
Na příkopě, Praha

Český výrobce vánoční výzdoby a dekorací, již 27 let



Uzavření smlouvy ( QR code ke stažení ) -> Nejprve podepište smlouvu o pronájmu a 
ve dvou vyhotoveních ji zašlete na naší adresu, nebo email. Smlouvu lze získat na www.
mkmont.cz nebo www.vanocnivyzdoba.cz 
Montáž úchytř -> Pro rychlou instalaci a připojení výzdoby je nutné na určené sloupy ve-
řejného osvětlení instalovat malé antikorové úchyty a speciální konektor GESIS+ IP 68, které 
se po zaplacení stávají majetkem města/obce. Instalují se na kovové i betonové sloupy.
Skladování a doprava -> Vyrobené světelné dekory jsou označeny a uskladněny v sa-
dách pro jednotlivá města a obce.
Montáž dekorř -> Montáž je díky připraveným úchytům a speciálnímu konektoru GESIS+ 
velice rychlá a snadná. Dekory si můžete montovat sami nebo Vám zajistíme montáž přes 
naše zástupce ve Vaší oblasti.
Rozsvícení výzdoby, servis -> Systém zaručuje, že každý rok budete mít město či obec 
nazdobené jinými, vždy funkčními dekory. 
Odvoz výzdoby -> Dekory připravíte do přepravních boxů a my si je vyzvedneme k revizi 
a uskladnění. V letním období můžete úchyty využít na květinovou výzdobu.

Vaši obec nazdobíme LED vánoční 
výzdobou již za 7.000 Kč
Výzdoba bude každý rok jiná 
- nezevšední
Výzdobu nemusíte udržovat, opra-
vovat ani skladovat
Systém zaručuje, že výzdoba bude 
vždy funkční
Široká nabídka LED dekorů
Tři různé velikostní sady A,B,C, deko-
ry dvoubarevné, dekory s výpletem 
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Systém pronájmu spolehlivě funguje od roku 2004
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A1 - 2
108 x 97 cm

A1 - V
165 x 69 cm

A2 - 2
130 x 100 cm

A2 - V
133 x 81 cm

A3 - 2
120 x 110 cm

A3 - V
125 x 66 cm

Skupina A-2, A-V
LED DEKORY dvoubarevné

Uchycení na 2 úchyty, velikost více jak je-
den metr a příkon 63 W, to jsou společná 
data největších dekorů skupiny A-2, A-V. 
Cena pronájmu za 10 kusů dekorů z této 
skupiny LED - A-2, A-V je 16.000 Kč. V ceně 
je pronájem na jedno období, doprava do 
obce a zpět, revize, balení, evidence přidě-
lení dekorů pro další období a uložení do 
skladu. Velikost dekorů skupiny A-2, A-V je 
okázalá a dominantní, vhodná na stožáry 
veřejného osvětlení vyšší než 5 m. Výběr kon-
krétního motivu je možný každoročně do 31. 
srpna. Po tomto datu bude sada automatic-
ky přidělena.



B1 - 2
89 x 84 cm

B1 - V
95 x 87 cm

B2 - 2
84 x 84 cm

B2 - V
105 x 57 cm

B3 - 2
107 x 65 cm

B3 - V
110 x 68 cm

Skupina B-2, B-V
LED DEKORY dvoubarevné

Jednoduchá montáž, uchycení na 2 úchy-
ty, velikost jednoho metru a příkon 27 - 
54 W, to jsou společné znaky dekorů z pro-
střední skupiny LED B-2, B-V. Cena pronájmu 
za sadu 10 kusů dekorů z této skupiny je 
13.000 Kč. V ceně je pronájem na jedno ob-
dobí, doprava do obce a zpět, revize, balení, 
evidence přidělení dekorů pro další období 
a uložení do skladu. Velikost dekorů skupiny 
B-2, B-V je vhodná jak na nižší, tak vyšší sto-
žáry. Výběr konkrétního motivu je možný ka-
ždoročně do 31. srpna. Po tomto datu bude 
sada automaticky přidělena.



Uchycení na 2 úchyty, velikost více jak jeden metr a příkon 30 - 63 W, to jsou 
společná data největších dekorů skupiny A. Cena pronájmu za 10 kusů dekorů z této 
skupiny LED - A je 13.000 Kč. V ceně je pronájem na jedno období, doprava do obce 
a zpět, revize, balení, evidence přidělení dekorů pro další období a uložení do skla-
du. Velikost dekorů skupiny A je okázalá a dominantní, vhodná na stožáry veřejného 
osvětlení vyšší než 5 m. Výběr konkrétního motivu je možný každoročně do 31. srpna. 
Po tomto datu bude sada automaticky přidělena.

A1
109 x 109 cm

A5
170 x 100 cm

A2
130 x 100 cm

A4
150 x 75 cm

A3
130 x 80 cm

A6
156 x 67 cm

A10
140 x 145 cm

A7
172 x 82 cm

A9
155 x 82 cm

A8
130 x 80 cm

A11
117 x 113 cm

A15
156 x 81 cm

A12
125 x 110 cm

A14
133 x 128 cm

A13
126 x 86 cm

A16
149 x 108 cm

A20
103 x 90 cm

A21
154 x 78 cm

A17
132 x 65 cm

A19
140 x 75 cm

A18
131 x 70 cm

Skupina A



B4
45 x 117 cm

B5
104 x 72 cm

B6
105 x 62 cm

B10
96 x 95 cm

B11
98 x 98 cm

B12
90 x 90 cm

B16
111 x 82 cm

B17
108 x 102 cm

B18
104 x 65 cm

B22
90 x 70 cm

B23
90 x 90 cm

B24
110 x 65 cm

B1
74 x 74 cm

B2
75 x 75 cm

B3
100 x 100 cm

B7
80 x 75 cm

B8
100 x 100 cm

B9
99 x 89 cm

B13
97 x 76 cm

B14
102 x 76 cm

B15
96 x 95 cm

B19
75 x 75 cm

B20
110 x 66 cm

B21
83 x 83 cm

Jednoduchá montáž, uchycení na 2 úchyty, velikost jednoho metru a příkon 
18 - 45 W, to jsou společné znaky dekorů z prostřední skupiny LED B. Cena pronájmu 
za sadu 10 kusů dekorů z této skupiny je 10.000 Kč. V ceně je pronájem na jedno 
období, doprava do obce a zpět, revize, balení, evidence přidělení dekorů pro další 
období a uložení do skladu. Velikost dekorů skupiny B je vhodná jak na nižší, tak vyšší 
stožáry. Výběr konkrétního motivu je možný každoročně do 31. srpna. Po tomto datu 
bude sada automaticky přidělena.

Skupina B



C2
81 x 48 cm

C3
55 x 55 cm

C1
56 x 56 cm

C4
27 x 63 cm

C5
78 x 70 cm

C7
50 x 65 cm

C8
67 x 67 cm

C6
56 x 73 cm

C9
60 x 51 cm

C10
68 x 68 cm

C12
72 x 71 cm

C13
83 x 45 cm

C11
72 x 65 cm

C14
51 x 51 cm

C15
81 x 35 cm

C17
66 x 52 cm

C18
62 x 48 cm

C16
68 x 58 cm

C19
61 x 61 cm

C20
53 x 48 cm

Velikost  těchto dekorů umožňuje montáž pouze na 1 úchyt. Jejich příkon je  9 - 22 W a 
jsou oblíbené v obcích s nižšímy sloupy VO. Cena pronájmu za 10 kusů dekorů z této 
skupiny LED C je 7.000 Kč. V ceně je pronájem na jedno období, doprava do obce 
a zpět, revize, balení, evidence přidělení dekorů pro další období a uložení do skla-
du. Výběr konkrétního motivu je možný každoročně do 31. srpna. Po tomto datu bude 
sada automaticky přidělena.

Skupina C



www.mkmont.czMK-mont illuminations s.r.o.

Průmyslová 6
431 51 Klášterec nad Ohří

tel.: 474 316 731
e-mail: info@mkmont.cz

UZAVřENÍ SMLOUVY

Kontaktujte nás s vašimi požadavky nebo rov-
nou vyplňte smlouvu o pronájmu a ve dvou 
vyhotoveních ji zašlete na naši adresu. Smlou-
vu lze získat na našich internetových stránkách 
www.mkmont.cz

VÝROBA SVřTELNÝCH PRVKř

Světelné prvky pro Vás vyrobíme. Výroba pro-
bíhá dle norem: EN ISO 9001 a EN ISO 14001.

MONTÁŽ ÚCHYTř V LETNÍM OBDOBÍ

Pro rychlou instalaci a připojení výzdoby je 
nutné na vámi určené stožáry v.o. namontovat 
malé antikorové držáky a speciální konektor 
GESIS+ IP 68. Držáky a konektor se po zapla-
cení stávají vaším majetkem. Montujeme je 
na železné i betonové sloupy.

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Vyrobené světelné prvky jsou v sadách pro jed-
notlivé obce označeny a uskladněny. Výzdoba 
Vám bude v říjnu a listopadu dopravena. Při 
objednání montáže i namon-
tovaná.    

VYZVEDNUTÍ VÝZDOBY

Dekory připravíte do přepravních boxů a my 
je vyzvedneme k revizi a uskladnění. Světelné 
prvky jsou označeny a uskladněny v sadách 
pro jednotlivé obce. V letním období můžete 
držáky využít na květinovou výzdobu.


