
Kokybiškos LED lempučių girliandos lauko puošybai. 
Ypač atsparios sudėtingoms oro sąlygoms. Apsau-
gos klasė tik IP65 arba IP44. Guminiai dvigubai izo-
liuoti 3 mm storio laidai, hermetiškos jungtys, koky-
biški diodai. Energetinė klasė - A.  

Šios girliandos džiugins jus ne vienerius metus! 

Pagaminta Lenkijoje. 



Smulkių LED lempučių girlianda 10m (5+5) 

Naudojama eglutėms, medžiams, lan-
gams, pastatams puošti. Kabelių spal-
vos: juoda, balta, žalia, mėlyna, geltona, 
rožinė, raudona. Lempučių -  tokios 
pačios (išskyrus juodą) ir RGB. Balta 
spalva gali būti 4 rūšių: šalta, neutrali, 
šilta ir klasikinė. Kokybiški diodai tinka-
mi naudoti žemose temperatūrose ir 
drėgname ore. Virvelės užbaigiamos 
patentuota jungtimi, leidžiančia sujung-
ti kelias girliandas tarpusavyje. Prie vie-
no maitinimo šaltinio galima jungti iki 
10 komplektų. 

9,2W 230 V 100 
LED 

10 m IP 65 

Apsaugos klasė IP 65 

Kabelis Dvigubai izoliuotas 
guminis H03RN-F 

Ilgis  10 m (5+5) 

Lempučių skaičius 100 LED 

Naudojimo sritis lauke 

Tarnavimo laikas 100 000 h 

Smulkių mirksinčių LED lempučių girlianda 10m (5+5) 

3,3 W 230 V 100 
LED 

10 m IP 44 

Naudojama eglutėms, medžiams, lan-
gams, pastatams puošti. Kokybiški dio-
dai tinkami naudoti žemose temperatū-
rose ir drėgname ore. Ryškios, kokybiš-
kos vienspalvės LED lemputės turi platų 
švietimo kampą - 360 °. Blykstės efektą 
turi kas 5 lemputė. Kabelių spalvos: 
juoda, balta, žalia, mėlyna, geltona, 
rožinė, raudona. Lempučių -  tokios 
pačios . Balta gali būti šalta ir šilta . Vir-
velės užbaigiamos patentuota jungtimi, 
leidžiančia sujungti kelias girliandas 
tarpusavyje. Prie vieno maitinimo šalti-
nio galima jungti iki 10 komplektų. 

Lempučių spalvos 

Lempučių spalvos 

Apsaugos klasė IP 44 

Kabelis Dvigubai izoliuotas 
guminis H03RN-F 

Ilgis  10 m (5+5) 

Lempučių skaičius 100 LED 

Naudojimo sritis lauke 

Tarnavimo laikas 100 000 h 

Kodas: POL-PLSL 

Kodas: POL-PLSLf 

Kodas: POL-PLSL 



Didelių LED bumbulų girlianda  

4,5 W 230 V 12 LED 12 m IP 44 

Apsaugos klasė IP 44 

Kabelis Žalias, guminis, 
dvigubai izoliuotas 

Ilgis  12 m 

Lempučių skaičius 12 LED 

Naudojimo sritis lauke 

Tarnavimo laikas 100 000 h 

LED lemputės apsuptos  Ø 10 cm bal-
tais PVC bumbulais. Įspūdingai atro-
danti girlianda tinka eglutėms, me-
džiams, įvairioms erdvėms puošti. 
Kokybiški diodai tinkami naudoti že-
mose temperatūrose ir drėgname 
ore. Ryškios, kokybiškos vienspalvės 
LED lemputės turi platų švietimo 
kampą - 360 °.  Jų spalvos -  šaltai 
balta ir daugiaspalvė .  Prie vieno mai-
tinimo šaltinio galima jungti iki 5 
komplektų girliandų. 

10 W 230 V 60LED 10 m IP 44 

LED bumbuliukų girlianda RGB su pulteliu 

Apsaugos klasė IP 44 

Kabelis Žalias, dvigubai 
izoliuotas, guminis  

Ilgis  10 m 

Švietimo kampas 360 ° 

Naudojimo sritis lauke 

Tarnavimo laikas 100 000 h 

Profesionali girlianda naudojama eglu-
tėms, medžiams, langams, pastatams 
puošti. 1,5 cm skersmens bumbuliukai  
turi struktūrą, kuri leidžia generuoti 
RGB (raudoną, žalią, mėlyną) spalvas ir 
maišyti jas tarpusavyje. Komplekte yra 
pultelis, su kuriuo galite įsijungti 8 prog-
ramas.  Girlianda tinkama naudoti že-
mose temperatūrose ir drėgname ore. 
Ryškios, kokybiškos LED lemputės turi 
platų švietimo kampą - 360 °. Prie vieno 
maitinimo šaltinio galima jungti iki 10 
komplektų. 

Lempučių spalvos 

Lempučių spalvos 

Kodas: POL-PLSLBIG 

Kodas: POL-PLSLbrm 



Lempučių spalvos 

LED užuolaidos 2,5x1,5 m  

Matmenys 2,5x1,5 m 

Kabelis guminis, dvigubai 
izoliuotas 

Virvelių skaičius 20 

Lempučių skaičius 380 LED 

Naudojimo sritis lauke 

Tarnavimo laikas 100 000 h 

38,4 W 230 V 380 
LED 

Ø 3 
mm 

IP 44 Užuolaidos naudojamos fasadams, vitri-
noms, erdvėms puošti. Galimos spalvos: 
mėlyna, šiltai ir šaltai balta. Kokybiški 
diodai tinkami naudoti žemose tempe-
ratūrose ir drėgname ore. Ryškios, ko-
kybiškos vienspalvės LED lemputės turi 
platų švietimo kampą - 360 °.  Kabelio 
spalvos - balta arba juoda. Specialūs 
lizdai leidžia lengvai sujungti kelias 
girliandas tarpusavyje. Prie vieno maiti-
nimo šaltinio galima jungti iki 4 komp-

LED užuolaidos LED 2,5x3 m  

Matmenys 2,5x3 m 

Kabelis guminis, dvigubai 
izoliuotas 

Virvelių skaičius 20 

Lempučių skaičius 600 LED 

Naudojimo sritis lauke 

Tarnavimo laikas 100 000 h 

72 W 230 V 
600 

 LED 

Ø 3 
mm 

IP 44 

Užuolaidos naudojamos fasadams, vitri-
noms, erdvėms puošti. Galimos spalvos: 
mėlyna, šiltai ir šaltai balta. Kokybiški 
diodai tinkami naudoti žemose tempe-
ratūrose ir drėgname ore. Ryškios, ko-
kybiškos vienspalvės LED lemputės turi 
platų švietimo kampą - 360 °.  Kabelio 
spalvos - balta arba juoda. Specialūs 
lizdai leidžia lengvai sujungti kelias 
girliandas tarpusavyje. Prie vieno maiti-
nimo šaltinio galima jungti iki 4 komp-
lektų. Užuolaidos gali būti ir dar ilges-
nės - 6 m, 9 m. 

Lempučių spalvos 

Kodas: POL-PLCL 

Kodas: POL-PLCL 



LED Užuolaida su krioklio efektu 2,5x3 m  

Matmenys 2,5x3 m 

Kabelis guminis, dvigu-
bai izoliuotas 

Apšvietimo kampas 360 °C 

Lempučių skaičius 720 LED 

Naudojimo sritis lauke 

Tarnavimo laikas 100 000 h 

96 W 230 V 
720 

 LED A 
IP 44 

Šios smulkių lempučių LED užuolaidos 
turi nuostabų krintančio vandens efek-
tą. Tinka fontanams, fasadams, vitri-
noms dekoruoti. Galimos spalvos: mėly-
na, šiltai ir šaltai balta. Kokybiški diodai 
tinkami naudoti žemose temperatūrose 
ir drėgname ore. Ryškios, kokybiškos 
vienspalvės LED lemputės turi platų 
švietimo kampą - 360 °.  Kabelio spalva - 
balta. Specialūs lizdai leidžia lengvai 
sujungti kelias girliandas tarpusavyje. 
Prie vieno maitinimo šaltinio galima 
jungti iki 10 komplektų. 

Blyksinti LED varveklių girlianda  

Apsaugos klasė IP 65 

Kabelis guminis, dvigubai 
izoliuotas 

Matmenys 0,7x5 m (2,5+2,5) 

Lempučių skaičius 120 LED 

Naudojimo sritis lauke 

Tarnavimo laikas 100 000 h 

9,2 W 230 V 120 
LED 

5 m IP 65  Naudojama stogų kraštams, balko-
nams, fasadams puošti. Blyksi kas penk-
tas šviesos diodas. Lempučių kiekis - 
120 (96  LED + 24 FLASH). Varveklių ilgis 
70 cm. Atstumas tarp lempučių 10 cm. 
Galimos spalvos: mėlyna, šiltai ir šaltai 
balta. Kokybiški diodai tinkami naudoti 
žemose temperatūrose ir drėgname 
ore. Kabelio spalva - balta arba juoda. 
Specialus lizdas leidžia sujungti kelias 
girliandas tarpusavyje. Prie vieno maiti-
nimo šaltinio galima jungti iki 10 komp-
lektų. 

Kodas: POL-LCLwf 

Kodas: POL-PLILf 



LED meteoritai 50 cm  

Matmenys 500x50 cm 

Kabelis guminis, dvigu-
bai izoliuotas 

Meteoritų skaičius 5 

Lempučių skaičius 320 LED 

Naudojimo sritis lauke 

Tarnavimo laikas 100 000 h 

7,9 W 230 V 
320 

 LED 

50 cm IP 44 Nuostabus krintančios žvaigždės efek-
tas. LED meteoritai puikiai papuošia 
medžius, eglutes, stogus. Galimos spal-
vos: šiltai ir šaltai balta. Vamzdelių ilgis - 
50 cm, atstumai tarp jų - 100 cm. Koky-
biški diodai tinkami naudoti žemose 
temperatūrose ir drėgname ore. °.  Ka-
belio spalva -  žalia, juoda. Specialūs 
lizdai leidžia lengvai sujungti kelias 
girliandas tarpusavyje. Prie vieno maiti-
nimo šaltinio galima jungti iki 3 komp-
lektų. 

Girliandų kabinimui gali prireikti kai 
kurių priedų. Turime pasiūlyti  prailgini-
mo laidų, skirstytuvų, laikiklių ir pan.  

LED girlianda su saulės baterija 

4,8 W 3,6 V 
100 

 LED 

10 m IP 44 

Ilgis 10 m 

Kabelis PVC žalias 

Galia 4,8 W 

Lempučių skaičius 100 LED 

Naudojimo sritis Viduje ir lauke 

Tarnavimo laikas 100 000 h 

Ši girlianda maitinama saulės energija, 
kuri yra nemokama. Dienos metu pane-
lė automatiškai kraunama. Sutemus LED 
lemputės švies naudodamos sukauptą 
energiją iki 10 val. Puikiai tinka papuošti 
krūmus, medžius, eglutes ir t.t. Galimos 
spalvos: šiltai ir šaltai balta, įvairiaspal-
vė.  

Lempučių spalvos 

 

Rudens g. 29, Neveronys, Kauno r. 

vadyba@sodoroze.lt 

tel. 8 677 43142, 8 676 17771 

Kodas: POL-MET 

Kodas: POL-SLSL 


