
Jada Group ApS er Danmarks 
specialist i julebelysning. Se dine 
muligheder for professionel 
julebelysning til facaden.

Vores rådgivere er klar til at 
hjælpe med at finde det helt 
rigtige julelys til jeres facade. 

FACADE

2022
JULEBELYSNING



NÅR DET SKAL SE ORDENTLIGT UD
Alle løsningerne du ser i denne folder, er udviklet til at give et 
skarpt og moderne udtryk, som kan anvendes år efter år. 

Alle lyskæderne leveres enten monteret på alurør eller på wire. 
Dermed er facadelyset fra Jada Group det mest brugervenlige 
julelys på markedet.

Med i købet medfølger en udførlig montagevejledning, og vi 
er altid behjælpelige med rådgivning og hjælp, hvis behovet er 
der.
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HAR DU BEHOV FOR 
EN SIMULERING?

Vi tilbyder op til 2 simuleringer af 

jeres projekt uden beregning. 

Ved køb af min. 9 m. af samme lyskæde, medfølger der powerledning, en 
forlængerledning, øksner / rawplugs samt strips.

Husk at I skal bruge 230V strømudtag i umiddelbar nærhed af montagestedet 
(installering kræver aut. elektriker). Vi anbefaler gerne en af vores partnere.

Istap lyskæde uden flash. Højde 55 cm inkl. 
powerledning. Fås i stykker af 1,5 meter,   
monteret på alurør.

Istap lyskæde uden flash. Højde 90 cm inkl. 
powerledning. Fås i stykker af 1,5 meter, 
monteret på alurør.

Istap lyskæde LED+ med flash i varm hvid.
Højde 80 cm ekskl. powerledning.
Fås i stykker af 1,5 meter, monteret på alurør.

Konturlyskæde med eller uden flash, omkring 
vinduer med sort ledning.  
Fås i stykker af 3m, 1m og 0,5m, monteret på 
alurør. 

Konturlyskæde uden flash, til de lange stræk 
med hvid ledning. Fås i stykker af 7,5m. Mon-
teret på wire.
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