
BOŻONARODZENIOWE 
KOLEKCJE MIEJSKIE

5 SPOSOBÓW 
NA PIĘKNĄ ULICĘ
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Świąteczne przepisy cieszą się popularnością… Makowiec, 
kutia…  Co powiesz na to, by Boże Narodzenie podarować 
mieszkańcom prezent według gotowej receptury?

Bożonarodzeniowe kolekcje miejskie to perso-
nalizowane zestawy dekoracji, które opracowa-
li architekci krajobrazu, opierając się na wie-
loletnim doświadczeniu. Zdecyduj się na jeden  
z nich, dopasowując go do budżetu – nie martw się o nic 
więcej!

Weź szczyptę magii, dodaj nieco wyjątkowe-
go nastroju, całość udekoruj wielkimi bombka-
mi lub ażurowymi elementami. Nie zapomnij 
o świecących lampkach… a to wszystko podawaj pod pie-
rzyną świeżego śniegu. 
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...spotykają się wszyscy mieszkańcy miast, zarówno 
ci zmotoryzowani, jak i piesi. To najczęściej uczęsz-
czane przestrzenie, które warto wyróżnić na świę-
ta. Podkreśl urok miejskich traktów, wykorzystując 
latarnie wzdłuż ulic – rzędy klimatycznych girland  
o delikatnym świetle skutecznie wykreują ducha 
Świąt. Wybierz tradycyjną Gwiazdę Betlejemską lub 
zdecyduj się na inspirowane „choinką” nakładki na 
latarnie… 

Zdecyduj się na jeden z pięciu gotowych zestawów!  

Ulice 
i chodniki to 

miejsca,  
w których...
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ZESTAW 01 comet 2d kryształ 3d

nazwa zestawu ilośc 
sztuk 
w secie

SZNURY LED 
ilość 

Zestaw 01-1

Comet 2D 100 x 40 cm 2 1

KRYSZTAŁ 3D;  30 x 50 cm 1 0,5

Zestaw o1-2

Comet 2D 200 x 50cm 2 2

KRYSZTAŁ 3D; 90 x 150 cm 1 4

Świąteczne dekoracje są skalkulowane dla pojedynczych zestawów.  
Wybierz ich wielokrotność i w spójny sposób zagospodaruj większą przestrzeń. 

ZESTAWIENIE 
WARIANTÓW

!
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ZESTAW 02 fala szpic 2d kropla 3d - górna

nazwa zestawu ilośc 
sztuk 
w secie

SZNURY LED 
ilość 

Zestaw 02-1

FALA SZPIC 2D;  130 x 21,5 cm 2 0,5

KROPLA 3D - GÓRNA;  65 cm x Ø 50 cm 1 1

Zestaw o2-2

FALA SZPIC 2D  300 x 51 cm 2 1,5

KROPLA 3D - GÓRNA;  125 cm x Ø 100 cm 1 4

Świąteczne dekoracje są skalkulowane dla pojedynczych zestawów.  
Wybierz ich wielokrotność i w spójny sposób zagospodaruj większą przestrzeń. 

ZESTAWIENIE 
WARIANTÓW

!
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ZESTAW 03 soplel 2d  płatek śniegu 2d

nazwa zestawu ilośc 
sztuk 
w secie

SZNURY LED 
ilość 

Zestaw 03-1

SOPLE 2D; 100 x 50 cm 2 1

PŁATEK ŚNIEGU 2D „A“ 50 cm 1 1

Zestaw o3-2

SOPLE 2D; 200 x 50 cm 2 2

PŁATEK ŚNIEGU 2D „A“ 150 cm 1 1,5

Świąteczne dekoracje są skalkulowane dla pojedynczych zestawów.  
Wybierz ich wielokrotność i w spójny sposób zagospodaruj większą przestrzeń. 

ZESTAWIENIE 
WARIANTÓW

!
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ZESTAW 04 usta 2d płatek śniegu 2d

nazwa zestawu ilośc 
sztuk 
w secie

SZNURY LED 
ilość 

Zestaw 05-1

USTA 2D; 200 x 50 cm 2 2

PŁATEK ŚNIEGU 2D „A“ 50 cm 1 1

Zestaw o5-2

USTA 2D; 270 x 70 cm 2 4

PŁATEK ŚNIEGU 2D „A“ 150 cm 1 1,5

Świąteczne dekoracje są skalkulowane dla pojedynczych zestawów.  
Wybierz ich wielokrotność i w spójny sposób zagospodaruj większą przestrzeń. 

ZESTAWIENIE 
WARIANTÓW

!
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ZESTAW 05 grupa choinek 2d

nazwa zestawu ilośc 
sztuk 
w secie

SZNURY LED 
ilość 

Zestaw 04-1

GRUPA CHOINEK 2D 1 12

Masz pomysł na kompozycję inną, niż przedstawione na zdjęciach?  
Wybierz spośród dodatkowych możliwości centralnego elementu:

kula 3d klopla 3d - całość stożek 3d gwiazda 2d-3d  płatek śniegu 2d kryształ 3d serce 2d

ZESTAWIENIE 
WARIANTÓW

Świąteczne dekoracje są skalkulowane dla pojedynczych zestawów.  
Wybierz ich wielokrotność i w spójny sposób zagospodaruj większą przestrzeń. !

?
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