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LED Kalenderlys White/Romantic Ø4,8 / White/Silver Ø4,8 / White/Gold Ø4,8

Sirius Sara kalenderlys. LED Lyset er udstyret med en fjernbetjening der gør det muligt at vælge hvilken af de 24 dage, 
der skal brænde/lyse. Sara lyset har en bevægelig flamme, der giver et blødt og varmt og lys. 
Fjernbetjening er inkluderet. Lyset benytter 2xAA batterier. Batterier er ikke inkluderet. Ø 4,8 cm. H 29 cm.

Kalenderlys White/Romantic Ø4,8 415-24001 216,00
Kalenderlys White/Silver Ø4,8 415-24002 216,00
Kalenderlys White/Gold Ø4,8  415-24003 216,00 
Batteri AA LR06 (bruger 2 stk.) 800-4006 4,20

Sara exclusive, 3 stk. bloklys, sæt hvid Ø7,5, H10 /12,5 /15 , bevægelig flamme 

Sara Exclusive lys er lavet af ægte stearin med en flot rustik overflade og en bevægelig LED lysflamme. 
Lysene er alle 7,5 cm i diameter, og er henholdsvis 10-12,5, og 15 cm høje. 
Hvert lys benytter 2 stk. AA batterier, 6 stk. pr. pakke (batterier medfølger ikke). Stearinlyset tåler maks. 30 grader. 
Kun til indendørs brug. Stearinlysene er pakket i en flot gaveæske. Der kan  tilkøbes en Sirius fjernbetjening 
der kan sættes til enten “on”, “off”,  2-4-6 eller 8 timer, og som passer til de fleste Sirius produkter.

3 stk. sæt hvid Ø:7,5, H:10 /12,5 /15 cm, 3x2xAA bevægelig flamme  415-80016 199,00
Fjernbetjening 415-10000 54,00 
Batteri AA LR06 (bruger 6 stk. ialt) 800-4006 4,20

Sara exclusive, hvid Ø5, H20cm, bevægelig flamme 

Sara  Exclusive er lavet af ægte stearin med en flot rustik overflade og en bevægelig LED lysflamme. Lyset er 5 cm i diameter 
og 20 cm højt. Stearinlyset er batteridrevet. Du kan desuden tilkøbe en Sirius fjernbetjening der kan sættes til
enten “ON” 2-4-6-8 timer eller “OFF”, og som passer til næsten alle Sirius produkter. Stearinlyset tåler maks. 30 grader. 
Sirius stearinlyset er pakket i en flot gaveæske. Batterier medfølger ikke. Der skal isættes  2 stk. AA batterier i bunden af lyset. 
Kun til indendørs brug. 

LED bloklys, hvid, højde 20cm, Ø5cm, 2xAA  415-80066 80,00
Fjernbetjening 415-10000 54,00  
Batteri AA LR06 (bruger 2 stk.)     800-4006 4,20

Sara Exclusive LED lys Ø7,5x12cm White

Sara Exclusive er lavet af ægte stearin med en flot rustik overflade og en bevægelig LED lysflamme. Stearinlyset er 
batteridrevet. Der kan tilkøbes en Sirius fjernbetjening der kan sættes til enten ON 2-4-6-8 timer eller OFF, og som passer til 
næsten alle Sirius produkter. Stearinlyset tåler maks. 30 grader. Sirius stearinlyset er pakket i en flot gaveæske. Batterier med-
følger ikke. Der skal isættes 2 stk. AA batterier i bunden af lyset. Kun til indendørs brug.

Sara Exclusive LED lys 32 cm. Ø7,5 cm. H12 cm.  415-80071 80,00
Fjernbetjening 415-10000 54,00  
Batteri AA LR06 (bruger 2 stk.)     800-4006 4,20

Sara LED kronelys 2x25 cm, hvid sæt á 2 stk. 

Sirius. Sara kronelys 2x25cm hvid sæt á 2 stk. Bruger 2 stk. AAA-batterier pr. lys, medfølger ikke.
De har en indbygget timer, så de automatisk slukker efter 8 timer, og tænder igen efter 16 timer. 

Sara kronelys Hvide. Sæt med 2 stk.  415-11012 89,00
Fjernbetjening 415-10000 54,00  
Batteri AAA LR03 (bruger 4 stk. ialt) 800-4003 4,47

Genopladelige LED fyrfadslys 12 stk.

Genopladelige fyrfadslys 12 stk. Dekoration til hjemmet med opladningsbræt. Ideel til at skabe hyggestemning med, uden at 
skulle være opmærksom på levende lys.
Funktioner:- Stilfulde og trådløse LED fyrfadslys - Flammeløs, røgfri og langtidsholdbare, sikre at bruge.
- Ingen varm voks til besvær- Realistisk lys - Let at bruge. Tænd/sluk i bunden. 
- Oplad alle lys samtidig i den medfølgende holder.- Gode til hjemmehygge, udendørs fester, bryllupper, babyshowers osv. 

Genopladelige fyrfadslys 12 stk.  415-80906 522,00

Lone fyrfads LED sæt, 6 stk. incl. batterier 

Lone LED fyrfadslys m/flickering effekt. Ø3,5cm. 
Sæt med 6 stk. incl batterier, Hvide 415-35990 38,00

Bruger 1 stk. CR2032 pr. lys (medfølger)
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Sille exclusive, bloklys, Ø5, H15, hvid 

Nye livagtige lys i ægte stearin hvor hele vægen og flammen er synlig. Sille er et af vores nye bæredygtige og miljøvenlige alter-
nativer til traditionelle stearinlys. Kombinationen af Silles flamme og væge, gør Sille til det mest livagtige LED stearinlys, 
på markedet. 
Selve flammen er udviklet med Green Energy LED diode. Flammen bevæger sig langsomt ved at tone gløden stemningsfuldt op 
og ned. Vi har ramt både farve og tone på selve gløden med utrolig præcision, noget som gør det svært at se forskel på Sille, og 
nedbrydelige stearinlys. Flammen er placeret på en naturlig sort væge, ligesom man ser det på nedbrydelige stearinlys.
Stearinlyset er lavet af rigtig stearin og tåler maks. 30 grader, pas på med direkte sollys. Kun til indendørs brug.  
Sirius stearinlyset er pakket i en flot gaveæske.

Sirius fjernbetjening kan anvendes til alle Sille lys. Med blot ét klik kan du styre dine lys og anvende timerfunktionen med 2, 4, 6 
eller 8 timer eller on/off knappen

Sille exclusive LED bloklys, hvid, højde 15cm, Ø5cm 415-80710 120,00 
Fjernbetjening 415-10000 54,00  
Batteri AA LR06 (bruger 2 stk.) 800-4006 4,20

Sille exclusive, bloklys, Ø5, H20, hvid 

Anvender 2 x AA batterier (skal tilkøbes). 

Sille exclusive LED bloklys, hvid, højde 20cm, Ø5cm 415-80711 130,00
Fjernbetjening 415-10000 54,00  
Batteri AA LR06 (bruger 2 stk.) 800-4006 4,20

Sille exclusive, bloklys, Ø5, H25, hvid 

LED bloklys, hvid, højde 25cm, Ø5cm 415-80712 136,00
Fjernbetjening 415-10000 54,00  
Batteri AA LR06 (bruger 2 stk.) 800-4006 4,20

Sille mini, 2 stk. bloklys, sæt, hvid, Ø5, H6,5cm

Silles flamme og væge, gør Sille til det mest livagtige LED stearinlys på markedet. Det er svært at se forskel på Sille, 
og nedbrydelige stearinlys. 
Gløden har haft vores store fokus, og vi har ramt både farve og tone på selve gløden med utrolig præcision.  Selve flammen er 
udviklet i vores Green Energy LED diode og bevæger sig langsomt ved at tone gløden stemningsfuldt op og ned og er er placeret 
på en naturlig sort væge, ligesom man ser det på nedbrydelige stearinlys. 
Sille kommer i flere størrelser, se alle varianter. Stearinlyset tåler maks. 30 grader, så pas på med direkte sollys og stærk varme. 
Anvender 2 x  2 x CR2032 batterier. Kun til indendørs brug.
Sirius stearinlyset er pakket i en flot gaveæske.

Du kan anvende vores Sirius fjernbetjening til alle Sille lys. Med blot ét klik kan du styre dine lys og 
anvende timerfunktionen med 2, 4, 6 eller 8 timer eller on/off knappen (Skal tilkøbes)

2 stk. LED bloklys, sæt, hvid, højde 6,5cm, Ø5cm. 415-80750 114,00 
Fjernbetjening 415-10000 54,00  
Batteri CR2032 (bruger 4 stk. ialt) 800-CR2032 13,40

Sille exclusive, bloklys, Ø7,5, H10, hvid 

LED bloklys, hvid, højde 10cm, Ø7,5cm, 415-80720 120,00
Fjernbetjening 415-10000 54,00  
Batteri AA LR06 (bruger 2 stk.) 800-4006 4,20

Sille exclusive, bloklys, Ø7,5, H12,5, hvid

LED bloklys, hvid, højde 12,5cm, Ø7,5cm. 415-80721 130,00
Fjernbetjening 415-10000 54,00  
Batteri AA LR06 (bruger 2 stk.) 800-4006 4,20

Sille exclusive, bloklys, Ø7,5, H15, hvid

LED bloklys, hvid, højde 15cm, Ø7,5cm. 415-80722 136,00
Fjernbetjening 415-10000 54,00  
Batteri AA LR06 (bruger 2 stk.) 800-4006 4,20
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Sille exclusive, bloklys, Ø7,5, H20, hvid

LED bloklys, hvid, højde 20cm, Ø7,5cm. 415-80723 144,00
Fjernbetjening 415-10000 54,00  
Batteri AA LR06 (bruger 2 stk.) 800-4006 4,20

Sille exclusive, bloklys, Ø7,5, H25, hvid

LED bloklys, hvid, højde 25cm, Ø7,5cm. 415-80724 152,00
Fjernbetjening 415-10000 54,00  
Batteri AA LR06 (bruger 2 stk.) 800-4006 4,20

Sille exclusive, bloklys, Ø7,5, H30, hvid

LED bloklys, hvid, højde 30cm, Ø7,5cm. 415-80725 160,00
Fjernbetjening 415-10000 54,00  
Batteri AA LR06 (bruger 2 stk.)    800-4006 4,20

Sille exclusive, 3 stk. bloklys, sæt hvid Ø7,5, H10 /12,5 /15 , bevægelig flamme 

Vores nye Sille Exclusive lys er endnu mere livagtige end mange andre af vores stearinlys nogensinde har været. Selve stammen 
på Sille er designet i ægte stearin, som både føles og syner som et originalt smukt ”alterlys”. Bunden af stammen er lavet i alu-
minium. Du får altså ikke bare et hyggeligt, men også utroligt holdbart lys. Vægten føles som et massivt stearinlys.
Selve flammen er udviklet i vores Green Energy LED diode. Flammen bevæger sig langsomt ved at tone gløden stemningsfuldt 
op og ned. Gløden har haft vores store fokus, og vi sætter virkelig flammen i scene med vores Sille sortiment. Vi har ramt både 
farve og tone på selve gløden med utrolig præcision, som gør det svært for de fleste at se forskel på Sille, og nedbrydelige 
stearinlys. Flammen er placeret på en naturlig sort væge, ligesom man ser det på nedbrydelige stearinlys. Kombinationen af 
Silles flamme og væge, gør Sille til det mest livagtige LED stearinlys, på markedet. Sille kommer i flere størrelser.
Skab et sundt og bæredygtigt miljø i hjemmet, med sjæl, varme og ikke mindst den hyggelige stemning. Du kan selvfølgelig 
anvende vores Sirius Fjernbetjening til alle Sille lys.

3 stk. sæt hvid Ø:7,5, H:10 /12,5 /15 cm, bevægelig flamme  415-80700 320,00
Fjernbetjening 415-10000 54,00  
Batteri AA LR06 (bruger 6 stk. ialt) 800-4006 4,20

Sille, 2 stk. fyrfadslys, sæt, hvid, Ø4, H2,5cm

Vores nye Sille fyrfadslys er endnu mere livagtige end mange af vores stearinlys nogensinde har været. 
Selve flammen er udviklet med Green Energy LED diode og flammen bevæger sig langsomt ved at tone gløden stemningsfuldt 
op og ned. Selve lyset er i plast.
Kun til indendørs brug.  Sirius stearinlyset er pakket i en flot gaveæske. 
Du kan selvfølgelig anvende vores Sirius Fjernbetjening til alle Sille lys, anvender 1xCR2032 batteri 

2 stk. LED bloklys, sæt, hvid, højde 2,5cm, Ø4cm 415-80760 80,00
Fjernbetjening 415-10000 54,00  
Batteri CR2032 (bruger 2 stk. ialt)  800-CR2032 13,40

Sille exclusive krone lys, 2 stk. sæt, hvid

Vores nye Sille exclusive kronelys er endnu mere livagtige end mange af vores stearinlys 
nogensinde har været. 
Selve flammen er udviklet med Green Energy LED diode og flammen bevæger sig langsomt 
ved at tone gløden stemningsfuldt op og ned. Selve lyset er i plast.
Kun til indendørs brug.  Sirius stearinlyset er pakket i en flot gaveæske. 
Du kan selvfølgelig anvende vores Sirius Fjernbetjening til alle Sille lys.
Anvender 2 x AAA batterier pr lys (skal tilkøbes). 

2 stk. LED bloklys, sæt, hvid, højde 2,5cm, Ø4cm 415-80800 149,00
Fjernbetjening 415-10000 54,00  
Batteri AAA LR03 (bruger 4 stk. ialt) 800-4003 4,47
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Træ, LED - udendørs

Noah træ med LED lys kan bruges inden- og udendørs fås i 3 størrelser
med brun stamme. LED warm hvid.

Noah træ,    80 LED  højde 1,1m  + 8 m. ledning 415-50540 270,00
Noah træ,  160 LED  højde 1,5m  + 8 m. ledning 415-50545 399,00 
Noah træ,  280 LED  højde 1,8m  + 8 m. ledning 415-50548 498,00

Bemærk! Kan ikke sammenbygges, der er strømforsyning til hvert træ.

Granguirlande med LED lys 

Granguirlande, 150 LED  længde 4,80m  +8m. ledning 415-51620 399,00

Bemærk! Kan ikke sammenbygges, der er strømforsyning til hvert kæde.

Lysestage, 230 Volt - 7 lys med ledning og stikprop

Træstage, 7 lys, 230 volt, hvid      415-300072 78,00
Reservepære, 34 volt 3W, E10, længde 33 mm 144-6125 10,63

Liva stjerne 40 LED. Ø30 hvid til batteridrevet. IP44, indendørs

Sirius. LED lys. Liva stjerne i metal. Den enkle og elegante hvide Sirius stjerne er 30 cm og har 40 LED pærer med et flot varmt 
og naturligt lys. Stjernen er batteridrevet og har indbygget timerfunktion. Sirius lysene slukker dermed lyset automatisk efter 6 
timer, hvis du ikke selv slukker dem. Efter 18 timer tænder lyset igen, og sådan vil det fortsætte, hvis du ikke bruger sluk knap-
pen. Batterierne er gemt i en flot metalholder, som er en del af den smukke dekoration. 

Liva stjerne, 40 LED, batteridrevet 415-31240 159,20
Fjernbetjening 415-10000 54,00
Batteri AAA LR03 (bruger 2 stk.)   800-4003 4,47

HB-Line Maxi 230V kæde 
Slagfast vejrbestandig udendørs lyskæde med B22 eller E27 fatning, leveres med kraftig gummikabel excl. pære, max 40W.  
Glødelampe type: krone eller standard, klar, mat eller farvede. HB-line Maxi fås i standardlængder i E27 og B22. 

HB-line Maxi, 75 fatninger, afstand   33cm, længde 25 meter, E27 415-76050 2.325,00
HB-line Maxi, 50 fatninger, afstand   50cm, længde 25 meter, E27 415-76052 1.850,00

HB-line Maxi, 28 fatninger, afstand  100cm, længde 30 meter, B22 415-3314 1.800,00
HB-line Maxi,   9 fatninger, afstand  300cm, længde 30 meter, B22 415-3330 999,00

HB-line kan leveres i den afstand og længde der ønskes med E27 fatning

Tilbehør til HB
Endestykke 415-76082 130,00
Tilslutningstykke 415-76083 187,00 
Reservepakning til fatning E27 415-76084 9,00
Komplet reservefatning E27 415-76090 24,00

LED

LED

LED

Knirke Batterikæde klar/sølv 20 LED 

Sirius Knirke Batterikæde klar/sølv 20 LED. Længde 1,9m + 20 cm ledning fra udtag til lyskæde. Bruger 2 stk. AA-batterier, 
medfølger ikke.

415-30725 60,00Knirke Batterikæde klar/sølv 20 LED 
Batteri AA LR06 (bruger 2 stk. ialt) 800-4006 4,20

Kiki 2,0 m lyskæde 155 lys sølv. 230V

Sirius Lyskæden Kiki har 155 meget små fine LED lys og 2 meter lang. Lyskædens tætte lys giver rig mulighed for skønne 
dekorations muligheder. Leveres inkl. transformer og 3 meter ledning.  Kiki lyskæden leveres i en smuk gaveæske. Kan kun 
benyttes indendørs.
Du kan tilkøbe en Sirius fjernbetjening der kan sættes til enten “ON” 2-4-6-8 timer eller “OFF”, og som passer til næsten alle 
Sirius produkter. 

415-30901 160,00 Kiki lyskæde 155 LED lys, 3 m ledning, 2,7W /4,5 
Fjernbetjening 415-10000 54,00

Kiki 5,0 m lyskæde 300 LED lys, 4m ledning . 230V

Sirius Lyskæden Kiki har 300 meget små fine LED lys og 5 meter lang. Lyskædens tætte lys giver rig mulighed for skønne 
dekorations muligheder. Leveres inkl. transformer og 4 meter ledning fra stikket til lyset.  Kiki lyskæden leveres i en smuk 
gaveæske. Kan kun benyttes indendørs.
Du kan tilkøbe en Sirius fjernbetjening der kan sættes til enten “ON” 2-4-6-8 timer eller “OFF”, og som passer til næsten alle 
Sirius produkter.

415-30903 264,00Kiki lyskæde 300 LED lys, 4 m.ledning 
Fjernbetjening 415-10000 54,00
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Tech-Line startsæt LED 45 Varm hvid Sort 4,5 m +1,5 m 2,7W/230V 415-45704 200,00
Tech-Line supplement LED 45 Varm hvid Sort 4,5 m 2,7W/230V 415-45707 160,00
Tech-Line supplement LED 90 Varm hvid Sort 9,0 m 5,4W/230V 415-45705 309,00
Tech-Line supplement LED 200 Varm hvid Sort 20,0 m 2,0W/230V 415-45772 560,00
Tech-Line supplement LED 300 Varm hvid Sort 30,0 m 18,0W/230V 415-45773 800,00
Fjernbetjening 415-10000 54,00

Tech-Line net LED 90 Varm hvid Sort 1,2x1,2 m 415-45721 320,00
Tech-Line net LED 168 Varm hvid Sort 1,7x1,4 m   +1,5 m 10,08W/230V 415-45720 479,00
Tech-Line net LED 196 Varm hvid Sort 3,0x3,0 m   +1,5 m 11,76W/230V 415-45715 640,00
Fjernbetjening 415-10000 54,00

Tech-Line gardinlys LED 100 Varm hvid Sort B1,50x2,0 m  +1,5 m 10 strenge 415-45716 299,00
Tech-Line gardinlys LED 180 Varm hvid Sort B2,00x1,5 m 12 strenge 415-45780 548,00

Tech-Line 2-deler Sort 34 cm 415-75780 59,00

Tech-Line forlængerledning Sort 5 m 415-75781 104,00
Tech-Line forlængerledning Sort 10,0 m 415-75785 160,00 
Tech-Line forlængerledning Sort 15,0 m 415-75786 240,00

Tech-Line netledning Sort 1,5 m 415-75782 104,00

Tech-Line fordelerring Sort 5 m 5-udgange 415-75783 80,00

Tech-Line topledning forlænger, flex  Sort 100 cm 

Bemærk der skal bruges netledning hvis der ikke er brugt startsæt incl. tilledning         

6-udgange 415-45800 89,00 

= er monteret med 1,5 m tilledning og stikprop. 

Det koster det at tænde Sirius LED
Med timer-funktion kan du nøjes med at tænde dine lys når du er hjemme, ca. 8 timer dagligt.

Den gennemsnitlige strømpris per kWh er 5 kr.

Forbrug af (Antal LED) i kWh per dag (8 timer):

100 LED:   0,032
200 LED:   0,064
500 LED:   0,16
750 LED:   0,24
1000 LED: 0,32

Forbrug per (Antal LED) per måned (30 dage), 8 timer dagligt:

100 LED:  4,80 kr. 
200 LED:  9,60 kr. 
500 LED:  24,00 kr. 
750 LED:  36,00 kr. 
1000 LED:    48,00 kr.

Kilde: https://www.sirius.dk/om-os/stroemforbrug




