De klassieker
Wikkelen van stam & takken

boomhoogte
Wikkelen van de stam:
de stam is evenals de hoofdtakken losjes ingepakt.
Wikkelen van de hoofdtakken:
de lichtjes worden losjes om de hoofdtakken gewikkeld. Voordat je met de decoratie begint, moet je al duidelijk hebben
welke structuur de boom moet krijgen. Niet alle hoofdtakken moeten worden ingewikkeld voor een mooi resultaat.

De kleinere takken wikkelen: de kleinere takken worden losjes naar het eind van elke tak omwikkeld.

Contourverlichting
Wikkelen van stam en hoofdtakken

boomhoogte
Wikkelen van de stam:
de stam is net als de hoofdtakken losjes ingepakt.
Wikkelen van de hoofdtakken:
de lichtjes worden losjes om de hoofdtakken gewikkeld. Voordat je met de decoratie begint, moet je al duidelijk hebben
welke structuur de boom moet krijgen. Niet alle hoofdtakken moeten worden ingewikkeld voor een mooi resultaat.

magie
Decoratie van hoofdtakken

boomhoogte
Magic String Lite® en Firework (36V) worden aan de hoofdtakken opgehangen met behulp van stalen kabels of
kettingen. Hang de decoratie niet aan het netsnoer. Eenvoudige bedrading met de QuickFix® Divider 2 en QuickFix®accessoires.
Let op:
alle 36V-producten hebben een transformator nodig!

Modern ontwerp
Decoratie van de kruin

boomhoogte
LED String Lite® of LED Drape Lite® worden vanaf de stam opgetrokken in een denkbeeldige lijn. Het effect is uniek.
Let op: LED Drape Lite® is verkrijgbaar in lengten van 3m en 6m. Andere lengten kunnen eenvoudig worden
gerealiseerd met QuickFix® Dividers.

Unieke verlichting
Decoratie van hoofdtakken

boomhoogte
QuickFix®-motieven en Ice Drops® hangen aan de hoofdtakken met behulp van staalkabels of kettingen. Hang
motieven niet aan het netsnoer. Eenvoudige bedrading met de QuickFix® Divider 2 en QuickFix®-accessoires.
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Sparkle
Montage van lichtstreng

Boomhoogte
Voor deze decoratie bevestigt U aan de top van de boom een staaf met ring. De lichtstrengen worden bevestigd aan
een staaldraad en deze staaldraden worden weer aan de ring bevestigd en naar de onderzijde van de boom
afgespannen. Voor het afspannen kunt u het beste onderaan de boom ook weer gebruik maken van een grote ring om
de strengen te bevestigen.
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Collection
Decoreren van de hoofdtakken

Boomhoogte
QuickFix® Motieven worden met behulp van staaldraden of kettingen om de hoofdtakken bevestigd. Hang de motieven
niet aan de stroomkabels. Simpele montage met de QuickFix® Divider 2 en QuickFix® - accessoires
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Traditional
Decoratie van de hoofdtakken

Boomhoogte

De Crystal Party Lite® wordt aan de toppen van de takken bevestigd. Bevestig de kabels met trekbanden.
Het is heel belangrijk dat elke lamp (volgens de instructies) met een afdichtring vastgeschroefd is zodat er geen water bij
kan komen.
Assortiment passende lampen:
LED Golf Ball E27
LED Deco Golf Ball E27
LED Flash Light E27
.
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Highlight
Deco-Hit!

Boomhoogte
We presenteren u graag de nieuwste decoratie verlichting.
Combineer onze E14 lichtstrengen met de MK String Lites®.
Met deze combinatie kunt u heel een bijzonder effect creëren.
Overbrugging
In het product is een overbrugging ingebouwd. Deze zorgt er voor dat wanneer er een lamp uitvalt de rest toch blijft
branden.

