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Crystal závěsná koule 
se strunou 12 LED

 počet LED: 12    barva: teplá bílá
velikost: Ø 12 cm    délka kabelu: 40 cm

barva kabelu: transparent
celková spotřeba: 0,06 W

použití: vnitřní

18000311

Crystal závěsná koule 
s větvičkou 12 LED

 počet LED: 12    barva: teplá bílá
velikost: Ø 12 cm    délka kabelu: 40 cm

barva kabelu: transparent
celková spotřeba: 0,06 W

použití: vnitřní

18000316

Crystal závěsná koule 
s hvězdami 10 LED

 počet LED: 10    barva: teplá bílá
velikost: Ø 10 cm    délka kabelu: 41 cm

barva kabelu: transparent
celková spotřeba: 0,06 W

použití: vnitřní

18000317

18000312 - 10 LED   18000313 - 12 LED   18000314 - 15 LED

Crystal závěsná žárovka 10/12/15 LED
 počet LED: 10/12/15    barva: teplá bílá

velikost: 8 x 15 cm/10 x 18 cm/12 x 20 cm
délka kabelu: 40 cm    barva kabelu: transparent

celková spotřeba: 0,06 W
použití: vnitřní

18000315

Crystal těžítko s cesmínou 10 LED
počet LED: 10  

barva: teplá bílá
velikost: 10 cm

celková spotřeba: 0,06 W
použití: vnitřní

2xAAA 2xAAA

2xAAA 3xAAA

2xAA

3
velikosti

    Marimex CRYSTAL



Crystal závěsná hvězda s cesmínou 15 LED
počet LED: 15    barva: teplá bílá

velikost: 18 cm
délka kabelu: 40 cm

barva kabelu: transparent
celková spotřeba: 0,06 W

použití: vnitřní

18000320

Crystal závěsná hvězda 12/15 LED
počet LED: 12/15    barva: teplá bílá

velikost: 15/18 cm
délka kabelu: 40 cm

barva kabelu: transparent
celková spotřeba: 0,06 W

použití: vnitřní

18000322 - 12 LED   18000321 - 15 LED

Crystal závěsná bílá šiška 10 LED
počet LED: 10

barva: teplá bílá
velikost: 9,5 x 14 cm

barva kabelu: transparent
celková spotřeba: 0,06 W

použití: vnitřní

18000326

Crystal závěsná bílá šiška 12 LED
počet LED: 12

barva: teplá bílá
velikost: 9 x 20 cm

barva kabelu: transparent
celková spotřeba: 0,06 W

použití: vnitřní

18000324

Crystal závěsná zlatá šiška 10/15 LED
počet LED: 10/15
barva: teplá bílá

velikost: 9 x 14 cm/12 x 22 cm
barva kabelu: transparent
celková spotřeba: 0,06 W

použití: vnitřní

18000327 - 10 LED   18000328 - 15 LED

2xAA 2xAA

2xAA 2xAA 2xAA

2
velikosti

2
velikosti

    Marimex CRYSTAL



Nature řetěz s domečky 10 LED
řetěz dřevěné chaloupky 10 ks

15 cm mezi diodami
 počet LED: 10    barva: teplá bílá

délka řetězu: 135 cm
délka kabelu: 30 cm

barva kabelu: transparent
celková spotřeba: 0,6 W

použití: vnitřní
18000265

18000267

Nature anděl 8 LED
dřevěný anděl

 počet LED: 8    barva: teplá bílá
velikost: 19,5 x 4 x 29 cm
celková spotřeba: 0,48 W

použití: vnitřní

18000269

Nature hvězda 10 LED
dřevěná hvězda

 počet LED: 10    barva: teplá bílá
velikost: 34 x 6 x 32,5 cm
celková spotřeba: 0,6 W

použití: vnitřní

Nature řetěz s domečky 10 LED
řetěz dřevěné chaloupky (bílé) 10 ks

15 cm mezi diodami
 počet LED: 10    barva: teplá bílá

délka řetězu: 135 cm
délka kabelu: 30 cm

barva kabelu: transparent
celková spotřeba: 0,6 W

použití: vnitřní
18000266

Nature řetěz s hvězdami 10 LED
řetěz dřevěné hvězdy 10 ks

15 cm mezi diodami
 počet LED: 10    barva: teplá bílá

délka řetězu: 135 cm
délka kabelu: 30 cm

barva kabelu: transparent
celková spotřeba: 0,6 W

použití: vnitřní
18000264

2xAA 2xAA

2xAA 2xAA 2xAA

    Marimex NATURE



Nature stromeček 10 LED
dřevěný strom
 počet LED: 10

barva: teplá bílá
velikost: 28 x 8 x 34 cm
celková spotřeba: 0,6 W

použití: vnitřní

18000268

Nature les 15 LED
dřevěný strom trojitý (bílý)

 počet LED: 15
barva: teplá bílá

velikost: 21,5 x 5 x 35 cm
celková spotřeba: 0,9 W

použití: vnitřní

18000271

Nature les 15 LED
dřevěný strom trojitý

 počet LED: 15
barva: teplá bílá

velikost: 21,5 x 5 x 35 cm
celková spotřeba: 0,9 W

použití: vnitřní

18000270

Nature stolní lampa LED
osvětlení ve tvaru koule  

 počet LED: 1
barva: teplá bílá
velikost: Ø 20 cm

celková spotřeba: 0,06 W
použití: vnitřní

18000272

3xAA 2xAA3xAA

3xAA

    Marimex NATURE



Svítící hvězda LED
materiál: papír    počet LED: 1    barva: teplá bílá

rozměr produktu: 60 cm
délka kabelu: 2 m    barva kabelu: bílý

celková spotřeba: 3 W    použití: vnitřní

18000091

Svítící struny 120 LED 

LED drátek střapec    počet LED: 120
barva: studená bílá    rozměr produktu: 6 strun x 2 m

délka kabelu: 3 m    barva kabelu: stříbrná
celková spotřeba: 1,8 W    použití: venkovní i vnitřní

18000095 18000093 - 30 LED   18000094 - 80 LED

Svítící struna 30/80 LED
LED drátek    počet LED: 30/80

barva: teplá bílá    délka struny: 3 m/8 m
délka kabelu: 30 cm/3 m    barva kabelu: měděná/stříbrná    

celková spotřeba: 0,45 W/1,2 W    použití: vnitřní/vnitřní i venkovní  

Svítící medvěd 22 LED 
materiál: akryl    počet LED: 22

barva: bílá
rozměry produktu: 19 cm x 16,5 cm x 19,5 cm

celková spotřeba: 0,36 W    použití: vnitřní

18000085

    Marimex DECOR

3xAA

3xAA

30 LED

2
velikosti



Svítící hvězda 72 LED
LED hvězda dvoubarevná    počet LED: 72

barva: studená bílá/modrá    rozměr produktu: 54 cm
délka kabelu: 1,5 m    barva kabelu: bílý

celková spotřeba: 2,16 W    použití: venkovní i vnitřní

18000086

    Marimex DECOR

Řetěz s vločkami 20 LED
počet LED: 20    barva: studená bílá

délka řetězu: 1,77 m
délka kabelu: 0,25 m    barva kabelu: transparent

celková spotřeba: 1,2 W    použití: vnitřní

18000298

Řetěz se stromečky 40 LED
počet LED: 40    barva: teplá bílá

délka řetězu: 4 m    funkce: navzájem propojitelné
délka kabelu: 3 m    barva kabelu: transparent

celková spotřeba: 1,2 W    použití: venkovní i vnitřní

18000303

Řetěz s hvězdami 40 LED
počet LED: 40    barva: teplá bílá

délka řetězu: 4 m    funkce: navzájem propojitelné
délka kabelu: 3 m    barva kabelu: transparent

celková spotřeba: 1,2 W    použití: venkovní i vnitřní

18000304

18000299

Řetěz s hvězdami 20 LED
počet LED: 20    barva: teplá bílá

délka řetězu: 1,77 m
délka kabelu: 0,25 m    barva kabelu: transparent

celková spotřeba: 1,2 W    použití: vnitřní

18000087

Světelné hvězdy 100 LED
počet hvězd: 5 ks    počet LED: 100    barva: studená bílá

rozměr produktu: 80 cm x 80 cm
délka kabelu: 3 m    barva kabelu: transparent

celková spotřeba: 1,5 W    použití: venkovní i vnitřní

2xAA 2xAA



Světelné rampouchy 50/100/150 LED
rampouchy 10/20/30 ks    velikost rampouchu 21 cm

počet LED: 50/100/150    barva: studená bílá - funkce 8 módů
délka řetězu: 2,25 m/ 4,75 m/ 7,25 m

délka kabelu: 3 m    barva kabelu: transparent
celková spotřeba: 0,75 W/1,5 W/2,25 W    použití: venkovní i vnitřní

18000088 - 10 ks  18000089 - 20 ks  18000090 - 30 ks 

18000092

Světelné rampouchy mini 40 LED
rampouchy 40 ks    LED: 40
velikost rampouchu 9,5 cm  

funkce: navzájem propojitelné
barva: studená bílá
délka řetězu: 6 m
délka kabelu: 5 m

barva kabelu: transparent
celková spotřeba: 0,6 W

použití: venkovní i vnitřní

Rampouchy s efektem 
padajících kapek 240 LED

rampouchy 10 ks    počet LED: 240
velikost rampouchu: 32 cm

 barva: studená bílá
funkce: efekt tekoucí kapky, časovač, 

navzájem propojitelné
délka kabelu: 3 m

barva kabelu: transparent
celková spotřeba: 0,6 W

použití: venkovní i vnitřní
18000296

Světelné mini rampouchy (modré) 60 LED
rampouchy 60 ks    velikost rampouchu: 10 cm

počet LED: 60    barva: modrá
funkce: časovač, navzájem propojitelné

délka kabelu: 10 m    barva kabelu: transparent
celková spotřeba: 1,2 W    použití: venkovní i vnitřní

18000297

3
velikosti
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18000310

Světelný závěs s hvězdou 80 LED
počet LED: 80    barva: teplá bílá

velikost: 85 x 120 cm 
funkce: časovač, navzájem propojitelné

délka kabelu: 10 m
barva kabelu: transparent
celková spotřeba: 1,44 W
použití: venkovní i vnitřní

18000308 - 100 LED   18000309 - 128 LED

Světelná síť 100/128 LED
počet LED: 100/128    barva: studená bílá

velikost: 150 x 150 cm/300 x 300 cm
funkce: časovač, navzájem propojitelné

délka kabelu: 10 m    barva kabelu: transparent
celková spotřeba: 1,8 W/2,3 W

použití: venkovní i vnitřní

18000307 - 144 LED   18000305 - 160 LED   18000306 - 240 LED

Světelný závěs 144/160/240 LED
počet LED: 144/160/240

barva: teplá bílá, studená bílá jiskřící
mezery mezi diodami: 10 cm/5 cm/5 cm 

(každá 5. LED bliká studeně)
velikost: 252 x 60 cm/190 x 60 cm/290 x 60 cm

funkce: časovač, jiskřící efekt, navzájem propojitelné
délka kabelu: 10 m/3 m/3m
barva kabelu: transparent

celková spotřeba: 2,6 W/2,88 W/4,32W
použití: venkovní i vnitřní

3
velikosti

2
velikosti

    Marimex DECOR



studená bílá teplá bílá barevná

8 funkce 8 módů     Z zelený kabel     T transparentní kabel      18xxxxxx kód produktu 

Světelný řetěz 400 LED - dvojitý
dvojitý shlukový řetěz    počet LED: 400
barva: teplá bílá, studená bílá, barevná

funkce: 8 módů    délka řetězu: 4 m
délka kabelu: 3 m    barva kabelu: tmavě zelená

celková spotřeba: 6 W    použití: venkovní i vnitřní

18000081   18000082   18000083

18000058  18000059  18000060  18000061  18000062  18000063
8, Z 8, Z 8, ZZ Z Z

18000064  18000065  18000066  18000067  18000068  18000069
8, T 8, T 8, TT T T

Světelný řetěz 100 LED 
světelný řetěz   počet LED: 100

barva: studená bílá, barevná, teplá bílá,
 studená bílá/teplá bílá/barevná - funkce 8 módů 

délka řetězu: 5 m   délka kabelu: 3 m 
barva kabelu: tmavě zelená/transparentní

 celková spotřeba: 1,5 W
použití: venkovní i vnitřní

18000070  18000071  18000072  18000073
8 8

Světelný řetěz 200 LED
světelný řetěz   počet LED: 200

barva: teplá bílá/barevná,
studená bílá/barevná - funkce 8 módů 
délka řetězu: 10 m   délka kabelu: 3 m 

barva kabelu: tmavě zelená
celková spotřeba: 3 W

použití: venkovní i vnitřní

18000074  18000075  18000076  18000077
8 8

Světelný řetěz 400 LED
světelný řetěz   počet LED: 400

barva: studená bílá/barevná, 
studená bílá/barevná - funkce 8 módů 
délka řetězu: 20 m   délka kabelu: 3 m

barva kabelu: tmavě zelená
celková spotřeba: 6 W

použití: venkovní i vnitřní

Světelný řetěz 1000 LED - dvojitý
dvojitý shlukový řetěz    počet LED: 1000

barva: studená bílá    funkce: 8 módů
délka řetězu: 10 m    délka kabelu: 3 m

barva kabelu: tmavě zelená
celková spotřeba: 6 W    použití: venkovní i vnitřní

18000084
8

Světelný řetěz 200 LED - dvojitý
dvojitý shlukový řetěz    počet LED: 200
barva: teplá bílá, studená bílá, barevná

funkce: 8 módů    délka řetězu: 2 m
délka kabelu: 3 m

barva kabelu: tmavě zelená
celková spotřeba: 3 W

použití: venkovní i vnitřní

18000078   18000079   18000080

    Marimex DECOR



Marimex

Jedinečné kouzlo Vánoc
Světelné dekorace Marimex snadno vnesou vánoční atmosféru do každého domova. Rozzáří nejen vnitř-
ní prostory, ale lze je instalovat i jako venkovní osvětlení. Díky klasickému zpracování tvarů jednotlivých 
prvků podněcují k tradičně a pohodově stráveným vánočním svátkům. Inspirativní produkty Marimex 
zažehnou to pravé a jedinečné vánoční světlo, a to jak v domácnosti, tak i ve všech svátečně naladěných 
srdcích.

Marimex CRYSTAL
Rodinná setkání a rozzářené tváře bližních jsou tím nejhodnotnějším, co provází vánoční svátky. Kolekce 
Marimex Crystal překvapí i toho nejnáročnějšího hosta nádechem luxusu a kouzlem výjimečnosti. V ka-
ždé skleněné ozdobě Marimex Crystal je ukrytá část třpytivých a zasněžených Vánoc, stačí ji jen objevit. 

Marimex NATURE
Jedinečné momenty, které vánoční čas přináší, tkví v maličkostech jako je správně zvolená vánoční výz-
doba. S dřevěnými dekoracemi z řady Marimex Nature se ponoří každá domácnost do poklidné atmosfé-
ry severské zimy. Díky Marimex Nature Vánoce snadno překročí práh skrze pravou vůni dřeva, tlumená 
světla a ikonické motivy.

Marimex DECOR
Marimex Decor přináší světelnou kolekci plnou tradičních zářivých dekorací. Univerzální, a přesto exklu-
zivní design snadno a s citem nastolí vánoční atmosféru v nitru domova i v jeho exteriérech. Světelné 
řetězy a závěsy Marimex Decor jednoduše vdechnou svátečního ducha každému stromku, oknu, balkonu 
či zahradní pergole. 

2xAA

2
velikosti

produkt je navzájem propojitelný 
(max. tři sety do sebe)

produkt je vybaven  
časovačem 

produkt je v nabídce 
v několika velikostech

produkt je na
baterie

Jedinečné kouzlo Vánoc



Značkové produkty řady LED OSVĚTLENÍ MARIMEX zakoupíte 
v široké partnerské síti, více na www.marimex.cz.

Autorizovaný prodejce


