
продаж LED-гірлянд

дизайн та монтаж 



Нічну різдвяну Європу чудово видно із космосу.

Ніби кидаючи виклик сонцю, світить

вона своїми яскравими різнокольоровими 

вогнями.

В такі хвилини - як хочеться потрапити 

туди! Опинитися серед кольорових вітрин

магазинів, що так ваблять, серед неонових 

спалахів нічних клубів або затишного 

мерехтіння маленьких бістро.

Нажаль, робота, сім’я, турботи - не завжди

дозволяють втілити свої бажання у життя.

  

Але відтепер це не проблема! Тепер

яскравість різдвяної Європи можна 

приблизити, не виїзджаючи зі свого міста 

або навіть з дому, за допомогою професіоналів

компанії ЛЮМІОН!

Наші фахівці залюбки допоможуть

запалити чарівні вогні квартир, будинків,

садів, вулиць, парків, міст! 

Навіщо чекати поки станеться диво?

Замов його в ЛЮМІОН!

ЗМІСТ

Технічні характеристики
професійної лінійки LED-гірлянд

Пропонуємо послуги

Розробка дизайн-проекту новорічної
ілюмінації

Гірлянда «Стрічка»
STRING LIGHT

Гірлянда «Бахрома»
ICICLE LIGHT

Гірлянда «Завіса»
CURTAIN LIGHT

Гірлянда «Світлові кулі»
LED GALAXY BULB STRING

Гірлянда «Таючі бурульки»
LED SNOW FALLING

Гнучкі світлові шнури DURALIGHT

Гнучкі світлові шнури NEON-FLEX

Гнучкі світлові шнури TAPE LIGHT

Чарівна ялинка «MAGIC SPIRAL»

Мотив «Сніжинки»
SNOW FLAKE MOTIF

Карта проїзду 
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ЗМІСТ ВСТУП
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Для використання зовні приміщення,
на вулиці

Ступінь захисту від проникнення води

Морозостійкість

Мінімальне споживання електроенергії 
Тривалий термін служби 
Мінімальне теплове випромінювання

При відключенні однієї лампи
інші працюють

Відповідність європейським стандартам безпеки і якості
Наявність сертифікату для продажу продукції в Європі
СЕ (Attestation of conformity with European Directives)

Гірлянда на каучуковому кабелі, діаметр дроту 3,3 мм. 
Всередині кабелю - мідний дріт 0,5 мм.

Два варіанти кольору кабеля

Зручність самостійного монтажу 
Можливість з'єднання декількох гірлянд в один ланцюг 
Наявність детальної інструкції

Гарантія 1 рік з моменту продажу

Пропонуємо послуги

Розробка дизайн-проекту
  

Монтаж кваліфікованими фахівцями
Висотні роботи з використанням спецтехніки 
Наявність ліцензії Державної архітектурно-будівельної 
інспекції України від 13.06.2018р. на монтажні роботи 
будь-якого рівня складності 

Демонтаж, чистка та упаковка гірлянд

Розробка технічного проекту   

Виготовлення несучих конструкцій, кріплень для гірлянд

Продаж і доставка гірлянд в усі міста України

Технічні характеристики професійної лінійки LED-гірлянд
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Розробка дизайн-проекту новорічної ілюмінації Розробка дизайн-проекту новорічної ілюмінації

Дизайн-проект, створений нашими дизайнерами - це не просто 
картинка, фотомонтаж. Перш за все це фізичне втілення енергії, 
доказ магічних можливостей перетворення пересічного 
електроприладу - гірлянди в об'єкт, який несе свято, радість і 

Наші дизайнери мають не тільки профільну художню освіту, 
навички роботи з архітектурними формами. Вони знають 
психологічні аспекти впливу яскравості і насиченості світла на 
людину, підбирають оптимальні колірні і технологічні рішення 
відповідно до поставлених завдань. Вони магічним чином 
можуть матеріалізувати будь-яку картинку різдвяної казки і 

 

Звичайно,  ми вивчаємо досвід європейських колег,  
знайомимося з новими технологіями, виробами, прийомами в 
дизайні. Ми шукаємо свою українську стильову концепцію, яка 
буде включати і елементи національної різдвяної культури, і нові 
футуристичні арт-об'єкти, і інші нові форми святкового декору.

Нашим замовникам ми гарантуємо створення професійного 
дизайн-проекту, з індивідуальним підбором кольору, стилю, 

щастя.

Створити Вашу казку!

виробів для ілюмінації.

ідеальну ілюмінацію для Вашого свята!

створити щось нове, унікальне...

Майте на увазі, що по-справжньому творчі, ретельно продумані 
проекти не створюються в останні дні передсвяткового 
ажіотажу. Звертайтеся, будь ласка, заздалегідь, і ми разом 
створимо
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Гірлянда «Стрічка» / String light Гірлянда «Стрічка» / String light

10,0 м

5,0 м

Застосовується:

Рейтинг продажу:

білий холодний   синій/flash

червоний зелений

білий теплий/flash

Гірлянда  «Стрічка»  дозволяє втілювати будь-які  ідеї  дизайнера
і   є   найпопулярнішим   елементом   оздоблення   фасадів   домів,
дерев, вітрин.  

«Стрічкою» можна оформити фасад по контуру, або ж заповнити
велику площину, створюючи ефект сяючої завіси. 

За допомогою «Стрічки» створюються каркасні фігури та мотиви.

жовтий
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Застосовується:

Рейтинг продажу:

білий холодний/flash   синій/flash

червоний жовтий зелений

білий теплий/flash

Гірлянда «Бахрома» / Iсicle light Гірлянда «Бахрома» / Iсicle light

2,0 м

0
,5

 м
0
,9

 м

120
LED

2 х 0,9м

50
LED

2 х 0,5м

 РІК
ГАРАНТІЯ
1

БІЛИЙ

ЧОРНИЙ

0,5 мм3

МІДЬ

ГУМА

7

Складається з  горизонтального  дроту  та  led - гірлянд  -  підвісок різної
довжини. 

Нижній край гірлянди нагадує хвилі. Ідеальний варіант для оформлення
фасаду будівлі по периметру, сходових прорізів, вітрин. Може викорис-
товуватися автономно,  без  будь - яких  додаткових  елементів  декору. 
Є варіант гірлянди з мерехтінням. 

Гірлянда «Бахрома» не має динамічного ефекту.

Гірлянда створює ажурне магічне світіння, підтримуючи атмосферу ново-
річного свята.
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Застосовується:

Рейтинг продажу:

білий холодний   синій

червоний жовтий зелений

білий теплий

Гірлянда «Завіса» / Curtain light Гірлянда «Завіса» / Curtain light

1
 / 1

,5
 / 3

,0
 м

1,5 / 2,0 м

 РІК
ГАРАНТІЯ
1

БІЛИЙ

ЧОРНИЙ

0,5 мм3

3,3 мм
ГУМА

МІДЬ
2 х 3м

912 LED

2 х 1,5м

456 LED288 LED

1,5 х 1м

9

Гірлянда «Завіса» складається з горизонтальної шини та led-гірлянд

- підвісок однакової довжини, чим нагадує завісу зі стрічок. 

«Завіса»  бездоганно  підходить  для  декору  вітрин, вікон, балконів,

великих фасадів, фонтанів. Кількість заповнюючих джерел світла на

квадратний метр в цій гірлянді - максимальна.

Гірлянда  «Завіса»  заповнює  святковим  світлом  простір  навколо  і

магічно притягує погляд.
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Застосовується:

Рейтинг продажу:

білий холодний білий теплий

Гірлянда «Світлові кулі» / Led Galaxy Bulb String Гірлянда «Світлові кулі» / Led Galaxy Bulb String

БІЛИЙ

ЧОРНИЙ

3

 РІК
ГАРАНТІЯ
1

45 мм

20/30/50

10 м

шт LED
6 LED

10 м

11

Наші чарівні світлові кульки створені для  святкової  обстановки  і  феєричного

настрою!

Гірлянда складається з проводу довжиною 2, 4 або 10м, на якому рівномірно 

розташовані лампочки з прозорого скла теплого або холодного білого світіння. 

Кожна лампочка має 6 світлодіодів.

Ця гірлянда використовується для декору фасадів  та  вуличного простору не

тільки  в  новорічні  свята.  Нею  прикрашають  літні  майданчики   ресторанів,

кафе, парки, дитячі майданчики, присадибні ділянки, заміські клуби. Гірлянди

«Кульки» користуються попитом  на  весіллях,  вечірках, сімейних  урочистос-

тях. 

Завдяки  яскравості  світіння  кожної  лампи,    гірлянда  може   виконувати  не

тільки декоративні функції, але й освітлювати простір.

Гірлянда не боїться вітру, спеки, сильних  морозів  або  перепаду  температур.

Низький рівень споживання енергії дозволяє вмикати їх щодня.

Наші гірлянди «Світлові кулі» - це «свято, яке завжди з тобою»!

білий холодний білий теплий

білий теплий

0,5 мм
МІДЬ

3,3 мм
ГУМА

2 м / 4 м

2 м / 4 м

10 ламп

2 м

20 ламп

4 м
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Застосовується:

Рейтинг продажу:

Гірлянда «Таючі бурульки» / LED Snow Falling Гнучкі світлові шнури / Duralight

При створенні барвистої новорічної ілюмінації неможливо обійтися без
світлодіодних шнурів.

Світлодіодний шнур - це гнучкий світловий ударостійкий шнур, всередині
якого розташовані світлодіоди. У виробництві шнурів використовується
силікон, який забезпечує особливу стійкість до вологи і перепадів темпе-
ратури. Ми пропонуємо шнури трьох типів, найбільш часто застосовуються
в ілюмінації: Duralight, Neon Flex, Tape Light.

Світлові шнури надають настільки чистий та насичений колір, що здатні
перетворити нічим не примітний фасад у справжнє казкове 
королівство! 

ЖовтийБілий теплий Червоний Синій ЗеленийБілий

 РІК
ГАРАНТІЯ
1

    1
КАТУШКА

100 м 
    36

LED

1,0 м 
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Застосовується:

Рейтинг продажу:

білий холодний

 РІК
ГАРАНТІЯ
1

0,5 мм3

МІДЬ

3,3 мм
ГУМАЧОРНИЙ

64 
LED

48 
LED

0
,5

 м

0,5/1,0 м

2,5/5,0 м

30 
LED

0,6/0,8/1,0 м1,8 м 0,6 м

білий холодний

Пропонуємо послуги:

Монтаж кваліфікованими фахівцями
(Наявність ліцензії Державної архітектурно-
будівельної інспекції України від 02.03.2017р.
на монтажні роботи будь-якого рівня складності) 

Дизайн-проект



16
Гнучкі світлові шнури / Neon-Flex Гнучкі світлові шнури / Tape Light

ЖовтийБілий Білий теплий Червоний Синій Зелений

12/15 mm

 РІК
ГАРАНТІЯ
1

    1
КАТУШКА

50 м 
    92

LED

1,0 м 
    60

LED

1,0 м 

Застосовується:

Рейтинг продажу:

Монтаж кваліфікованими фахівцями
(Наявність ліцензії Державної архітектурно-
будівельної інспекції України від 02.03.2017р.
на монтажні роботи будь-якого рівня складності) 

Демонтаж,
чистка та упаковка
гірлянд

Дизайн-проект

Пропонуємо послуги:

15

Рейтинг продажу:

    92
LED

1,0 м 
    81

LED

1,0 м 
    1
КАТУШКА

50 м 
 РІК

ГАРАНТІЯ
1

Mini Neon Flex

Білий Білий теплий Жовтий Червоний Рожевий Синій Зелений

Застосовується:

Neon Flex

Білий Білий теплий Жовтий Червоний Синій МультіколірЗелений
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Чарівна ялинка «MAGIC SPIRAL» Мотив «Сніжинки» / Snow Flake Motif

Білий/flash
     30х25,5 мм  

    Синій
    40х40 мм 0,6 м

 0
,5

2
 м

0,5 м

0
,4

2
 м

0,3 м

0
,2

6
 м

DIP
5 мм

LED

 РІК
ГАРАНТІЯ
1

Традиційна і незамінна для новорічної ілюмінації прикраса.

Виготовляється з металевого каркаса і спеціального дюралайта, 
що імітує крижану кірку. Має три типових розміри.

Крім сніжинок ми пропонуємо і інші LED-мотиви виробництва 
заводу «Neo-Neon» - безперечного лідера в розробці і 
виробництві LED-ілюмінації.

17

Увага! Новинка 2017 року! Топ продажу в Європі!

Світлодіоди запалюються по спіралі і змінюють колір. Динаміка і плавна 

зміна кольору притягує погляд та заворожує!

Одна ялинка висотою 1,2 м. взмозі привернути увагу і замінити цілий 

арсенал ілюмінації. 

Виробництво - завод «NEO-NEON», найвідоміший виробник святкової 

ілюмінації в Китаї.  

           Білий
 49,5х42 мм; 79х69 мм 

            Синій
49,5х42 мм; 60,5х52 мм

 Білий
60х60 мм 

  Синій
  60х60 мм

    Білий
   40х40 мм



новорічна  ілюмінація

      

     професійна лінійка гірлянд та шнурів
     для зовнішнього застосування

     продукція заводу «Neo-Neon» - одного 
     з світових лідерів виробництва святкової
     ілюмінації

     вибір гірлянд за каталогом

     
     дійсно кваліфіковані спеціалісти з дизайну,
     монтажу, сервісу

 Звертайтесь заздалегідь - і ми гарантуємо 
дивовижне перевтілення вашого будинку і
спокій та вільний час перед святами!

ЛЮМІОН - це:

e-mail: illuminaciya@ukr.net

www.illuminaciya.com.ua

тел.: +38 (044) 221-94-83 
тел.: +38 (068) 218-72-33

Запрошуємо відвідати наш шоу-рум за адресою:

Село Чайки Києво-Святошинського р-ну, Київської обл.
вул. Антонова, 3,   1 поверх
(поряд - готель і спорткомплекс "Чайка")

 
Проїзд на автомобілі з Києва:
По проспекту Перемоги в напрямку на Житомир. Після АЗС«Shell»
розворот у напрямку спорткомплексу «Чайка». По головній дорозі
прямо, переїхати міст.  Перший поверх 4-х поверхового будинку
(зліва за мостом), з головного входу.

Громадським транспортом з Києва:
Від станції метро Святошин або Житомирська
- автобус  37-А. Їхати до кінцевої зупинки
«Спорткомплекс Чайка»
  

Карта проїзду
19

Академмістечко

Житомирська

проспект Перемоги

СВЯТОШИНСЬКИЙ 
          РАЙОН

к
іл

ь
ц

е
в

а
 д

о
р

о
га

КИЇВ
КИЇВСЬКА 
ОБЛАСТЬ

Петропавлівська
      Борщагівка

Разворіт на 
СК «Чайка»

  в.Печерська

вул. Антонова, 3
1 поверх (головний вхід)

м
іс

т

  вул. Печерська

  готель 
«Чайка»

Кінцева зупинка автобусу
37-А СК «Чайка»

Село Чайки

Село Чайки


