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Grøn udendørshygge på solcellebatteri
Trods lange mørke vintre kan vi i Danmark være glade for sommerens mange solskinstimer. Hos Sirius har 
vi fokus på at finde nye mere grønne løsninger til vores lysdekorationer fremover, og ser derfor stor fordel 
i sommerens dejlige stråler. Derfor har vi udviklet en serie af produkter der lader op i solen på kun få 
timer, så de er klar til at dekorere dine uforglemmelige sommeraftener med varmt lys.

Aston Solar, et charmerende og clean design
Sommerens absolutte “must have” er Aston Solar. Med et unikt og 
funktionelt design, er Aston Solar seriens popularitet stødt stigen-
de blandt haveentusiaster der leder efter grønne stemningsfulde 
løsninger. Aston Solar skal kun oplade 2 timer i solen. Herefter har 
man ca. 8 timers lys. Aston Solar findes i tre serier: Aston Solar, Aston 
Solar Fakkel & Aston Solar Krukke. 

Alle Aston Solar produkter er lavet i ægte stearin indhyllet i glas, en 
solcelleramme i imiteret træ, lanterne og krukke med en patina rem 
og fakkelen med en spids, der gør den nem at montere i jorden. 

• 38265 Aston Solar Lanterne Ø12xH26,5cm 349 kr.
• 38266 Aston Solar Fakkel Ø9,6xH45cm 349 kr. 
• 38267 Aston Solar Krukke Ø12xH12cm 349 kr. 
• 38268 Aston Solar Krukke Ø14xH16cm 399 kr. 
• 38269 Aston Solar Krukke Ø20cmxH20cm 599 kr. 

Begge serier er IP44 beskyttet for optimal vandtæthed.

Romantisk dekorationskæde til stemningsfulde 
sommeraftener
Er man på udkig efter en yndefuld dekorationskæde, er serien 
Knirke Solar det perfekte bud. Dekorationskæden består af en 
mørkegrøn kobbertråd, der let falder i baggrunden og lader de 
elegante LED-lys titte frem, når mørket falder på. Med Knirke kan 
du let skabe en eventyrlig atmosfære udendørs, når de mange små 
LED-lamper lyser op som ildfluer i natten. Knirke har 10 cm mellem 
hver diode. Kæden findes i tre størrelser. 

• 30850 Knirke Solar 7,9m+2m 149 kr.
• 30851 Knirke Solar 11,9m+2m 179 kr. 
• 30852 Knirke Solar 15,9m+2m 199 kr. 

DOWNLOAD 
ASTON SOLAR BILLEDMATERIALE 

https://sirius.kontainer.com/shared/l9Rif7ug3aly2om8kyDqsfIwBm87r9Nk


Sommer og festklassikeren Lucas – også på 
solenergi 
Lucas Solar er en solcelledrevet version af klassikeren Lucas. Placer dit 
solcellebatteri på et solrigt sted – hvad enten du lyser altan, terrasse 
eller haven op, og efter 4 timers direkte sollys, vil kæden kunne lyse 
op i tilsvarende 4 timer. Når mørket lægger sig, vil Lucas automatisk 
tænde og indramme dine hyggelige udestunder. 

Lucas kan forlænges, alt efter hvor meget areal man ønsker at dække. 
Lucas er en populær dekorationskæde til udendørsfester, da den kan 
forlænges op til 30 meter. Med pærehoveder af plast, har du en 
robust kæde, der kan holde til vind og vejr. 
Kæden kommer i tre farvevarianter - multi, clear og frosted. Lyskilderne 
er 4,5x4,5 cm og er lavet i PE. 

Note: Forlænger man sin Lucas Solar, halveres brændingstiden. Skal 
man lyse et større areal af op i længere tid, anbefaler vi derfor at man 
skaffer en transformer til strømstik, så man kan være garanteret lys 
natten lang. 

• 69611 Lucas Solar Start Sæt, frosted, 249 kr.
• 69621 Lucas Solar Start Sæt, multi, 249 kr.
• 69601 Lucas Solar Start Sæt, klar, 249 kr. 

• 69615 Lucas Supplement Sæt, frosted, 199 kr.
• 69605 Lucas Supplement Sæt, klar, 199 kr. 
• 69625 Lucas Supplement Sæt, multi, 199 kr. 
• 69640 Lucas Reserve Transformer 79 kr. 

Se mere på sirius.dk
Kontakt Marketing Manager, Jesper Stilling på jesper@sirius.dk eller 44 11 27 20 for mere information samt billeder 

Unik udsmykning med Knirke Solar Parasol
Knirke Solar kommer ligeledes i Knirke Solar Parasol, som er en Knirke 
kæde designet til at pynte din parasol. Nyd hvordan de yndige lys 
spreder sig over jer ved terrassebordet, og giver din aften et ekstra 
pift af hygge, som solen går ned. Et helt unikt produkt med en kæmpe 
effekt til det detaljeorienterede menneske. Knirke Solar Parasol skal 
oplades i solen i to timer, hvorefter den lyser i 8 timer. Kæden tænder 
af sig selv, når mørket falder på. Kæden passer derved fuldstændig 
sig selv. Batteriet kan nemt udskiftes.

• 30880 Knirke Solar Parasol 229 kr.
• 30881 Knirke Solar Parasol 279 kr.

DOWNLOAD 
KNIRKE SOLAR BILLEDMATERIALE 

DOWNLOAD 
LUCAS SOLAR BILLEDMATERIALE 

Vores Green Energy logo er vores garanti for, at dine lysdekorationer er 
genopladelige, og skabt ud fra konceptet om grøn og genanvendelig energi.  

Alle Sirius Solar produkter er skabt ud fra vores grønne koncept og mærket med ‘Green 
Energy’ logoet. 
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