
Kalėdinis katalogas 

POL-0934M 

Ø300 cm, LED 350 W 

POL-0935M 

Ø 400 cm, LED 675 W 



Kataloge rasite lenkų kompanijos Kalėdines dekoraci-
jas, tinkamas miesto aikščių, stulpų, gatvių, fasadų 
puošimui. Daugiausia tai dekoracijos su LED šviesos e-
lementais. Įvairių formų, didžiuliai, žėrintys ornamen-
tai sukurs šventinę nuotaiką, papuoš bet kurią erdvę ir 
tikrai nepaliks abejingų! 

POL-1979 

300x300 cm 

LED350W 



TURINYS 

3 D dekoracijos                                 4 

3 D dekoracijos ant stulpų            14 

Gatvės ir fasadų dekoracijos        16 

Stulpų ir fasadų dekoracijos         21 

2D Stulpų dekoracijos                    23 

Universalios dekoracijos                37 

Dekoracijos su optine plėvele      48 

Gigantiški bumbulai ir žvaigždės  49 

Įvairios dekoracijos                        50 

Dekoracijos gali būti dvimatės ar trimatės, pastatomos ar pakabinamos, įvairių stilių ir 
dydžių. Ornamentai gaminami iš aliuminio profilių ar rėmų, suvirintų TIG būdu, prie jų 
pritvirtinant LED kabelius ir smulkių lempučių girliandas. Taip pat gali būti naudojami į-
vairių spalvų blizgučių kilimėliai ar optinės plėvelės. Minimalus LED žarnų skersmuo 13 
mm, tankis - 36 diodai/m. Lempučių girliandose naudojami HO3RN-F tipo laidai, pajungi-
mo kabeliai HO5RN-F tipo. Dekoracijų apsaugos klasė min IP44. Jungiama prie 230 V 
tinklo. Tvirtinamos su patentuotais cinkuoto plieno laikikliais, kronšteinais, plieniniais ar 
plastikiniais tvirtinimo dirželiais. Dekoracijos yra tvirtos - aliuminio rėmams suteikiama 
viso gyvenimo garantija, elektriniams komponentams - 24 mėnesių garantija.  

Jeigu šiame kataloge nerandate Jums tinkamo varianto, susisiekite su mumis - pasiūlysi-
me daugiau.

POL-1988 

450X350  cm/650x475 cm 

LED 1085W/LED1750 W 



 4 

Didžiulės, įspūdingos 3D deko-
racijos papuoš bet kurią aikštę, 
skverą ar pastato įėjimą.  Spal-
vingi šviesos diodų lempučių 
masyvai gali suformuoti žvaigž-
des, sniego senius, dovanas ir 
bumbulus.  
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Gigantiški ažūriniai bumbulai  sukurs 
nepakartojamą Kalėdinę atmosferą 
didelėse erdvėse.  
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Žiemą neveikiančius fontanus 
galite papuošti šiomis LED lem-
pučių dekoracijomis. Jos tinka-
mos ne tik per Kalėdas, bet ir vi-
su šaltuoju metu laiku. 
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Sfera - universali dekoracija, puikiai už-
pildysianti erdves parkuose, skveruose. 
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3D Stulpų dekoracijos yra išties puošnios ir efektingos.  Bumbulai suteikia papil-
domo tūrio ir žavesio. Dekoracijos būna kabančios arba apjuosiančios  stulpą.  
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Šio tipo dekoracijos skirtos 
erdvei virš gatvės ar fasa-
dams papuošti. Jos didžiu-
lės ir patrauklios, tad tikrai 
sukurs pasakišką efektą. 

Dekoracijos gali būti tiekiamos dalimis 
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Kai kurios dekoracijos gali būti animuotos - 
su krintančių meteoritų efektu. Jos gali būti 
jungiamos į tam tikras grupes, programuo-
jamos ir valdomos nuotoliniais pulteliais.  
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Šios įspūdingos dekoracijos ypač tinka dide-
liems stulpams. Jos gali siekti ir 3 m, taigi, 
būtų matomos iš tolo. Įvairių paprastų ele-
mentų kombinacijos sukuria platų pasirinki-
mą, kuris įtiks ir išrankiausiam skoniui. 
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Kaspinas gali būti papildytas snaigių, rozečių ir bumbulų ornamentais. 
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Bumbulai 

PVC bumbulai suteikia tūrio plokščioms deko-
racijoms , atspindi šviesą, pagyvina.  Gali būti 
baltos, sidabro, ausinės, raudonos ir mėlynos 
spalvos. 10-30 cm dydžio.  Naudodami juos ga-
lite susikurti norimą dekoraciją. 
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Šios paprastos dekoracijos ant 
stulpo gali būti montuojamos 
po vieną, simetriškai po dvi ar 
net po tris taip išgaunant trima-
tį vaizdą. 
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Šios klasikinės formos dekoracijos tinka 
fasadui, langams, stulpams papuošti. 
Gaminamos iš aliuminio rėmo, prie kurio 
pritvirtinta LED žarna ar juostelė. 
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Pasiūlymai su įvairių spalvų blizgučiais, kurie užpildo dekoracijų erd-
vę,  suteikia joms papildomą spalvą ir tūrį.  Pavyzdžiui, baltos LED 
šviesos kombinacija su mėlynu blizgučių kilimėliu sukuria mėlyną 
šviesą.  Šios dekoracijos (kodas su M) turi didesnį pasipriešinimą vė-
jui, todėl, jei yra didelių matmenų, tinkamesnės fasadui.  
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Šios dekoracijos - itin universalios. Gali būti kabinamos ant 
stulpų, eglutės, fasadų, naudojamos po vieną ar jungiamos į 
kompozicijas.  Būna su rėmeliais arba be jų. 
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Beveik visos dekoracijos gali būti  papildytos blizgučių užpildu ar 
bumbulais. Galite rinktis jų spalvas siekdami gauti norimą efektą. 

 



46 

Snaigės ir žvaigždės yra tipiškos Kalėdinės de-
koracijos, o rozetės gali puošti įvairiomis pro-
gomis. Tinka langams, fasadams. 
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Pasiūlymai su įvairių spalvų blizgučių kilimėliais, kurie  suteikia deko-
racijoms papildomą spalvą ir tūrį.  Šios dekoracijos gražiai atrodo ir 
dieną, o naktį jos gražesnės dėl papildomo šviesos atspindėjimo. 
Puošmenos turi didesnį pasipriešinimą vėjui, todėl jas saugiausia 
naudoti fasadams arba nedidelių matmenų stulpų ornamentuose. 
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Dekoracijos su optine PET plėvele. 
Šviesa sklindanti iš vidaus išskaido-
ma į  spindinčias žvaigždutes. 
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Šie gigantiški PVC bumbulai ir žvaigždės puikiai atrodo ir dieną, ir naktį. Gali būti kabinami ant medžių ar stato-
mi prie įėjimo - tik Jūsų fantazijos reikalas, kur juos panaudosite.  

Bumbulai gali būti kombinuoti ir su LED 
lemputėmis.  Blizgus paviršius, šviesa ir 
efektas tikrai bus įspūdingas. 
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Putų polistirolo žvaigždė 

SD-WYS024, Ø 110 cm 

Bumbulų girlianda 

Bumbulų dydis - 8 cm, vielos ilgis 10 m.  

Įvairūs 3D ir 2D užrašai gaminami pagal užsakymą. Pasirin-
kite norimą dekoracijos dydį, spalvą, rūšį  ir mes  ją paga-

minsime 

 

POL-0308 

100x280 cm 

380 W/LED 77 W 

POL-1321 

100x300 cm 

750 W/LED 150 W 

„Polamp“ siūlo šias  

LED spalvas: 

Šalta balta 

Šilta balta 

Geltona 

Rožinė 

Violetinė 

Raudona 

Oranžinė 

Mėlyna 

Tamsiai mėlyna 

Žalia 

Įvairiaspalvė 

RGB 
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Kalėdinės eglutės 
Kalėdines egles POLAMP kompanija gamina nuo 2009 m. Jos yra kokybiškos, atsparios oro sąly-
goms ir saugios. Projektuojant atliekami visi reikiami atsparumo ir tvirtumo skaičiavimai. Pagrindas 
- plieninis kūgio ar piramidės  formos rėmas. Užpildoma PVC eglės šakelių girlianda. Piramidės for-
mos eglės šakelės ilgesnės, jos atrodo natūraliau. Kompanija yra paruošusi eglių dekoravimo pa-
vyzdžius - jums tereikia išsirinkti tinkamiausią.  

Kūgio formos eglės dydžiai: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 ir 1200 cm. 

Piramidės formos eglės 225 cm. 

Vainikai, girliandos, bumbulai, žvaigždės ... 
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Vienas iš eglės dekoravimo variantų: blyksinčios 
LED lempučių girliandos  šaltos baltos šviesos, LED 
kabeliai, auksinės spalvos PVC bumbulai, viršūnė 
POL-617. 
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Modulinės struktūros 
kūgiai yra lengvai suren-
kami, tvirti ir atsparūs 
aplinkos sąlygoms. 

Lentelėje parodyti kūgio 
matmenys (aukštis, pag-
rindo skersmuo ,cm) ir 
svoris, kg (be dekoracijų).  
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