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Stejně jako už se dnes 
málokdo spokojí s jedním 
svítidlem v pokoji, tak ani 
u dekorací nezůstáváme 
pouze u světelného 
řetězu nebo svíček na 
vánočním stromečku. 
V tomto případě by se 
dalo říct: čím více, 
tím kouzelnější.

Kouzelná
světýlka

Velká hvězda
RXL-338, papír,
Retlux.cz, 249 Kč

speciál 202128

Venkovní ozdoba
LED řetěz,  
Cellbes.cz, 899 Kč
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LED řetězy
Mohou být neutrální s žárovičkami i tematické 
se světelnými přívěsky, teď třeba se stromečky,

hvězdičkami, vločkami. Jednoduché, jemné či
masivnější, různě dlouhé, s časovačem či bez něj, 

interiérové i pro použití venku. Problém může být
jen se skrytím obalu na baterie, který nikdy není 

úplně vzhledný. A samozřejmě je třeba myslet na 
to, aby nám nedošly baterie v nejméně vhodnou 

chvíli. Jinak nemají chybu a lze je bez starostí
 využít k dozdobení téměř čehokoli 

(ukázky jsou od Bonami a Butlers).

Solní 
lampa
Aggia,
výška 22 cm, 
Westwing-
now.cz, 
1899 Kč

Svítící andě l
RXL 372, drát s 15 světýlky, 
Retlux.cz, 349 Kč

Světelné objekty
Již hotové dekorační předměty, které stačí uvést do chodu 
přepnutím ovladače nebo zapojením do elektřiny. Vytvořit 
si je můžeme i sami tak, že do obalů, které jsou pro to vhodné,
vložíme svíčku. Nejčastěji čajovou, avšak stále častěji se uplatňují
svíčky na baterie, které už se dělají v různých velikostech.
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Klasické svíčky
Přinášejí s sebou romantiku hořícího ohýnku, kladou ale nároky na naši 
pozornost, na umístění a bezpečnost. Bez nich si ovšem vánoční svátky 
a večerní chvíle pohody nedovedeme představit. Jejich předností je úžasný 
výběr od velikostí, barev a celkového ztvárnění až po možnosti zapojit je 
do vánočních aranžmá a využít díky nim pěkné svícny.  

NAŠE RADA
I z jednoduchých 

svíček lze udělat zdobené, 
stačí kolem nich ovázat 

provázek s ozdobou. 
Inspirace a svícny od 

Bellarose.cz

LED svíčky jsou pro pocit 

bezpečí řešením. I s nimi si lze 

vytvořit nebo aspoň dotvořit 

sváteční atmosféru. Navíc už 

můžete mít i takové, 

u nichž jde nastavit časový 

a světelný režim a mají 

intimní měkké 
světlo. 

náš
TIP

Voskový špalíček
Svíčka v podobě 
dřeva, Bonami.cz, 

309 Kč
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S ovládáním
DecoKing Wax,
Bonami.cz, 179 Kč
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