušenství:
Kit pro LED-DL(H)-2W-100
Venkovní - černý kabel
Vnitřní - bílý kabel

Světelný kabel - venkovní délka počet LED dělitelný příkon barva světla spojitelnost

LED-DL(H)-100-W 1 - 100 m 34 ks / 1 m dělitelný po 1 m 4,48 W / m studená bílá po 1 m

LED-DL(H)-100-WW 1 - 100 m 34 ks / 1 m dělitelný po 1 m 4,48 W / m teplá bílá po 1 m

LED-DL(H)-100-Y 1 - 100 m 34 ks / 1 m dělitelný po 1 m 4,48 W / m žlutá po 1 m

LED-DL(H)-100-R 1 - 100 m 34 ks / 1 m dělitelný po 1 m 4,48 W / m červená po 1 m

LED-DL(H)-100-B 1 - 100 m 34 ks / 1 m dělitelný po 1 m, po 2 m 4,48 W / m, 2,41 W / m modrá po 1 m

LED-DL(H)-100-G 1 - 100 m 34 ks / 1 m dělitelný po 1 m 4,48 W / m zelená po 1 m

LED-DL(H)-100-P 1 - 100 m 34 ks / 1 m dělitelný po 2 m 2,41 W / m růžová po 1 m
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Velmi kvalitní světelný efekt bez viditelných světelných 
bodů LED diod. Novinka, která vzhledově nahrazuje 
Neon. Používáme ve výzdobě, reklamě a podsvícení 
interiérů. Dodáváme včetně připojovacích a instalač-
ních komponentů.

LED NEON FLEX

Příslušenství:
Kit k DSN-FX-FCB-2835 
Venkovní - černý kabel
Vnitřní - bílý kabel

Neon Flex - venkovní délka počet LED dělitelný příkon barva světla spojitelnost

DSN-FX-FCB-2835-240V-50M-W 1 - 40 m 92 ks / 1 m dělitelný po 1 m 9,2 W / m studená bílá po 1 m

DSN-FX-FCB-2835-240V-50M-WW 1 - 40 m 92 ks / 1 m dělitelný po 1 m 9,2 W / m teplá bílá po 1 m

DSN-FX-FCB-2835-240V-50M-Y 1 - 40 m 92 ks / 1 m dělitelný po 1 m 9,2 W / m žlutá po 1 m

DSN-FX-FCB-2835-240V-50M-R 1 - 50 m 92 ks / 1 m dělitelný po 1 m 6,44 W / m červená po 1 m

DSN-FX-FCB-2835-240V-50M-P 1 - 50 m 92 ks / 1 m dělitelný po 1 m 6,44 W / m růžová po 1 m

DSN-FX-FCB-2835-240V-50M-PP 1 - 50 m 92 ks / 1 m dělitelný po 1 m 6,44 W / m purpurová po 1 m

DSN-FX-FCB-2835-240V-50M-B 1 - 50 m 92 ks / 1 m dělitelný po 1 m 6,44 W / m modrá po 1 m

DSN-FX-FCB-2835-240V-50M-G 1 - 50 m 92 ks / 1 m dělitelný po 1 m 6,44 W / m zelená po 1m
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LED SVĚTELNÉ DEKORY / PRONÁJEM
MĚSTŮM A OBCÍM

Systém pronájmu dekorů pro města a obce 60

LED dekory na sloupy veřejného osvětlení 70

LED dekory na atypické sloupy veřejného osvětlení 76

LED dekory s objímkou E27 na sloupy veřejného osvětlení 78

LED dekory na špičku stromů 80

LED převěsy 82

LED světelná sada na strom 84

LED Neon Flex sada na strom 86

Zakázková výroba dekorů / LED sada  88

Ceník výrobků naleznete na našich stránkách www.mkmont.cz
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Systém pronájmu spolehlivě 
funguje od roku 2004

Vaši obec nazdobíme LED  
vánoční výzdobou již za 7.000 Kč

Výzdoba bude každý rok jiná - 
nezevšední

Výzdobu nemusíte udržovat, 
opravovat ani skladovat

Systém zaručuje, že výzdoba 
bude vždy funkční

Široká nabídka LED dekorů

Tři různé velikostní sady A,B,C, 
dekory dvoubarevné, dekory 
s výpletem 

Uzavření smlouvy: Nejprve podepište smlouvu o pronájmu a ve dvou vyhotoveních ji zašlete na 
naší adresu, nebo email. Smlouvu lze získat na www.mkmont.cz nebo www.vanocnivyzdoba.cz. 

Montáž úchytů: Pro rychlou instalaci a připojení výzdoby je nutné na určené sloupy veřejného 
osvětlení instalovat malé antikorové úchyty a speciální konektor GESIS+ IP 68, které se po zaplace-
ní stávají majetkem města či obce. Instalují se na kovové i betonové sloupy.

Skladování a doprava: Vyrobené světelné dekory jsou označeny a uskladněny v sadách pro 
jednotlivá města a obce.

Montáž dekorů: Montáž je díky připraveným úchytům a speciálnímu konektoru GESIS+ velice 
rychlá a snadná. Dekory si můžete montovat sami nebo Vám zajistíme montáž přes naše zástupce 
ve Vaší oblasti.

Rozsvícení výzdoby, servis: Systém zaručuje, že každý rok budete mít město či obec nazdo-
bené jinými, vždy funkčními dekory. Servis v sezóně zajištěn. 

Odvoz výzdoby: Dekory připravíte do přepravních boxů a my si je vyzvedneme k revizi a usklad-
nění. V letním období můžete úchyty využít na květinovou výzdobu.

•

•

•

•

•

•

https://www.vanocnivyzdoba.cz/Ke-stazeni-c11_291_2.htm
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SKUPINA AD, AV SKUPINA BD, BV

Uchycení na 2 úchyty, velikost více jak jeden metr 
a příkon 63 W, to jsou společné znaky největších 
dekorů skupiny AD, AV. Cena pronájmu za 10 kusů 
dekorů z této skupiny LED - AD, AV je 16.000 Kč. 

V ceně je pronájem na jedno období, doprava do 
obce a zpět, revize, servis, balení, evidence přidělení 
dekorů pro další období a uložení do skladu. Velikost 
dekorů skupiny AD, AV je okázalá a dominantní, vhod-
ná na stožáry veřejného osvětlení vyšší než 5 m.  
Výběr konkrétního motivu je možný každoročně do 
31. srpna. Po tomto datu bude sada automaticky 
přidělena.

> 1 m
2 x úchyt, rozteč 50 cm

cca 1 m
2 x úchyt, rozteč 50 cm

Gesis
Gesis

Jednoduchá montáž, uchycení na 2 úchyty, velikost jed-
noho metru a příkon 27 - 54 W, to jsou společné znaky 

dekorů z prostřední skupiny LED BD, BV. Cena pronájmu za 
sadu 10 kusů dekorů z této skupiny je 13.000 Kč. 

V ceně je pronájem na jedno období, doprava do obce 
a zpět, revize, servis, balení, evidence přidělení dekorů pro 

další období a uložení do skladu. Velikost dekorů skupi-
ny BD, BV je vhodná jak na nižší, tak vyšší stožáry. Výběr 

konkrétního motivu je možný každoročně do 31. srpna. Po 
tomto datu bude sada automaticky přidělena.

LED dekory dvoubarevné,
LED dekory s výpletem

LED dekory dvoubarevné,
LED dekory s výpletem

AD-1 (v. 108 x š. 97 cm) BD-1 (v. 89 x š. 84 cm)AV-1 (v. 165 x š. 69 cm) BV-1 (v. 95 x š. 87 cm)

AD-2 (v. 130 x š. 100 cm) BD-2 (v. 84 x š. 84 cm)AV-2 (v. 133 x š. 81 cm) BV-2 (v. 112 x š. 61 cm)

AD-3 (v. 120 x š. 110 cm) BD-3 (v. 107 x š. 65 cm)AV-3 (v. 125 x š. 66 cm) BV-3 (v. 110 x š. 68 cm)

AD-4 (v. 108 x š. 103 cm) BD-4 (v. 95 x š. 87 cm)AV-4 (v. 139 x š. 53 cm) BV-4 (v. 85 x š. 84 cm)



 

www.vanocnivyzdoba.cz • www.mkmont.cz 6564 www.vanocnivyzdoba.cz • www.mkmont.cz

SKUPINA A

Uchycení na 2 úchyty, velikost více, jak jeden metr 
a příkon 30 - 63 W, to jsou společné znaky největších 
dekorů skupiny A. Cena pronájmu za 10 kusů dekorů 
z této skupiny LED - A je 13.000 Kč. 

V ceně je pronájem na jedno období, doprava do 
obce a zpět, revize, servis, balení, evidence přidělení 
dekorů pro další období a uložení do skladu. Velikost 
dekorů skupiny A je okázalá a dominantní, vhodná na 
stožáry veřejného osvětlení vyšší než 5 m. Výběr kon-
krétního motivu je možný každoročně do 31. srpna. 
Po tomto datu bude sada automaticky přidělena.

Dekory větší, než 1 metr.
Uchycení na dva úchyty.

A3 (v. 130 x š. 80 cm)A1 (v. 109 x š. 96 cm)

A10 (v. 137 x š. 130 cm)A8 (v. 130 x š. 80 cm)

A17 (v. 132 x š. 65 cm)A15 (v. 156 x š. 81 cm)

A4 (v. 150 x š. 73 cm)A2 (v. 130 x š. 100 cm)

A11 (v. 117 x š. 113 cm)A9 (v. 155 x š. 82 cm)

A18 (v. 131 x š. 70 cm)A16 (v. 149 x š. 108 cm)

A5 (v. 170 x š. 100 cm)

A12 (v. 125 x š. 110 cm)

A19 (v. 140 x š. 75 cm)

A6 (v. 156 x š. 67 cm)

A13 (v. 126 x š. 86 cm)

A20 (v. 90 x š. 103 cm)

A7 (v.172 x š. 82 cm)

A14 (v. 130 x š. 90 cm)

A21 (v. 154 x š. 78 cm)

Gesis

> 1 m
2 x úchyt, rozteč 50 cm
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SKUPINA B

Jednoduchá montáž, uchycení na 2 úchyty, ve-
likost jednoho metru a příkon 18 - 45 W, to jsou 
společné znaky dekorů z prostřední skupiny 
LED B. Cena pronájmu za sadu 10 kusů dekorů 
z této skupiny je 10.000 Kč. 

V ceně je pronájem na jedno období, doprava 
do obce a zpět, revize, servis, balení, evidence 
přidělení dekorů pro další období a uložení do 
skladu. Velikost dekorů skupiny B je vhodná jak 
na nižší, tak vyšší stožáry. Výběr konkrétního 
motivu je možný každoročně do 31. srpna.  
Po tomto datu bude sada automaticky přidělena.

Dekory velikosti 1 metru.
Uchycení na dva úchyty.

B4 (v. 94 x š. 89 cm)B2 (v. 75 x š. 75 cm)B1 (v. 74 x š. 65 cm)

B12 (v. 90 x š. 90 cm)B10 (v. 97 x š. 89 cm)B9 (v. 99 x š. 89 cm)

B20 (v. 110 x š. 66 cm)B18 (v. 104 x š. 65 cm)B17 (v. 102 x š. 108 cm)

B5 (v. 104 x š. 72 cm)B3 (v. 100 x š. 96 cm)

B13 (v. 97 x š. 76 cm)B11 (v. 98 x š. 98 cm)

B21 (v. 83 x š. 83 cm)B19 (v. 75 x š. 75 cm)

B6 (v. 105 x š. 62 cm)

B14 (v. 102 x š. 76 cm)

B22 (v. 90 x š. 70 cm)

B7 (v. 80 x š. 75 cm)

B15 (v. 96 x š. 95 cm)

B23 (v. 90 x š. 90 cm)

B8 (v.100 x š. 100 cm)

B16 (v. 111 x š. 82 cm)

B24 (v. 110 x š. 65 cm)

Gesis

cca 1 m
2 x úchyt, rozteč 50 cm
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SKUPINA C

Velikost těchto dekorů umožňuje montáž pouze  
na 1 úchyt. Jejich příkon je 9 - 22 W a jsou oblíbené  
v obcích s nižšímy sloupy VO. Cena pronájmu  
za 10 kusů dekorů z této skupiny LED C je 7.000 Kč. 

V ceně je pronájem na jedno období, doprava 
do obce a zpět, revize, servis, balení, evidence přidě-
lení dekorů pro další období a uložení do skladu.  
Výběr konkrétního motivu je možný každoročně do 
31. srpna. Po tomto datu bude sada automaticky 
přidělena.

Dekory menší než 1 metr.
Uchycení na jeden úchyt.

C3 (v. 55 x š. 55 cm)C1 (v. 55 x š. 50 cm)

C10 (v. 68 x š. 68 cm)C8 (v. 67 x š. 67 cm)

C17 (v. 66 x š. 52 cm)C15 (v. 81 x š. 35 cm)

C4 (v. 27 x š. 63 cm)C2 (v. 81 x š. 48 cm)

C11 (v. 65 x š. 72 cm)C9 (v. 60 x š. 51 cm)

C18 (v. 62 x š. 48 cm)C16 (v. 68 x š. 58 cm)

C5 (v. 70 x š. 78 cm)

C12 (v. 71 x š. 62 cm)

C19 (v. 61 x š. 61 cm)

C6 (v. 73 x š. 56 cm)

C13 (v. 51 x š. 49 cm)

C20 (v. 53 x š. 48 cm)

C7 (v. 65 x š. 50 cm)

C14 (v. 51 x š. 51 cm)

C21 (v. 61 x š. 60 cm)

< 1 m
1 x úchyt

Gesis
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 LED 6632 (v. 85 x š. 84 cm)

 LED 1462 (v. 197 x š. 76 cm)

 LED 1442 (v. 207 x š. 61 cm)

 LED 6632 (v. 85 x š. 84 cm)

 LED 1461 (v. 279 x š. 101 cm)

 LED 1441 (v. 260 x š. 66 cm)

 LED 1471 (v. 126 x š. 115 cm)

 LED 1451 (v. 302 x š. 112 cm)

 LED 1433 (v. 156 x š. 51 cm)

LED 5023 (v. 51 x š. 49 cm)

LED 1444 (v. 141 x š. 57 cm)

 LED 1432 (v. 207 x š. 75 cm)

LED 6873 (v. 57 x š. 57 cm)

LED 1443 (v. 167 x š. 60 cm)

 LED 1431 (v. 260 x š. 86 cm)

LED DEKORY na sloupy veřejného osvětlení

Jsou tradiční vánoční dekorací měst a obcí. Dekory 
vyrábíme již od roku 1992 a tak v naší nabídce najde-
te více než 2.500 světelných motivů. Uvedené deko-
ry jsou jen částečnou ukázkou toho, co dokážeme 
vyrobit.

Každý dekor, který jste kdy od nás objednali, Vám 
dokážeme kdykoliv znovu vyrobit z archivních pod-
kladů. K dekorům dodáváme malé antikorové úchyty 
(str. 212) a montáž je velmi rychlá. Standardně dodá-
váme s přívodním kabelem zakončeným vidlicí. Na 
výrobky se vztahuje záruka. Doporučujeme opatřit 
Vaše sloupy konektorem Gesis+ (str. 210).

0,2 - 4 m
2 500 tvarů

Gesis

 Dekor LED 1321 E
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 LED 1321 E (v. 272 x š. 75 cm)

 LED 1401 (v. 250 x š. 92 cm)  LED 1382 A (v. 124 x š. 121 cm)

LED 8692 (v. 95 x š. 90 cm)

LED 1373 (v. 158 x š. 85 cm)LED 1382 AB (v. 203 x š. 242 cm)

LED 8681 (v. 111 x š. 102 cm)

LED 1372 (v. 222 x š. 105 cm) LED 1361 (v. 295 x š. 121 cm)

LED 8682 (v. 91 x š. 82 cm)

LED 1371 (v. 293 x š. 134 cm)

LED 1391 (v. 268 x š. 68 cm)

LED 1412 (v. 235 x š. 68 cm)

LED 1362 (v. 224 x š. 106 cm) LED 1351 (v. 300 x š. 94 cm)

 LED 1341 (v. 300 x š. 100 cm) LED 1331 (v. 279 x š. 101 cm)

 LED 1302 (v. 107 x š. 65 cm)

 LED 1253 (v. 110 x š. 65 cm)

 LED 1321 (v. 272 x š. 90 cm)

 LED 1301 (v. 156 x š. 103 cm)

 LED 1262 (v. 154 x š. 78 cm)

LED 1271 (v. 248 x š. 150 cm)

LED 1292 (v. 198 x š. 77 cm) 

LED 1272 (v. 124 x š. 81 cm)  LED 1261 (v. 180 x š. 95 cm)

LED 5361 (v. 102 x š. 102 cm)

LED 1252 (v. 162 x š. 103 cm)

 LED 1282 V (v. 95 x š. 95 cm) LED 1291 (v. 246 x š. 95 cm)
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LED 1222 (v. 205 x š. 96 cm)LED 1232 (v. 216 x š. 89 cm)

LED 1192 (v. 185 x š. 77 cm)

LED 1221 (v. 264 x š. 122 cm)

LED 1173 (v. 133 x š. 81 cm) LED 1172 (v. 166 x š. 69 cm)

LED 1202 (v. 210 x š. 76 cm) LED 1193 (v. 139 x š. 53 cm)

LED 1233 (v. 152 x š. 81 cm)

LED 1213 (v. 154 x š. 81cm)

LED 1171 (v. 272 x š. 96 cm) LED 1091 (v. 266 x š. 144 cm)LED 1121 V (v. 280 x š. 120 cm)

LED 1251(v. 210 x š. 126 cm)

LED 1181 (v. 160 x š. 81 cm) LED 9791 (v. 300 x š. 107 cm)

 LED 1021 (v. 272 x š. 109 cm)

LED 9731 (v. 281 x š. 138 cm)

LED 1012 (v. 215 x š. 86 cm)

LED 9722 (v. 205 x š. 111 cm)

LED 1011 (v. 273 x š. 96 cm)

LED 1081 (v. 266 x š. 97 cm)

LED 9702 (v. 210 x š. 76 cm)

 LED 9841 (v. 300 x š. 118 cm) LED 9741 (v. 297 x š. 118 cm)LED 9851 (v. 301 x š. 92 cm)

LED 1041 (v. 266 x š. 124 cm)

LED 9492 (v. 143 x š. 68 cm)

LED 1031 (v. 268 x š. 108 cm)

LED 6781 (v. 108 x š. 104 cm)
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LED DEKORY na atypické sloupy VO

Máte atypické lampy? Potřebujete dekor vyrobit na 
míru? Naše firma Vám to ráda splní.

Máte-li zájem, pošlete nám fotografii či výkres Vašeho 
sloupu. Naši grafici Vám navrhnou originální dekory 
a technici vymyslí atypické držení. Tyto výzvy máme 
rádi, a již jsme úspěšně realizovali velké množství vý-
zdob na nestandardních stožárech veřejného osvět-
lení.

Vaše přání splníme od návrhu až po výrobu, včetně 
grafického zpracování a reálné vizualizace, bez na-
výšení ceny. Na výrobky se vztahuje záruka. Stan-
dartně dodáváme s vidlicí 220 V. Doporučujeme však 
systém Gesis+ (str. 210). 

LED 86619 (v. 125 x š. 120 cm)

LED 8301 (v. 140 x š. 68 cm)

LED 8122 (v. 120 x š. 110 cm)

LED 86519 (v. 106 x š. 108 cm)

LED 8162 3D (v. 75 x š. 82 cm)

LED 8112 (v. 120 x š. 120 cm)

LED 86419 (v. 98 x š. 115 cm)

LED 8161 (v. 123 x š. 78 cm)

LED 8101 (v. 145 x š. 182 cm)

LED 8351 (v. 103 x š. 125 cm)

LED 8151 (v. 145 x š. 103 cm)

LED 80219 (v. 97 x š. 130 cm)

LED 8341 (v. 115 x š. 113 cm)

LED 8132 (v. 120 x š. 110 cm)

LED 8071 (v. 120 x š. 145 cm)



 

www.vanocnivyzdoba.cz • www.mkmont.cz 7978 www.vanocnivyzdoba.cz • www.mkmont.cz

LED DEKORY s objímkou E27 na sloupy VO

Klasická vánoční výzdoba, která je v poslední době 
opět populární a žádaná. Má své příznivce především 
pro svůj denní vzhled a tradiční ráz výzdoby. 

Na výrobu těchto dekorů používáme kvalitní PVC 
jehličí, které si sami vyrábíme. Jehličím naše zručné 
pracovnice omotávají konstrukce dekorů. Právě do-
konalým a hustým námotem PVC jehličí naše dekory 
vynikají. 

Takto naše vyrobené dekory jsou charakteristické 
svou neuvěřitelně vysokou životností a stálobarevnos-
tí při zachování dekoračního vzhledu. Kromě uvede-
ných tvarů jsme Vám samozřejmě schopni navrhnout 
a vyrobit dekory v motivu pouze pro Vás. Na výrobky 
se vztahuje záruka. Provádíme i repase Vaší stávající 
výzdoby. 

LED 0511 3D (v. 110 x š. 110 cm)

LED 0021 (v. 140 x š. 150 cm)

LED 3033 (v. 55 x š. 97 cm)

 LED 0132 (v. 105 x š. 104 cm) LED 0141 (v. 220 x š. 140 cm)

LED 0502 3D (v. 87 x š. 65 cm)

LED 0031 (v. 95 x š. 105 cm)

LED 0212 (v. 100 x š. 100 cm)

 LED 0122 (v. 100 x š. 100 cm)

LED 0461 (v. 168 x š. 78 cm)

LED 0191 (v. 120 x š. 190 cm)

LED 0411 (v. 126x š. 72 cm)

LED 0181 (v. 212 x š. 122 cm) LED 0171 (v. 210 x š. 118 cm)  LED 0161 (v. 128 x š. 175 cm)

0,5 - 2 m
100 tvarů

Gesis
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LED DEKORY na špičku stromů

LED 9991 (v. 86 x š. 76 cm)

LED 7581 (v. 89 x š. 89 cm)

LED 6273 (v. 53 x š. 48 cm)

LED 9981 (v. 76 x š. 76 cm)

LED 6862 (v. 67 x š. 67 cm)

LED 6262 (v. 60 x š. 60 cm)

LED 9971 (v. 94 x š. 82 cm)

LED 6581 (v. 90 x š. 120 cm)

LED 6323 (v. 57 x š. 51 cm)

LED 9961 (v. 80 x š. 80 cm)

LED 6381 (v. 74 x š. 71 cm)

LED 6333 (v. 56 x š. 56 cm)

LED 9951 (v. 100 x š. 100 cm)

LED 6363 (v. 60 x š. 51 cm)

LED 5381 (v. 105 x š. 57 cm)

Každému vánočnímu stromu světelný dekor na špičce 
sluší. Chceme, aby Váš strom byl originální. Nabízíme 
proto mnoho tvarů a velikostí dekorů hodících se na 
špičku stromu. Odlišením může být originální výro-
bek se vsadkou, ve kterém je vygravírován třeba znak 
nebo název města či obce. Vsadka je vyrobena z ma-
teriálu, ve které gravírovaný text přímo září. Na foto-
grafii stromu ve standardní kvalitě je znak krásně vidět, 
a vzniká tak "fotopoint" pro návštěvníky na památku 
na výlet do Vašeho města.  
 
Světelná špička stromu je hodně vidět a je to jen jedna 
položka ve Vaší vánoční výzdobě. Můžeme Vám ji 
vyrobit v mnoha provedeních, například s osvětlením 
„Romantic“ nebo „Synchrone“. Zavolejte a sdělte nám 
své představy a my Vám vyrobíme originální, prestižní 
a hodnotný „šperk“ ve formě světelného dekoru na 
špičku Vašeho vánočního stromu. K dekoru dodává-
me speciální uchycení na špičku stromu (str. 212). Na 
přání i v provedení obalené zeleným PVC jehličím. 

3 m
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LED PŘEVĚSY

Procházíte-li v předvánoční čas nazdobenou ulicí,  
v níž nad Vámi září světelné dekory, je to jedním slo-
vem „krása“. 

Světelný převěs je vůbec tou nejefektnější výzdobou. 
Pokud Vám ústí na náměstí čtyři ulice, nechte si od 
nás navrhnout originální dekor pouze pro Vaše město. 

Zvolte si do každé ulice jeden a Vaše náměstí rázem 
získá slavnostní atmosféru. Na převěsy lze použít libo-
volné kombinace dekorů, doplněné vsadkami (světelné 
i nesvětelné). Jsou ideálním doplňkem k výzdobě veřej-
ného osvětlení. Spolu tak vytváří elegantní a harmonic-
kou vánoční výzdobu.

LED 1241 • 5351 • 1241 (v. 83 x š. 520 cm)

LED 1261 • 1261 (v. 95 x š. 360 cm)

LED 1311 • 1311 (v. 110 x š. 561 cm)

LED 4061 (v. 103 x š. 491 cm)

LED 4141 (v. 100 x š. 450 cm)

LED 1161 • G • 1161 (v. 125 x š. 600 cm)

LED 1271 • 1271 (v. 150 x š. 496 cm)

LED 4591 • 4591 (v. 106 x š. 700 cm)

LED 9661 • 9651 (v. 110 x š. 561 cm)

LED 4041 (v. 200 x š. 520 cm)
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LED SVĚTELNÁ SADA na strom

Sada LED dekorů je NOVINKOU a originální dekorací 
nejen pro Váš vánoční strom, ale klidně s ní nazdobí-
te i budovu. Stačí jen zapojit fantazii a můžete si zvolit 
vlastní originální využití.
Každá sada se skládá z 10 ks LED dekorů s přívo-
dem MF-RL-30 (možnost volby z různých tvarů deko-
rů a barev) a částí z konektorového systému Monty 
Fix - propojovací kabel MF-T, prodlužovací kabel 
MF-2M a přívodní šňůrou s usměrňovačem zakončen 
vidlicí 220V. LED dekory tohoto světelného řetězu 
vynikají extra vysokou svítivostí a tvoří velmi výraznou 
a originální výzdobu.

Naše výrobky jsou určeny pro profesionální použití 
a vynikají svým výkonem, dlouhou životností, odol-
ností vůči vnějším vlivům a vysokou bezpečností.

LED sada na strom velikost 1 dekoru délka sady A  počet dekorů rozteč B rozteč C příkon barva světla spojitelnost

OS-LDL-36 22 x 20 cm 21 m 10 ks 0,3 m 2,3 m 45 W max. 4 sady po 10 ks

OS-LDL-37 25 x 22 cm 21 m 10 ks 0,3 m 2,3 m 45 W max. 4 sady po 10 ks

OS-LDL-38 28 x 28 cm 21 m 10 ks 0,3 m 2,3 m 45 W max. 4 sady po 10 ks

OS-LDL-39 26 x 26 cm 21 m 10 ks 0,3 m 2,3 m 45 W max. 4 sady po 10 ks

LOS-LDL-40 33 x 28 cm 21 m 10 ks 0,3 m 2,3 m 45 W max. 4 sady po 10 ks

OS-LDL-41 31 x 31 cm 21 m 10 ks 0,3 m 2,3 m 45 W max. 4 sady po 10 ks

OS-LDL-42 47 x 18 cm 21 m 10 ks 0,3 m 2,3 m 45 W max. 4 sady po 10 ks

OS-LDL-43 37 x 29 cm 21 m 10 ks 0,3 m 2,3 m 45 W max. 4 sady po 10 ks
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LED NEON FLEX SADA na strom

Sada LED dekorů je NOVINKOU a originální dekorací 
Vašeho vánočního stromu, ale klidně s ní nazdobíte 
i budovu. Stačí jen zapojit fantazii a můžete si zvolit 
vlastní originální využití.
Každá sada se skládá z 10 ks LED dekorů s přívo-
dem MF-NFM-20 (možnost volby z různých tvarů de-
korů a barev) a částí z konektorového systému Monty 
Fix - propojovací kabel MF-T, prodlužovací kabel 
MF-2M a přívodní šňůrou s usměrňovačem zakončen 
vidlicí 220V. LED dekory tohoto světelného řetězu vy-
nikají extra vysokou svítivostí, světlo z LED diod je do-
konale rozptýleno a svítí rovnoměrně, což je unikátní 
a vytváří to velmi výraznou a originální výzdobu.

Naše výrobky jsou určeny pro profesionální použití 
a vynikají svým výkonem, dlouhou životností, odol-
ností vůči vnějším vlivům a vysokou bezpečností.

Neon Flex sada na strom velikost 1 dekoru délka A počet dekorů rozteč B rozteč C příkon barva světla spojitelnost

OS-LNFM-36 22 x 20 cm 21 m 10 ks 0,3 m 2,3 m 92 W I 64 W max. 2 sady po 10 ks

OS-LNFM-37 25 x 22 cm 21 m 10 ks 0,3 m 2,3 m 92 W I 64 W max. 2 sady po 10 ks

OS-LNFM-38 28 x 28 cm 21 m 10 ks 0,3 m 2,3 m 92 W I 64 W max. 2 sady po 10 ks

OS-LNFM-39 26 x 26 cm 21 m 10 ks 0,3 m 2,3 m 92 W I 64 W max. 2 sady po 10 ks

OS-LNFM-40 33 x 28 cm 21 m 10 ks 0,3 m 2,3 m 92 W I 64 W max. 2 sady po 10 ks

OS-LNFM-41 31 x 31 cm 21 m 10 ks 0,3 m 2,3 m 92 W I 64 W max. 2 sady po 10 ks

OS-LNFM-42 47 x 18 cm 21 m 10 ks 0,3 m 2,3 m 92 W I 64 W max. 2 sady po 10 ks

OS-LNFM-43 37 x 29 cm 21 m 10 ks 0,3 m 2,3 m 92 W I 64 W max. 2 sady po 10 ks
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Zakázková výroba dekorů / LED sada 

N19/19 LED hokejista 
(v. 209 x š. 150 cm)

N11/20 LED házenkářka 
(v. 212 x š. 121 cm)

N16/20 LED běžkyně
(v. 206 x š. 127 cm)

N7/20 LED boxer 
(v. 195 x š. 116 cm)

N12/20 LED krasobruslařka 
(v. 213 x š. 131 cm)

 N17/20 LED lukostřelec
(v. 256 x š. 149 cm)

N8/20 LED cyklista 
(v. 209 x š. 106 cm)

N13/20 LED vzpěrač
(v. 185 x š. 78 cm)

 N18/20 LED volejbalista 
(v. 207 x š. 176 cm)

N9/20 LED fotbalista 
(v. 207 x š. 140 cm)

N14/20 LED lyžař 
(v. 188 x š. 183 cm)

N19/20 LED tenista
(v. 210 x š. 122 cm)

N10/20 LED gymnastka 
(v. 203 x š. 120 cm)

N15/20 LED plavec 
(v. 138 x š. 178 cm)

N20/20 LED snowboardista
(v. 180 x š. 152 cm)

Plnění Vašich různorodých přání a představ je pro 
nás velkou motivací. Takto jsme splnili přání zástupců 
města, kteří chtěli dekory sportovců na příjezdovou 
cestu k nové sportovní hale. 

Nemusí to být sportovci, ale cokoli si jen přejete.  
Naši pracovníci a strojní vybavení nám umožňují pro-
měnit Vaše přání ve skutečnost. Zakázky tohoto typu 
prosím objednávejte v jarním období. Děkujeme za 
pochopení. 

*Světelný čáp mile překvapí při návratu z porodnice.
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LED 3D SVĚTĚLNÉ DEKORY

Brány 94

Andělé 98

Koule 102

Jelínci 104

Fontány a kašny 106

Výzdoba objektů na zakázku 112

Stromky 116

Kužely a květníky 120

Ceník výrobků naleznete na našich stránkách www.mkmont.cz
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BRÁNY 

Světelná brána tvoří vstup na vánoční trhy již na 
několika náměstích českých měst. Je to místo, kde 
se statisticky fotí nejvíce návštěvníků. Jedná se 
o prestižní záležitost, a tak k tomu také přistupujeme. 
Nevyrobíme stejnou bránu do více měst. 

Brána je „fotopoint“ Vašeho města, a proto je vhodné 
použít do ní také gravírované vsadky s erbem města. 
Na fotografii erb doslova září a turisté tak mají památ-
ku na návštěvu Vašeho vánočního města. 
Navrhneme Vám hned několik variant provedení.  
Po vyrobení tak budete mít originální, prestižní světel-
nou bránu, kterou budou lidé rádi navštěvovat každé 
Vánoce. 

Brány je třeba objednat v čas, ideálně v jarním obdo-
bí. Některé typy bran si u nás můžete pronajmout na 
zkoušku. Uvidíte, že se lidem světelné brány moc líbí.

LED 3D brány výška x šířka počet LED příkon barva světla

Brána s vločkami N43/19 435 x 756 cm 12 924 ks 1 395 W SB + TB
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LED 3D brány výška x šířka počet LED příkon barva světla

Oblouk s hvězdami N42/19 400 x 280 cm 3 084 ks 336 W SB + TB

*univerzální použití - při spojení 2 ks vzniká krásná brána

LED 3D brány výška x šířka počet LED poznámka příkon barva světla

Brána Květy s erbem 407 x 542 cm 4 872ks vsadka s libovolným motivem 574 W SB + TB
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ANDĚLÉ 

Anděl je krásný symbol Vánoc. Můžete použít velmi 
variabilně, například jako solitér nebo za pomoci tru-
bek spojit dva anděly k sobě a vytvořit „bránu“ pod 
kterou je krásný zážitek projít. 

Lidé mají anděly rádi a s oblibou se pod nimi fotí.  
Anděly vyrábí ručně naši zámečníci. Základem je 
pevná duralová kostra, která má nezaměnitelný 
originální rastr. Řemeslné zpracování a velké množ-
ství kvalitních LED diod jsou hlavní předností našich 
andělů. Jejich životnost je asi napořád, nejspíš ne-
stárnou….

Pozáruční servis a případné opravy jsou samozřej-
mostí. 

LED 3D andělé výška x šířka počet LED příkon barva světla

Anděl s trubkou nahoru N1/18 205 x 164 cm 1 832 ks 153 W SB

 Podstavec F17/18, 0 145 cm, výška 35 cm, váha 28 kg + Gesis zapojení
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LED 3D andělé výška x šířka počet LED příkon barva světla

Anděl s pokrčenými nohami N46/16 265 x 210 cm 4 770 ks 356 W SB + TB

Anděl s trubkou nahoru N10/17 300 x 260 cm 3 766 ks 319 W SB

Podstavec F11/20, 0 190 cm, výška 35 cm, váha 34,8 kg + Gesis zapojení

LED 3D andělé výška x šířka počet LED příkon barva světla

Anděl 530 x 270 cm 9 284 ks 637 W SB
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KOULE 

S nimi vytvoříte neomezené množství sestav dle Vaší 
fantazie. Vyrábíme je ručně v několika velikostech 
z duralových profilů. Jsou lehké a pevné. 

Vynikají velkým počtem světelných LED diod té nej-
vyšší kvality. Do interiéru vám nabízíme koule z lami-
nátu. Originální design světelných koulí zajistí jedi-
nečný vzhled Vaší výzdoby. Výhodou je jejich široké 
využití pro zajímavé dekorace v exteriéru i interiéru. 

Na zakázku je koule možné vyrobit i v jiných rozmě-
rech než uvádíme v tabulce a to i včetně podstavce.

LED 3D koule průměr počet LED poznámka příkon barva světla

Koule venkovní 28 cm 180 ks na zem i na zavěšení 13,5 W dle volby zákazníka

Koule venkovní 40 cm 360 ks na zem i na zavěšení 27 W dle volby zákazníka

Koule venkovní 55 cm 720 ks na zem i na zavěšení 54 W dle volby zákazníka

Koule venkovní 60 cm 960 ks na zem i na zavěšení 72 W dle volby zákazníka

Koule venkovní 70 cm 960 ks na zem i na zavěšení 72 W dle volby zákazníka

Koule venkovní 80 cm 960 ks na zem i na zavěšení 72 W dle volby zákazníka

Koule venkovní 85 cm 1 200 ks na zem i na zavěšení 90 W dle volby zákazníka

Koule venkovní 100 cm 1 200 ks na zem i na zavěšení 90 W dle volby zákazníka

Koule venkovní 140 cm 2 880 ks na zem i na zavěšení 216 W dle volby zákazníka
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JELÍNCI

Jsou populární hlavně u dětí. Vyrábíme je v různých 
velikostech a pozicích. Opět se jedná o výrobek cha-
rakteristický svým originálním designem. 

Jelínci jsou ručně vyráběni našimi zámečníky z du-
ralových profilů. Vynikají kvalitním řemeslným zpra-
cováním a velkým počtem LED diod. Je to variabilní 
výzdoba s rychlou instalací. Nabízíme v provedení 
studená nebo teplá bílá. 

Neváhejte nám napsat, jelínky Vám rádi vyrobíme.

LED 3D jelínci výška x šířka počet LED poznámka příkon barva světla

Jelen velký 230 x 102 cm 480 ks s hlavou do strany 36 W SB

Laň velká 216 x 70 cm 360 ks s hlavou vpřed 27 W SB

Jelen malý 160 x 63 cm 240 ks s hlavou do strany 18 W SB

Laň malá 130 x 44 cm 240 ks s hlavou vpřed 18 W SB
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FONTÁNY A KAŠNY

Máte na náměstí kašnu, která je v létě centrem dění? 
Nechte ji patřičně vyniknout také v zimě. Pošlete nám 
fotografie své kašny s orientačními rozměry a případ-
nou Vaší představou.

Naši návrháři Vám zpracují originální grafické návr-
hy. Pokud si vyberete, design zarezervujeme jen pro 
Vás. Přijedeme si kašnu zaměřit a vznikne výrobní 
dokumentace. Dbáme na promyšlenou jednoduchost 
montáže, demontáže a skladování. Naše řešení vyni-
kají kvalitním řemeslným zpracováním a vyváženým 
světelným efektem. Používáme různé světelné efekty 
např. tekoucí vodu (str. 48).

Po schválení Vám originální výzdobu kašny vyrobíme. 
První montáž provádí naši montéři. S fontánou od nás 
budete navždy spokojeni. Pozáruční servis či úpravy 
dle trendů jsou totiž i po letech samozřejmostí. 
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VÝZDOBA OBJEKTŮ na zakázku

Je to vždy krásná výzva, nazdobit fasádu bez mož-
nosti vrtání. Máme za sebou již desítky realizací. 
Většinou se jedná o krásné historické budovy.  
Nejstarší budovou, kterou jsme zdobili, je věž Dumy 
v Ruském Petrohradu s popisným číslem 6. Výzdoba 
na ní funguje bez poruchy každé Vánoce již od roku 
2007. S přihlédnutím ke klimatickým podmínkám, 
které v Petrohradu v zimě panují, je to takový malý 
zázrak.

Budovu si změříme a nafotíme. Naši grafici s techniky 
a designéry se dají do práce. Vznikne studie s něko-
lika grafickými návrhy, jak je možné budovu nazdobit. 
Vybranou variantu doplní statik promyšleným kotve-
ním výzdoby bez vrtání či jiných zásahů do fasády. 
Po schválení zákazníkem originální výzdobu vyrobíme 
a následně nainstalujeme. 

První montáž dělají naši montéři. Tyto originální výz-
doby si zákazníci kupují. V několika případech jsme 
výzdobu realizovali formou dlouhodobého pronájmu 
na 5 let.
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STROMKY

Rozsvícený stromek je symbolem Vánoc. Originální 
design naší kolekce 3D světelných stromků je vhod-
ný na výzdobu vchodů, chodeb, kruhových objezdů 
nebo jako stojící solitér na pěší zóně. 

Jedinečnost a originální design našich stromků zaru-
čuje jejich ruční výroba. Dokážeme pro Vás na zakáz-
ku vyrobit stromky v různých velikostech a variantách 
dle Vašeho přání. 

Při použití více kusů vytvoříte zajímavé, velmi efektní 
světelné sestavy. Výhodou je rychlá montáž a varia-
bilní použití. Výrobky si můžete koupit či v omezeném 
množství pronajmout. 
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N3/19 LED 2D stromek velký
(v. 202 x š. 160 cm)

N3/19 LED 2D stromek velký
(v. 202 x š. 160 cm)

N4/19 LED 3D stromek trojúhelník malý
(v. 168 x š. 126 x h. 51 cm)

N4/19 LED 3D stromek trojúhelník malý
(v. 168 x š. 126 x h. 51 cm)

N5/19 LED 3D stromek trojúhelník velký
(v. 208 x š. 147 x h. 40 cm)

N5/19 LED 3D stromek trojúhelník velký
(v. 208 x š. 147 x h. 40 cm)

N7/19 LED 3D stromek u kraje
(v. 308 x š. 242 x h. 52 cm)

N7/19 LED 3D stromek u kraje
(v. 308 x š. 242 x h. 52 cm)

N6/19 LED 3D stromek ve středu
(v. 201 x š. 159 x h. 50 cm)

N6/19 LED 3D stromek ve středu
(v. 201 x š. 159 x h. 50 cm)

N2/19 LED 2D stromek trojúhelník velký
(v. 212 x š. 135 cm)

N2/19 LED 2D stromek trojúhelník velký
(v. 212 x š. 135 cm)

N1/19 LED 2D stromek trojúhelník malý
(v. 155 x š. 118 cm)

N1/19 LED 2D stromek trojúhelník malý
(v. 155 x š. 118 cm)
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KUŽELY A KVĚTNÍKY

Jsou velmi žádanou dekorací ke vstupům do budov 
a do pasáží obchodních center, skvěle fungují i jako 
zajímavé solitéry v interiérech. 

Originální design na míru, možné varianty osvětlení 
a rychlá montáž – to jsou naše 3D světelné kužely 
a květníky. Výrobky je možné zakoupit, některé typy 
je možné si pronajmout. 

varianty kuželů (v. 270 x š. 90 cm) 

varianty květníků 
(v. 230 cm) 

varianty květníků 
(v. 150 cm) 

varianty květníků 
(v. 220 a 270 cm) 
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3D SVĚTELNÁ REKLAMA

Výroba světlené reklamy a log 126 

Ukázka realizací 128

Ceník výrobků naleznete na našich stránkách www.mkmont.cz
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3D SVĚTĚLNÉ NÁPISY A LOGA

Díky našim špičkovým strojům, zručnosti našich ře-
meslníků a dlouhodobým zkušenostem s LED tech-
nologiemi Vám dokážeme vyrobit krásné, světelné 
i nesvětelné nápisy, loga, písmena a značky. Pokud 
chcete nové plastické logo nebo nápis s názvem Vaší 
firmy, ať už světelný nebo jen plastický, nabízíme Vám 
naše špičkové výrobky z certifikovaných materiálů 
pro použití v interiéru i exteriéru.

Naše 3D světelné nápisy a loga vynikají svou kvalitou, 
precizností zpracování a funkčností. LED technologie 
zaručuje vysokou svítivost, velmi nízkou spotřebu 
a dlouhou životnost.

Při práci se světlem umíme být kreativní a nabízíme 
služby od návrhu po montáž.
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AKTIVNÍ DĚTSKÉ KOUTKY  
A VÝZDOBA OBCHODNÍCH CENTER

Dětské koutky 134

Medvědi 136

Sněhuláci 138

Sobi 140

Vánoční šaty 142

Tučňáci 144

Velký medvěd s pomocníčky 146

Kapela 148

Vánoční zajíci 150

Hýbající se medvědi 152

Jarní dekorace     154

Obří hodiny Ouda Watch N. 001 156

Výzdoba obchodních center 158

Ceník výrobků naleznete na našich stránkách www.mkmont.cz
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DĚTSKÉ KOUTKY 

Aktivní dětské koutky jsou žádaným a stále oblíbeněj-
ším trendem vánoční výzdoby. 
Naše dekorace dětských koutků a fotokoutků fungují 
jako skládačka, kterou lze snadno přizpůsobit Va-
šemu prostoru. Plochu koutku vymezujeme plůtky, 
které máme k dispozici v rozměrech vždy po 2 m.  
Základem jsou postavičky s jedinečným designem, 
který zaujme nejen děti, ale i dospělé. Většina z nich 
je dílem naší úspěšné české návrhářky p. Evy Kova-
číkové. Těžko budete hledat v obličejích postaviček 
dva shodné výrazy, jsou vyráběny ručně a každá 
je originální. Vznikají tak dětské koutky s příběhem, 
v rozměrech dle Vašeho přání.

Uskladnění a práce s tímto typem dekorací samo-
zřejmě vyžaduje vhodné prostory. Za tímto účelem 
máme oddělenou výrobně skladovací halu v Tušimi-
cích. Rádi Vám zde předvedeme naši armádu figurek 
a dalších doprovodných dekorací.
Pokud s námi začnete svou výzdobu řešit v dostateč-
ném časovém předstihu, můžeme Vám k tématu výz-
doby dodat například knihu či puzzle. Ty pak můžete 
použít jako odměnu za nákup od obchodního centra 
či jako dárek pro stálé zákazníky.
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MEDVĚDI

Tato dekorace vyvolává v dětech nadšení a na tvářích 
dospělých vykouzlí úsměv i v náročném vánočním 
období. Každý medvěd je originál. K dispozici jsou ve 
velikostech 110, 150 nebo 160 cm. 

V daném prostoru jsme schopni pro Vás poskládat 
příběh, který bude mít zaručený úspěch. K dekoraci 
„příběhu“ používáme originální doplňky. 

Medvědů máme skladem dostatečné množství 
k nazdobení velkého obchodního centra. Pokud je 
použijeme u Vás, neuvidíte je nikde v okolí.  
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SNĚHULÁCI

Vánoce na sněhu dost možná nebudou, ale s našimi 
dekoracemi sněhuláků nic není nemožné. 

Nechte nás vytvořit ve Vašem obchodním centru 
jedinečný koutek s těmito originálními a ručně vyrá-
běnými postavičkami. 

Věřte, že v dětech vyvolají stejnou radost jako ti sku-
teční a navíc Vám neroztají. Sněhuláky nabízíme ve 
dvou základních velikostech 100 nebo 150 cm.
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SOBI

Sobi už si také našli své místo v našich českých Vá-
nocích a u dětí mají zaručený úspěch. Opět se jedná 
o originální propracované postavičky s nezaměnitel-
ným designem. 

Dekorace sobů je nápaditá a ve Vašem obchodním 
centru určitě vzbudí nadšené reakce. Figurky nabí-
zíme ve variantě sedící v rozměru 120 cm a stojící 
v rozměru 180 cm. 

Napište nám svou představu a nechte nás vytvořit 
dekoraci s příběhem, na kterou Vaši zákazníci jen tak 
nezapomenou. 
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VÁNOČNÍ ŠATY

Hledáte něco nového a neokoukaného? Pak je tato 
netradiční dekorace vánočních šatů pro Vás to pravé. 
Dekorace nabízíme v rozměrech 155 a 165 cm. 

Šaty poskytují skoro až neomezené možnosti nejrůz-
nějších barevných a světelných variací dekorů. Pokud 
zvolíte šaty jako součást své výzdoby, zaručujeme, že 
svou nevšedností a originalitou rozhodně zaujmou. 

Jediným rizikem může být, že upoutají větší pozor-
nost, než výlohy okolních módních obchodů.
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TUČŇÁCI

Že není možné, aby se setkal lední medvěd s tučňá-
kem? Tuhle výzvu rádi přijmeme a přesvědčíme Vás 
o opaku. Tučňáci jsou dalšími členy naší rozsáhlé 
armády postaviček a kombinovat je můžete s ostatní-
mi podle své fantazie. 

Mohou tak vzniknout skutečně nápadité a zábavné 
koutky, od kterých se děti nebudou chtít odtrhnout. 

K dispozici jsou ve velikostech 85, 90 a 100 cm. 
Postavičky je možné doplnit například o hudební ná-
stroje a originální dekorace s příběhem je na světě.
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VELKÝ MĚDVĚD S POMOCNÍČKY

Pokud chcete originální a interaktivní vánoční dekora-
ci, pak je velký medvěd s pomocníčky tou správnou 
volbou. 

Vybraný prostor rázem přeměníme na jedinečnou 
výrobní linku s hýbajícími se medvědy. Pro umocnění 
celkového dojmu je dekorace propojena také s ani-
mací. 

Součástí je i mikrofon, do kterého stačí promluvit 
a medvěd začne otevírat pusu podle zvuku. Nadšené 
děti mohou využít posezení u velkého medvěda, za-
tímco rodiče skrze něj budou mluvit. Anebo naopak. 
Fantazii se meze nekladou. 
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KAPELA

Dost bylo sobů a sněhuláků? Pak Vás bude zajímat 
další z našich nevšedních dekorací. Kapela skládající 
se z hrocha, nosorožce, zubra, mrože a žirafy roz-
hodně zaujme! 

Jak název prozrazuje, jednotlivé figury drží různé hu-
dební nástroje a za doprovodu instrumentální hudby 
hýbou horní částí těla. 

Tím vzniká dokonalá iluze hrající kapely, která přiláká 
děti i dospělé. Hudební čísla je možné naprogramo-
vat předem, jaké zvolíte časové intervaly, je jen na 
Vás. Navíc v záplavě vánočních koled je tato dekora-
ce příjemnou změnou. 
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VÁNOČNÍ ZAJÍCI

Zajíce si možná spojíte spíš s jarním obdobím, o to 
víc na sebe naše postavičky vánočních zajíců strhnou 
pozornost. Zajíci na lyžích, lanovce či ruském kole, to 
všechno dokážeme zrealizovat ve Vašem obchodním 
centru. 

Postavičky vypadají skvěle ve skupinkách, kde dají 
vyniknout svým rozmanitým a originálním oblečkům. 

Zajíci jsou k dispozici ve velikostech 45, 50 a 60 cm. 
Okouzlete své zákazníky a zařaďte zaječí zábavní 
park či lyžařské středisko do vánoční výzdoby.
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HÝBAJÍCÍ SE MEDVĚDI

Mezi našimi zvířecími figurami samozřejmě nesmí 
chybět ani lední medvědi. Vybírat můžete z několika 
variant pozic, například medvěd stojící, spící či med-
vědice s medvídětem v náručí. 

Jednotlivé figury vždy hýbou jednou částí těla, hlavou, 
rukama, spícímu medvědovi se nafukuje břicho. 

Opět se jedná o dekoraci, která upoutá především 
dětské oči a umocní atmosféru blížících se svátků. 
Tyto originálně zpracované postavičky zaručeně na-
jdou ve Vaší výzdobě své místo. 
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JARNÍ DEKORACE

Máte zájem o realizaci koutku s jarními dekoracemi? 
Neváhejte se na nás obrátit. Součástí našeho sorti-
mentu je také široký výběr postaviček v jarním stylu. 
Ovečky, velikonoční beránci a zajíci, slepice, kuřátka 
či vajíčka. 

Zrealizujeme pro Vás veselý a originální koutek, který 
navodí atmosféru jara a zvedne náladu všem kolem-
jdoucím. Postavičky nabízíme v různých velikostech 
a designech. 

Velikosti:
Slepice 65 cm
Kohout 65 cm
Kuře  20 cm
Zajíci  45 cm 50 cm 60 cm
Ovce  60 cm 65 cm 80 cm 95 cm
Vejce  30 cm 65 cm 70 cm 100 cm 120 cm
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OBŘÍ HODINY OUDA WATCH N. 001

Impuls k vývoji a následné výrobě obřích hodin vzni-
kl, jak už to bývá, zcela náhodně. Stojí za ním dva 
snílci. Jiří Ouda, praktik, technik a modelář, a jedna-
tel společnosti Miroslav Kalina. Při debatě nad ma-
lým modelem hodin, vyvstala otázka, zdali bychom 
společnými silami nezvládli vyrobit hodiny „obří“. 
A povedlo se! Naše originální hodiny jsou vyrobeny 
z netradičních materiálů, našimi stroji, dle výpočtů 
a výkresů Jiřího Oudy. 
Jsou zcela přesné, jedinečné, originální a ve světě 
nevídané. Není na nich nic koupeného – to je totiž 
od počátku podmínkou naší výzvy. Vše je vyrobeno 
u nás a tím vznikl skutečný originál. 

Dokončení obřích hodin plánujeme do konce tohoto 
roku. Po zkušebním provozu bychom je rádi umístili 
například do nějakého městského vestibulu či pro-
storu v obchodním centru, kde budou sloužit lidem 
jako funkční paráda. Pohled na obří ozubená „koleč-
ka“ v pohybu je totiž opravdu magický. Hodiny mají 
průměr přes 4 m, a okolo je nutné dodržovat kvůli 
vteřinové „ručičce“ bezpečnou vzdálenost. Ideální je 
tedy prostor s minimální šířkou 6 m, hloubkou 3 m 
a výškou 5 m. Pokud máte zájem o rezervaci těchto 
unikátních obřích hodin s názvem „OUDA WATCH 
N.001“, ozvěte se nám prosím, co možná nejdříve.

Detail obřích "koleček" Funkční model
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VÝZDOBA OBCHODNÍCH CENTER

Obchodní centrum bez vánoční výzdoby už si ani 
nelze představit. Náš zkušený tým dokáže opravdové 
zázraky, svěřte nám svou představu a my ji promě-
níme ve skutečnost. Nabízíme Vám možnost celkové 
vizualizace a následné vytvoření výzdoby na míru 
přímo pro Vás. 

Díky tomu, že se zaměřujeme jak na interiér, tak na 
exteriér, je výzdoba od nás vždy stylově a tématicky 
sladěná a dotažená do detailu. Nechte si výzdobu 
personalizovat například vygravírováním svého loga. 
Garantujeme, že to co zrealizujeme u Vás, neuvidíte 
nikde v okolí. 



www.vanocnivyzdoba.cz • www.mkmont.cz 161160 www.vanocnivyzdoba.cz • www.mkmont.cz

OC Metropole 
Zličín
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OC Forum
Ústí nad Labem
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OC Olympia
Brno
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OC Palladium
Praha
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OC Královo Pole
Brno
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OC Varyáda
Karlovy Vary
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OC Šestka
Praha



www.vanocnivyzdoba.cz • www.mkmont.cz 175174 www.vanocnivyzdoba.cz • www.mkmont.cz

Obchodní řetězec
Globus

Obchodní řetězec
Albert
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PVC JEHLIČÍ

PVC girlandy  178

PVC kužely 180

PVC stromky 182

PVC stromy 184

PVC věnce 186

PVC pyramidy 187

PVC jehličí 188

PVC koule 189 

Ceník výrobků naleznete na našich stránkách www.mkmont.cz
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PVC GIRLANDY 

Vyrábíme girlandy té nejvyšší kvality. Jejich předností 
je dlouhá životnost, barevná stálost, hustota a přírod-
ní vzhled. Girlandu můžete doplnit LED osvětlením  
(str. 8) a denní dekorací (str. 192).

Nazdobené girlandy skvěle navozují vánoční atmosféru. 

Girlanda G

Girlanda GG

Girlanda GV

Girlanda GX

Girlanda G-REF

*pro další barevné varianty nás kontaktujte, zakázková výroba

Girlandy G průměr délka počet větví barva

G 16, 20, 25, 30, 35 16 / 20 / 25 / 30 / 35 cm 2,7 m 198 ks zelená, bílá (matná) *

GG 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50 16 / 20 / 25/ 30 / 35 / 40 / 50 cm 2,7 m 360 / 540 ks zelená, bílá (matná), stříbrná, zlatá, červená, modrá (lesklá) *

Girlandy G-REF průměr délka počet větví barva

G-REF-10252/10352 25 / 35 cm 2,7 m 360 / 330 ks zelená (matná) + zlatá (lesklá) *celkem 2 barvy

G-REF-10253/10353 25 / 35 cm 2,7 m 360 / 330 ks zelená (matná) + zlatá, červená (lesklá) *celkem 3 barvy

Girlandy GV průměr délka počet větví barva

GV 80 14 - 30 cm 0,8 m 186 ks zelená, bílá (matná) *

GV 120 14 - 30 cm 1,2 m 234 ks zelená, bílá (matná) *

GV 180 16 - 35 cm 1,8 m 285 ks zelená, bílá (matná) *

GV 200 16 - 30 cm 2 m 300 ks zelená, bílá (matná) *

GV 270 14 - 35 cm 2,7 m 330 ks zelená, bílá (matná) *

GV 400 14 - 50 cm 4 m 784 ks zelená, bílá (matná) *

GV 500 14 - 60 cm 5 m 1012 ks zelená, bílá (matná) *

GV 600 14 - 64 cm 6 m 1342 ks zelená, bílá (matná) *

GV 700 14 - 64 cm 7 m 1418 ks zelená, bílá (matná) *

 GV 800 14 - 64 cm 8 m 1626 ks zelená, bílá (matná) *

Girlandy GX průměr délka počet větví barva

GX-200-35 16 - 30 cm 35 + 200 + 35 cm 388 ks zelená, bílá (matná) *

GX-270-40 14 - 35 cm 40 + 270 + 40 cm 798 ks zelená, bílá (matná) *

GX-400-70 14 - 50 cm 70 + 400 + 70 cm 1 000 ks zelená, bílá (matná) *

GX-500-70 14 - 60 cm 70 + 500 + 70 cm 1 228 ks zelená, bílá (matná) *

GX-600-100 14 - 64 cm 100 + 600 + 100 cm 1 646 ks zelená, bílá (matná) *

GX-700-100 14 - 64 cm 100 + 700 + 100 cm 1 722 ks zelená, bílá (matná) *

GX-800-100 14 - 64 cm 100 + 800 + 100 cm 1 930 ks zelená, bílá (matná) *



 

Kužely průměr základny výška barevné varianty

ST 100 A 0,5 m 1 m zelená, bílá (matná) *

ST 150 A 0,65 m 1,5 m zelená, bílá (matná) *

ST 200 A 0,8 m 2 m zelená, bílá (matná) *

ST 250 A 1 m 2,5 m zelená, bílá (matná) *

ST 300 A 1,15 m 3 m zelená, bílá (matná) *

ST 400 A 1,5 m 4 m zelená, bílá (matná) *

ST 500 A 1,8 m 5 m zelená, bílá (matná) *

ST 600 A 2,2 m 6 m zelená, bílá (matná) *

ST 700 A 2,4 m 7 m zelená, bílá (matná) *

ST 800 A 2,9 m 8 m zelená, bílá (matná) *

ST 1000 A 3,2 m 10 m zelená, bílá (matná) *

*pro další barevné varianty nás kontaktujte, zakázková výroba
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PVC KUŽELY

Pevná duralová konstrukce, naše kvalitní girlandy 
a vysoká kvalita zpracování. 
Naše kužely vynikají hustotou girland, neměnným 
vzhledem a mnohaletou životností. Kužely standardně 
dodáváme v zeleném provedení. Na zakázku vyrobí-
me i v barevných variantách, s LED osvětlením (str. 8) 
či denní dekorací (str. 192).

varianta 1 varianta 2 varianta 3
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PVC STROMKY

Vyrábíme různé typy, barvy a velikosti PVC stromků. 
Na stromky si můžete objednat LED osvětlení (str. 8) 
a dekoraci (str. 192). Na malé stromky doporučujeme 
použít bateriové LED osvětlení (str. 30).

30 SW

K

45 SO

S

60 SW

J

90 ZB

O

Stromky výška počet větví barevné varianty

Stromek 30 SW 30 cm 27 ks zelená

Stromek 45 SO, B 45 cm 39 ks zelená, bílá

Stromek 60 SW, SO, ZB, ZZL, SR 60 cm 57/60 ks zelená, zelenobílá, zelenozlatá, stříbrná

Stromek 90 SO, ZB, B, ZZL, SR 90 cm 89 / 91 / 98 ks zelená, zelenobílá, bílá, zelenozlatá, stříbrná

K 150, 180, 210, 240 G 150 / 180 / 210 / 240 cm 336 / 469 / 637 / 1149 ks zelená, bílá

S 180 180 cm 135 ks zelená

J 180, 240 G 180 / 240 cm 391 / 783 ks zelená

O 270 G 270 cm 964 ks zelená
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PVC STROMY

Speciální skládací konstrukce a větve v patrech – tak 
vyrábíme velké stromy. Jsou k nerozeznání od živých.  
Do exteriéru vyrábíme stromy se zesílenou konstrukcí. 

Osvětlení a dekoraci navrhneme dle Vašich představ. 
U velkých stromů nad 5 m lze dohodnout i pronájem 
včetně montáže.

Stromy výška šířka počet větví barevné varianty

V 300 G 3 m 1,8 m 2 351 ks zelená

V 400 G 4 m 2,2 m 4 079 ks zelená

V 500 G 5 m 2,6 m 6 815 ks zelená

V 600 G 6 m 3,2 m 10 271 ks zelená

V 700 G 7 m 3,5 m 12 968 ks zelená

V 800 G 8 m 3,8 m 19 824 ks zelená

V 1000 G 10 m 4,5 m 27 200 ks zelená
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PVC VĚNCE PVC PYRAMIDY

Naše věnce vzhledem nestárnou. Jsou totiž vyrobe-
ny z kvalitních PVC girland, které si vyrábíme sami. 
K věnci si u nás můžete vybrat i vhodnou dekoraci 
(str. 192). K osvětlení doporučujeme bateriové řetězy 
(str. 30), které umožňují svítit bez řešení přívodního 
kabelu.

Věnec se tak skvěle hodí například k umístění na 
vchodové dveře. Vybírat můžete z různých velikostí.

Pevná duralová konstrukce, naše kvalitní girlandy 
a vysoká kvalita zpracování. Naše pyramidy vynikají 

hustotou girland, neměnným vzhledem a mnohaletou 
životností. Pyramidy standardně dodáváme v zeleném 
provedení. Na zakázku vyrobíme i v barevných varian-

tách, s LED osvětlením či denní dekorací (str. 192).

varianta 1

varianta 2

varianta 3

Věnce průměr počet větví barevné varianty

W 20 20 cm 72 ks zelená *

W 30 30 cm 102 ks zelená *

W 40 40 cm 132 ks zelená *

WW 50 50 cm 264 ks zelená *

WW 75 75 cm 396 ks zelená *

*pro další barevné varianty nás kontaktujte, zakázková výroba

Pyramidy výška průměr základny barevné varianty

P 100 1 m 45 x 45 cm zelená, bílá (matná) *

P 150 1,5 m 60 x 60 cm zelená, bílá (matná) *

P 200 2 m 75 x 75 cm zelená, bílá (matná) *

P 250 2,5 m 90 x 90 cm zelená, bílá (matná) *

P 300 3 m 105 x 105 cm zelená, bílá (matná) *

P 400 4 m 130 x130 cm zelená, bílá (matná) *

P 500 5 m 155 x155 cm zelená, bílá (matná) *

P 600 6 m 180 x 180 cm zelená, bílá (matná) *

P 700 7 m 210 x 210 cm zelená, bílá (matná) *

P 800 8 m 240 x 240 cm zelená, bílá (matná) *

P 1000 10 m 280 x 280 cm zelená, bílá (matná) *

P 1200 12 m 320 x 320 cm zelená, bílá (matná) *

*pro další barevné varianty nás kontaktujte, zakázková výroba
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PVC JEHLIČÍ

PVC jehličí se hodí k výzdobě sálů, plesů a vánoční 
výzdobě. Pochází z naší vlastní výroby, a díky tomu 
jej pro Vás dokážeme na přání zhotovit v různých 
barevných variantách. 

PVC KOULE

Roztomilé, vzhled neměnící zelené koule dokážou být 
velmi elegantní dekorací. Lze je dozdobit řetězy (str. 8) 

a jinými dekoracemi z naší nabídky - kouličky, mašličky 
a další (str. 192). Bez vánočního zdobení je lze použít 

k celoroční dekoraci.

Jehličí délka barevné varianty

průměr 4 cm od 1 m matná - zelená, bílá
lesklá - stříbrná, zlatá, červená,      
zelená, modrá, kombinovaná

*pro další barevné varianty nás 
kontaktujte, zakázková výroba

průměr 6 cm od 1 m

průměr 8 cm od 1 m

Koule průměr barevné varianty

KU 50 50 cm zelená *

KU 80 80 cm zelená *

KU 100 100 cm zelená *

*pro další barevné varianty nás kontaktujte, zakázková výroba
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VÁNOČNÍ OZDOBY A DEKORACE

Koule PVC  194

Hrozny, šišky a cibulky 196

Hvězdy a vločky 197

Zvonky a kouličkové věnce 198

Ježci a hvězdice 199

Větve 200

Dárky 201

Mašle a zápichy 202

Vánoční hvězdy 203

Lamety, dekorativní tyče a korále 204

Ozdoby papírové a dekorační látky 205

Ceník výrobků naleznete na našich stránkách www.mkmont.cz
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KOULE PVC KOULE PERLEŤOVÉ

KOULE VERTIKÁLNÍ

PVC ozdoby jsou vhodné k nazdobení zejména 
komerčních prostor a objektů, nebo k venkovnímu 
použití.

Červená lesklá
 3 cm 4 cm
 6 cm 7 cm
 8 cm 10 cm
 12 cm 15 cm
 20 cm 25 cm
 30 cm

Červená matná
 3 cm 4 cm
 6 cm 7 cm
 8 cm 10 cm
 12 cm

Modrá lesklá
 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 10 cm 12 cm
 15 cm 

Modrá matná

 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 10 cm 12 cm

Bílá lesklá
 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 10 cm 12 cm
 

Bílá matná

 10 cm 12 cm

Oranžová lesklá
 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 10 cm 12 cm
 

Oranžová matná

 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 10 cm 12 cm

Růžová lesklá
 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 10 cm 12 cm
 

Růžová matná

 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 10 cm 12 cm

Lila lesklá
 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 10 cm 12 cm
 

Lila matná

 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 10 cm 12 cm

Zlatá lesklá
 3 cm 4 cm
 6 cm 7 cm
 8 cm 10 cm
 12 cm 15 cm
 20 cm 25 cm
 30 cm

Zlatá matná
 3 cm 4 cm
 6 cm 7 cm
 8 cm 10 cm
 12 cm

Bílá perleť
6 cm
7 cm
8 cm

Zlatá lesklá
7404730
20 cm

Stříbrná lesklá
7404700
20 cm

Červená lesklá
7404710
20 cm

Zlatá / žlutá
lesk + plyš
10-7403073 
- 10 cm
15-74046733030
- 15 cm

Stříbrná /bílá
lesk + plyš
10-7403073 
- 10 cm
15-74046730100
- 15 cm

Červená / červená
lesk + plyš
10-7403073 
- 10 cm
15-74046731010
- 15 cm

Modrá / modrá
lesk + plyš
10-7403073 
- 10 cm
15-74046735050
- 15 cm

Šampaň perleť
4 cm
6 cm
7 cm
8 cm

Růžová perleť
6 cm
7 cm
8 cm

Lila perleť
6 cm
7 cm
8 cm

Tyrkysová perleť
6 cm
7 cm
8 cm

Stříbrná lesklá
 3 cm 4 cm
 6 cm 7 cm
 8 cm 10 cm
 12 cm 15 cm
 20 cm 25 cm
 30 cm

Stříbrná matná
 3 cm 4 cm
 6 cm 7 cm
 8 cm 10 cm
 12 cm

Fuchsiová lesklá
 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 10 cm 12 cm
 

Fuchsiová matná

 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 10 cm 12 cm

Fialová lesklá
 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 10 cm 12 cm
 

Fialová matná

 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 10 cm 12 cm

Tyrkysová lesklá
 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 10 cm 12 cm
 

Tyrkysová matná

 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 10 cm 12 cm

Limetková lesklá
 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 10 cm 12 cm
 

Limetková matná

 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 10 cm 12 cm

Zelená lesklá
 10 cm 
 

Zelená matná

 10 cm 

Čokoládová lesklá
 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
 
 

Čokoládová matná

 4 cm 6 cm
 7 cm 8 cm
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ŠIŠKY A CIBULKYHROZNY HVĚZDY VLOČKY

Hrozen velikost barevné varianty

23S097-01 60 cm zlatá, stříbrná, červená

23S097-02 60 cm zlatá, stříbrná, červená

23S097-03 60 cm zlatá, stříbrná, červená

Hvězda pěticípá velikost barevné varianty

843130-20, 843100-20, 843150-20 20 cm zlatá, stříbrná, modrá - (matná)

74844B073130, 74844B070100 30 cm zlatá, stříbrná (matná / třpytivá)

Produkt velikost barevné varianty

Hvězda osmicípá 19 cm zlatá, stříbrná - (matná / lesklá), červená, modrá - (lesklá)

Hvězda na špičku velikost barevné varianty

Hvězda pěticípá 22 cm zlatá, stříbrná, červená (lesklá)

Hvězda osmicípá 40 cm zlatá, stříbrná, (třpytivá)

Produkt velikost barevné varianty

Šiška borová 18 cm zlatá, stříbrná, červená, modrá, tyrkysová

Šiška 65 cm červenozlatá, stříbrnobílá

Cibulky 16 cm zlatá, stříbrná

Holografické vločky - vnitřní velikost

3104, 1004, 1104, 1204 10 cm

3105, 1005, 1105, 1205 12 cm

3106, 1006, 1106, 1206 15 cm

3109, 1009, 1109, 1209 22 cm

3115, 1015, 1115, 1215 38 cm

Holografické vločky 3D - vnitřní velikost

1062-15-3D 15 cm

10092-22-3D 22 cm

10152-38-3D 38 cm

Holografické vločky plastové - venkovní velikost barevné varianty

RP-271D30, RP-27100, RP-27130, RP-27150 15 cm zlatá, stříbrná, zlatostříbrná, stříbrnobílá
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KOULIČKOVÉ VĚNCEZVONKY JEŽCI HVĚZDICE

Zvonek velikost barevné varianty

E 6001-1 15 cm zlatý, stříbrný, červený

E 8001-1 20 cm zlatý, stříbrný, červený

E 10001-1 25 cm zlatý, stříbrný, červený

E 12001-1 30 cm zlatý, stříbrný, červený

Věnce velikost barevné varianty

Kouličkový věnec (jednobarevný) 30 cm zlatý, stříbrný, červený - (matný / lesklý)

Kouličkový věnec (vícebarevný) 30 cm stříbrnozlatý, červenozlatý - (matný / lesklý)

Ježek velikost barevné varianty

743322210 60, 100 cm červený (semišový)

7433230 60, 100 cm zlatý (lesklý)

7433200 60, 100 cm stříbrný (lesklý)

743322201 60, 100 cm bílý (semišový)

Hvězdice velikost barevné varianty

74145073040 18 cm zlatozelená (lesklá / třpytivá)

74145070050 18 cm stříbrnomodrá (lesklá / třpytivá)

7414510 18 cm červená (lesklá)

7414500 18 cm stříbrná (lesklá)

7414550 18 cm modrá (lesklá)
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DÁRKYVĚTVE

Dárky k položení velikost barevné varianty

12710 10 cm zlatý, stříbrný, červený (lesklý)

12715 15 cm zlatý, stříbrný, červený (lesklý)

12720 20 cm zlatý, stříbrný, červený (lesklý)

Větve velikost barevné varianty

2317260-2630 150 cm zlatá

2317260-2600 150 cm stříbrná

2317260-2610 150 cm červená

2317260-2650 150 cm modrá

2317260-2622 150 cm oranžová

2317260-2663 150 cm fuchsiová

2317260-2670 150 cm burgundy

2317260-2652 150 cm tyrkysová

2317260-2686 150 cm hnědá

2317260-05 150 cm červenozlatá

2317260-28 150 cm bílotyrkysovolimetková

2317260-27 150 cm fialovočerná

Dárky k zavěšení velikost barevné varianty

T3202 25 x 90 cm zlaté, stříbrné, (lesklé / třpytivé)

T4602AH 40 x 120 cm zlaté, stříbrné, (lesklé / třpytivé)

Dárky spojené velikost barevné varianty

10606006-06 10 x 200 cm zlaté (lesklé / matné)

10606006-04  10 x 200 cm zlaté, červené (lesklé / matné / třpytivé)

10606006-10 10 x 200 cm multi (třpytivé)

10606006-02 10 x 200 cm multi (matné)

10607001-01 10 x 230 cm multi (matné)
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ZÁPICHYMAŠLE VÁNOČNÍ HVĚZDY

Mašle velikost barevné varianty

Mašle krepovaná 12, 15, 17, 20, 25, 30, 35 cm zlatá, stříbrná, červená, modrá

Mašle děrovaná 10, 20 cm zlatá, stříbrná, červená, modrá

Mašle krepovaná mega 35, 50 cm zlatá, stříbrná, červená, modrá

Zápich kouličkový velikost barevné varianty

10406001-52, 10406001-51, 10406001-10 91,5 cm zlatý, stříbrný - (matný / lesklý), zlatočervený (lesklý)

Zápich vrbový velikost barevné varianty

15149.05, 15149.09, 15149.11, 15149.08 112 cm zlatý, stříbrný, červený, bílý (třpitivý)

Vánoční hvězda v girlandě velikost barevné varianty

17549.05, 17549.09, 17549.11 180 cm zlatá, stříbrná, červená

Vánoční hvězda s klipem velikost barevné varianty

18330.11, 18330.12 23 cm červená, krémová

Vánoční hvězda s klipem velikost barevné varianty

16115.05, 16115.09, 16115.11 18 cm zlatá, stříbrná, červená

16114.05, 16114.09, 16114.11 20 cm zlatá, stříbrná, červená

16113.05, 16113.09, 16113.11 25 cm zlatá, stříbrná, červená
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KORÁLE DEKORAČNÍ LÁTKYOZDOBY PAPÍROVÉLAMETY

DEKORATIVNÍ TYČE

Korále velikost barevné varianty

2310U071M01, 2310U071M31 180 cm bílé, šampaň

2310U102M01, 2310U102M31 260 cm bílé, šampaň

Produkt velikost barevné varianty

Hvězda pěticípá 20, 35, 60 cm zlatá, stříbrná, modrá, bílá

Hvězda devíticípá 35, 60 cm zlatá, stříbrná, modrá, bílá

Dekorační látka šíře role motiv

YHFT-616 150 cm organza červená s červenými srdci

YHFT-615 150 cm organza bílá s červenými srdci

SHHC-175 155 cm stříbrné vločky na průhledném podkladu

YHHC-95A 155 cm modrostříbrné hvězdy na průhledném podkladu

SHU-3203 155 cm bílé vločky na modrém podkladu

SHHC-174 155 cm zlaté vločky na červeném podkladu

Korálková girlanda velikost barevné varianty

3200201 190 cm bílá

3200210 190 cm červená

Produkt velikost barevné varianty

Ozdobná tyč 163, 295 cm zlatá (lesklá)

Produkt velikost barevné varianty

Lameta 50 50 cm zlatá, stříbrná, červená, modrá

Lameta 100 100 cm zlatá, stříbrná, červená, modrá
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GESIS IP68+ MONTY FIX

Unikátní technologie vodotěsného konektorového systému 
zajišťuje rychlou a bezpečnou instalaci našich produktů.

*V katalogu uvádíme základní sortiment - kompletní nabídku (vč. pětipólového 
sortimentu) najdete na našem e-shopu www.vanocnivyzdoba.cz

Konektorový systém Monty Fix je univerzálním ko-
nektorovým systémem. Umožňuje navzájem propojit 

světelné řetězy s dalšími světelnými prvky a pohodlně 
nainstalovat i komplikovanější dekoraci.

Kabel do sloupu VO (kovový) se zásuvkou 
6 m
99.518.0000.7

Kabel na sloup VO (betonový) se zásuvkou 
5m a pojistkou

Zástrčka 6-10 mm, 3 pól 
96.032.4053.1 černá, 96.032.4053.0 šedá

Zástrčka 10-14 mm, 3 pól
96.032.4153.1 černá, 96.032.4153.0 šedá

Zástrčka plochý kabel, 3 pól
96.022.4453.1 černá

Zásuvka 6-10 mm, 3 pól 
96.031.4053.1 černá, 96.031.4053.0 šedá

Zásuvka 10-14 mm, 3 pól
96.031.4153.1 černá, 96.031.4153.0 šedá

Zásuvka plochý kabel, 3 pól
96.021.4453.1 černá

Rozbočný člen, 3 pól
96.030.0153.1 černý, 96.030.0153.0 šedý

Rozbočný člen se zástrčkou 6-10 mm, 3 pól
96.031.4253.1 černé

Rozbočný člen se zástrčkou 10-14 mm, 3 pól
96.031.4353.1 černé

Rozbočný člen se zásuvkou 6-10 mm, 3 pól
96.032.4253.1 černé

Zásuvka do rozvaděčů a rozbočných krabic
zásuvka M25 - zadní montáž, 3 pól
96.031.5053.1 černá, 96.031.5053.0 šedá

Prodlužovací kabely (3 x 1,5 mm)
96.232.1030.1 - 1 m černý, guma
96.232.2030.1 - 2 m černý, guma
96.232.3030.1 - 3 m černý, guma
96.232.4030.1 - 4 m černý, guma
96.232.4000.0 - 4 m šedý, PVC
96.232.5030.1 - 5 m černý, guma
96.232.6030.1 - 6 m černý, guma
96.232.6000.0 - 6 m šedý, PVC
96.232.7030.1 - 7 m černý, guma
96.232.8030.1 - 8 m černý, guma
96.232.8000.0 - 8 m šedý, PVC

Přechodka Gesis - klasická vidlice 
přívodní šňůra
99.712.0000.7 černá guma, 99.714.0000.7 šedá PVC

Aretace 
05.583.2953.3 šedá

Krytka s lankem na zástrčky
99.416.6205.2 černá, 99.415.6205.2 šedá

Krytka s lankem na zásuvky
99.414.6205.2 černá, 99.413.6205.2 šedá
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Propojovací kabel bez přechodníku (řetěz - led kabel)
MF-RL-30 bez/čk kabel černý bez přechodníku 0,3 m
MF-RL-30 bez/bk kabel bílý bez přechodníku 0,3 m
RL-MF-30 bez/čk kabel černý bez přechodníku 0,3 m
RL-MF-30 bez/bk kabel bílý bez přechodníku 0,3 m

Prodlužovací kabel (řetězy)
MF-1M/čk kabel černý 1 m MF-1M/bk kabel bílý 1 m
MF-2M/čk kabel černý 2 m MF-2M/bk kabel bílý 2 m
MF-3M/čk kabel černý 3 m MF-3M/bk kabel bílý 3 m
MF-5M/čk kabel černý 5 m MF-5M/bk kabel bílý 5 m

Propojovací kabel
MF-T/čk  kabel černý 0,3 m
MF-T/bk  kabel bílý 0,3 m

Rozdvojka
MF-rozdvojka-15/čk  kabel černý 0,3 m
MF-rozdvojka-15/bk kabel bílý 0,3 m

Roztrojka
MF-roztrojka-15/čk  kabel černý 0,3 m
MF-roztrojka-15/bk kabel bílý 0,3 m

Propojovací kabel s přechodníkem (řetěz - led kabel)
MF-RL-30/čk kabel černý s přechodníkem 0,3 m
MF-RL-30/bk kabel bílý s přechodníkem 0,3 m

F

Sada Neon Flex na strom
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ÚCHYTY

Úchyty pro kovové sloupy
Úchyt pro malé dekory (ozdoba i sloup - dolní)
sada PS1 pro velké dekory (horní a dolní pro 
ozdobu i sloup)

Úchyty pro betonové sloupy
Úchyt pro malé dekory (ozdoba i sloup - dolní)
sada PS2 pro velké dekory (horní a dolní pro
ozdobu i sloup)

Úchyty pro převěs
Sada UP

Úchyty pro dekory na špičku stromu
sada US1 1,5 m pro uchycení malých dekorů
sada US2    2 m pro uchycení velkých dekorů
sada US3    2 m pro uchycení malých dekorů

Ovladač pro žárovkové a LED produkty

Aurora a Aurora mini

Rozvaděč NEC

Reproduktory

WEC CO

Zvonkohra Přídavný světelný kanál

OVLADAČE SVĚTLA, ZVONKOHRY A ROZVADĚČE 

Práce se světlem je naše královská disciplína. Jsme 
schopni připravit ovladač na míru dle Vašeho přání. 

Ovladače světel, zvonkohry a rozvaděče označení

NEC ovladač světla - ovládání přes PC NEC

WEC CO ovladač světla - přes mobilní telefon WEC CO

Interaktivní systém Aurora Aurora

Interaktivní systém Aurora mini Aurora mini

Ovladač pro žárovkové produkty R-LCS-8202.0200.000

Ovladač pro LED produkty R-LCS-8202.0200.003

Zvonkohra MZL komplet MZL 112 1x repro

Zvonkohra MZH komplet MZH 112 1x repro

Reproduktory dle typu

Přídavný světelný kanál LC 4

Rozvaděče pro vánoční stromy dle typu
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LED ŘETĚZOVÝ REFLEKTOR LED ŽÁROVKY MK-MONT

Velmi efektního nasvícení stěny, betlému nebo 
stromu docílíte řetězovým reflektorem. Je spojitelný 
a tvarovatelný. Nabízíme v teplé a studené bílé barvě 
LED světla.

Velmi kvalitní výrobek s dlouhou životností a svě-
telným výkonem. Řetězový reflektor je vhodný i na 
celoroční nasvícení. 

Je to tady. Vyslyšeli jsme přání zákazníků a nechali 
jsme si pod velmi důkladnou kontrolou vyrábět své 

vlastní LED žárovky se závitem E27. Tyto jsou vhod-
né na osvětlení stromu MKOS (str. 28) anebo do ob-
jímek dekorů na sloupy veřejného osvětlení (str. 78). 

Naše žárovky jsou velmi kvalitní a cena, za kterou 
Vám je nabízíme, je od nás dárkem pro naše dlou-

holeté zákazníky, kteří přecházejí z žárovek  
klasických na žárovky ledkové!

LED řetězový reflektor - venkovní délka A počet LED rozteč B příkon barva světla barva kabelu spojitelnost

TF-FW-002-3030-24V 1 m 20 ks 5 cm 17 W SB, TB černá 5 ks

Trafo k TF-FW-002-3030-24V

TF-FW-002-3030-230V 1 m 20 ks 5 cm 18 W SB, TB černá 20 ks
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PODPORUJEME ČESKÝ SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ A KULTURU

Karlovarská krajská nemocnice 

Jaroslav Kostelecký - KFR Team F3

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří Sportraces ISAAC TEAM

Rekordní kometa - Klášterec nad Ohří Nadační fond Umbilicus

Ceník výrobků naleznete  
na našich stránkách  

www.mkmont.cz
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Zdobení Pařížské ulice
Praha


