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Merită să planificați și 
să montați decorațiuni-
le luminoase de Crăci-
un din timp, deoarece 
numărul de elemente 
decorative crește anual la 
toată lumea. În noiemb-
rie rafturile magazinelor 
aproape că se prăbușesc 
de la decorațiunile de 
Crăciun. Cine ar putea 
rezista unui alt îngeraș 
luminat, unui om de ză-
padă  simpatic sau unei 
ghirlande noi cu LED? 

Ca prim pas să începem 
cu iluminatul de exterior, 
deoarece veți simți sosirea  
sărbătorilor de Crăciun 
când ajungeți acasă și lu-
minile ambientale vă în-
conjoară ferestrele, gră-
dina sau zona ușii de la 
intrare.
Cea mai spectaculoasă so-
luție poate fi obținută cu 
ghirlande luminoase cu 
LED. Acestea pot fi agăța-
te pe streașină (KJL 50C), 
puteți încadra fereastra

A sosit din nou Crăciunul!
În curând începe perioada de Advent, care, pe lângă târgu-
rile de Crăciun și vinul fiert, ne readuc farmecul luminilor 
ambientale și a decoratiunilor spectaculoase de sărbători.
Indiferent dacă locuiti într-un apartament sau la casă cu 
grădină, toată lumea își va găsi decoratiunile potrivite 
stilului personal din oferta Christmas Lighting by Somogyi.

cbt 

88 M

KJL 

50C

,
,

,
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sau chiar un stâlp și astfel
veți obține cu siguranță
un efect aparte pe balcon
sau terasă (seria KKL).

Am extins gama noastră de perdele luminoa-
se cu noua serie KKF, unde, pe lângă lungimile  
foarte căutate în anii anteriori de 5, 10 și 20 m, de 
acum găsiți și varianta cu o lungime de 30 m (KKF 
908). Produsele au integrat 8 programe, funcție de 
timer (6h ON-18 h OFF) și sunt disponibile în di-
verse culori. Cu produsele mai lungi veți deco-
ra cu ușurință un balcon lung, o casă sau un gard.

Vă oferim o serie de de-
corațiuni pentru exterior, 
care pot face imaginea 
festivă mai spectaculo-
asă. Animalele din acril 
cu lumini, care anual 
devin din ce în ce mai 
populare, pot fi variate  
cu copaci  decorativi cu  
lumini. Din oferta  
noastră puteți alege din 
diferiți copaci decorativi 
cu LED-uri: cireș înflorit 
(CBT 320), mesteacăn 
(LBT 96), pom cu globuri 
de bumbac (CBT 88/M). 
Astfel puteți crea chiar și 
o pădure de basm în gră-
dină sau pe balcon.

KDA 

6 KDA 

10

KDA 

30

cbt 

88 M

CBT 

320

LBT 

96

KDA 

7

KKL  

200F/WW

KKF  

308/WH

KKF  

908/M
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Pentru a crea un decor 
spectaculos în exterior și 
interior, anul acesta am 
venit cu un element de-
corativ cu adevărat ino-
vator. Recomandăm figu-
rinele noastre gonflabile 
celor care nu doresc să 
rateze ultimele tendințe 
la decorațiunile de Crăci-
un. Aceste produse oferă 
o soluție simplă și rapidă 
fără a fi nevoie să vă de-
ranjați mult cu decorarea. 
Atât Moșul cu înălțime de 
243 cm, cât și omul de ză-
padă cu o înălțime de 120 
cm pot fi umflați în câte-
va secunde, deoarece sunt 
auto-gonflabile și apoi 
se fixează ușor cu țărușii 
anexați. Pe cât de ușor 
și repede se pot monta 
și așeza aceste figurine, 
pe atât de repede se și 
pot împacheta la finalul 
sezonului, iar depozitarea 
este simplă în cutiuța lor.

Mai multe produse decora-
tive de exterior găsiți pe site-ul 

www.somogyi.ro!

KD 
240 M

KD 
120 H

KDP 
120 H

EXTRA 

MAREMARE

KDP 
120 M

Dacă doriți un decor cu 
adevărat spectaculos, în-
cercați figurinele noastre 
gonflabile cu auto-umfla-

re! Întâmpinați-vă 
oaspeții în sezonul festiv 
la ușă cu un Moș sau om 

de zăpadă!
Garantat veți atrage 

atenția tuturor!
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KMF 6
SERIES

Fii și tu conștient de mediu! 
Alegeti de Crăciun un brad artificial!
Bradul artificial are o serie de avantaje fată de cel na-
tural, astfel merită să analizati cu atentie pentru care 
veti opta. Cu sigurantă nu veti regreta dacă veti alege 
un brad artificial, deoarece utilizarea sa are o serie de 
beneficii.
Cel mai mare avantaj al 
brazilor artificiali este că 
putem alege un copac cu 
o formă perfectă, simet-
rică, care să nu-și piar-
dă acele în camera caldă 
și nu veți avea nici grija 
cioplirii trunchiului în 
suport. Bradul - chiar și 
complet decorat – dacă 
este ambalat și decorat 
corespunzător, poate fi 
pus deoparte până de 
anul viitor.

Pe lângă diferitele di-
mensiuni, culori și forme, 
Christmas Lighting by So-
mogyi oferă și brazi artifi-
ciali gata decorați cu lumi-
ni. Cel mai mare avantaj 
al acestuia din urmă este 
că nu mai trebuie să vă 
pierdeți timpul cu atașa-
rea ghirlandelor pe brad, 
deoarece acestea sunt ușor 
de despachetat și de pus în 
funcțiune datorită desig-
nului încorporat. Asamb-
larea bradului este simplă, 
circuitele LED-urilor se 
închid automat prin mon-
tarea părților componente 
ale bradului (seria KMF 6).

587219
587444

Video

COMUTATOR 

TALPĂ

Funcții disponibile:
- lumină statică alb cald 

- lumină statică color 

- alb cald-color alternat

,
,

, , ,
, , ,,
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Decoratiuni de interior în 

oferta              
Astăzi, decoratiunile de Crăciun interioare nu se mai limi-
tează doar la realizarea unei coroane de Advent și plasarea 
unui arc luminos în fereastră. Sunt disponibile o multime 
de produse decorative în magazine, toată lumea o poate 
găsi pe cea care se potrivește gustului și portofelului.
Putem spune că produsele luminoase de Crăciun de la  
Somogyi sunt, aproape fără exceptie, iluminate cu LED și 
sunt fabricate din materii prime de calitate.

Gama 
decorațiunilor ceramice 

a fost extinsă cu modele de 
dimensiuni mari. La unele pro-

duse, materialul de bază ceramic de 
calitate este combinată cu pluș sau 

acril. Datorită designului pe baterii, 
decorațiunile pot fi amplasate 
oriunde: pe podea, masă, raft, 

șemineu, scări.

KDC 
29 KDC 

26

KDC 
52

BIG
SIZE

Decorațiuni ceramice m

ari

Decorațiuni ceramice m

ari

6
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Decorațiunile din 
lemn pentru uși și ferestre 

cu motive de Crăciun, bogate 
în detalii, tăiate cu laser sau pictate 

vor atrage cu siguranță privire multor 
vizitatori. Produsele decorative cu lumini 
și aspect natural pot fi asociate cu multe 
stiluri de decor. Datorită materiei prime 

lemnoase ușoare și alimentării cu ba-
terie, produsele pot fi montate cu 

ușurință pe perete, fereastră 
sau pe ușă.

EFECT

NATURAL

KDC 
48

KAD 
38

KLW 
40

KLW 
17R

KLW 
32

KLW 
21R

7

Decor pentru fereastră și ușăDecor pentru fereastră și ușă
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Oferta ghirlandelor lu-
minoase tradiționale și 
a decorațiunilor pentru 
ferestre vin în acest an cu 
o nouă varietate de for-
me. Considerăm că este 
important să ținem an 
de an pasul cu tendințe-
le actuale de Crăciun. Ne 
extindem în mod cons-
tant gama de produse în 
conformitate cu nevoile 
clienților. Am adăugat 
produse noi și în selecția 
noastră de felinare și dio-
rame, care evocă Crăciu-
nul de altădată.

Dacă doriți un decor de 
fereastră cu adevărat spec- 
taculos, vă recomandăm 
noul produs KAF 10/ WW, 
la care nu doar figurinele, 
ci și ghirlanda verticală 
în sine luminează. Noua 
noastră ghirlandă LED cu 
15 becuri (ML 15 GLOBE) 
adaugă un farmec aparte 
atmosferei festive. Dato-
rită designului pentru ex- 
terior, este potrivită  
pentru a decora balconul, 
o terasă sau grădina.

În cazul decorațiunilor 
noastre pentru ferestre, 
versiunile cu alimentare 
de la rețea au fost înlo- 
cuite cu baterii și rămân 
cele mai populare două 
motive (stea: KID 503 B/
WW, brad: KID 502 B/
WW). În plus, la aces-
te versiuni noi apare și 
funcția „timer” (6 h ON / 
18 h OFF).

LTN 
14

LTN 
15

DRM 
13

KID 502 B/WW

KAF 10/WW

ML 15 GLOBE

8

KID 503 B/WW



9

Prelungitoare pentru interior și exterior
pentru o conectare 
sigură
Priză Smart cu contor consum
Această priză SMART poate fi pornită și oprită de la distanță folo-
sind o aplicație de pe telefon. Astfel nu ar trebui să existe nicio prob-
lemă dacă ați uitat pornit careva aparat electric, atunci când plecați 
de acasă în timpul vacanței. Folosiți-l pentru o casă sigură! NVS 1 PRO

Prelungitor articulat Smart
Datorită designului articulat, distribuitorul permite plasarea aces-
tuia în spații înguste, în care distribuitorul tradițional nu s-ar potrivi.  
Poate fi pornit și oprit de la distanță folosind o aplicație. Utilizarea 
acestuia în timpul sărbătorilor poate fi cu adevărat practic, mai ales 
dacă este dificil să vă învârtiți în apartament lângă bradul de Crăciun 
sau pe lângă oaspeți. NVH 03K/WIFI

9

Set priză de exterior cu  
telecomandă
Controlați-vă comod ghirlandele înșira-
te afară cu ajutorul noului set de prize  
telecomandabile. Datorită telecomenzii 
nici nu este nevoie să ieșiți din casă. 
THO 113

Prelungitor cuplă de exterior
Decorați-vă grădina cu lumini de sărbătoare și 
pentru conectarea electrică folosiți un prelungi-
tor de exterior sigur.  Astfel distanța dintre priză și 
ghirlandă nu mai este un inpediment. 
NV 5 SERIES, NV 7 SERIES

Prelungitor de exterior cu comutator
Alegeți prelungitorul cu comutator și 3 sau 5 prize, prin care alimentarea electrică a 
decorațiunilor de exterior se rezolvă imediat. Modelul cu capac individual de protecție 
pe fiecare soclu poate fi utilizat în siguranță pe toată perioada sărbătorilor.
NVO 03K/BK, NVO 05K/BK
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De crăciun gătitul are
rolul principal

Alegeți un cadou celor dragi dintre noile electrocasnicele 
mici noi HOME by Somogyi! 
Gama întreagă de electrocasnice mici se găsește pe pagina 
www.somogyi.ro!

10

Oală sub presiune

Baza fiecărei bucătării moderne este 
oala sub presiune electrică. În acest 
produs, cu cele 11 tipuri de program de 
gătit veți putea prepara orice mânca-
re, chiar și meniul întreg pentru masa 
de Crăciun! Gătind sub presiune fără 
evacuare de aburi, prepararea mâncării 
devine o distracție!

HG EK 1000

Capac de gătit cu aburi 

Capacul de gătit cu aburi poate fi un 
accesoriu perfect la oala sub presiune, 
însă se poate utiliza cu orice altă oală 
metalică. Cu ajutorul său veți prepara 
mâncărurile preferate într-un mod mai 
sănătos.

HG LS 1000

Recomandăm pentru cadou de Crăciun electrocasnicele mici HOME!

10

Surprindeți-i pe cei dragi de Crăciun 
cu electrocasnicele noastre!

Succesul este garantat!Succesul este garantat!
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Ceainic electric cu termostat  - HG TF 17

Vă place ceaiul? Dacă da, cu siguranță știți că 
utilizarea unui ceanic din sticlă și oțel inoxidabil 
este mai sănătos, decăt a celor din plastic. Un alt 
avantaj al aparatului nostru este, că temperatura 
apei poate fi reglată liber între 40 și 100 ° C.

Cântar de bucătărie - HG M 15

Un cântar de bucătărie practic, cu suprafață 
mare de cântărire și o capacitate de măsura-
re până la 15 kg. Ecranul cu LED roșu este 
vizibil și în timpul efectuării unei măsură-
tori. Va fi un real ajutor în cântărirea in- 
gredientelor pentru masa festivă de Crăci-
un!

Set mixer vertical - HG BMS 64

Utilizarea versatilă a produsului este asigurată 
de mixerul din oțel inoxidabil, telul, tocătorul 
cu bol și cana de măsurare, astfel încât în loc 
de 3 dispozitive este suficient să cumpărați 
doar setul nostru! Va deveni rapid prietenul 
indispensabil al gospodinelor cu cuțitele sale 
durabile, fabricate din oțel inoxidabil!

11
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DIY – ideiDIY – idei
pentru Crăciunpentru Crăciun

Cel mai mare avantaj al unei 
coronite din brad artificial 

este că nu-și pierde acele, iar 
ghirlanda LED îi oferă un plus 
de farmec. Decorati cum vă 

place și cum vi se potrivește! 
Se decorează cel mai simplu cu 

un pistol de lipit cu silicon.

KMK 
48 LED

SMA 
007

Gama de pistoale de lipit se găsește 
pe pagina: www.somogyi.ro

KMF 
80

,

,
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Decorati-vă coronita 
de pe ușă cu o 

ghirlandă 
LED și figurine
 de Crăciun.

Așezati într-un bol  
din sticlă  

accesorii de Crăciun, 
apoi înfășurati în  

jurul lor o ghirlandă 
cu microLED-uri.  

Sclipirea acesteia 
va fi multiplicată de 
strălucirea globurilor 

de Crăciun.

Pentru coronitele de pe 
masa festivă folositi un 

set de lumânări LED sigure, 
fabricate din ceară, care 
imită perfect flacăra unei 

lumânări aprinse.  CDW 
4

ML 
23/WW

ml 
80/ww

13

,

,

,
,
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Idei de cadou 
pentru femei

Uscător de păr (HG HSZ 22)

Cu 2 trepte de viteză, la 3 temperaturi dife-
rite vă puteți alege cea mai eficientă și mai 
potrivită pentru părul Dvs.. Funcția de aer 
rece protejează părul în timpul uscării. 

Grătar electric (HG GR 02)

Oferiți în cadou celor dragi experiența unui 
grătar reușit! Cu grătarul nostru electric 
vă veți pregăti masa pentru petrecere ra-
pid, ușor și comod, fără fum sau funingine,  
chiar și în casă! Nu va mai conta anotim-
pul sau vremea de afară: timpul pentru un 
grătar va depinde numai de dispoziția Dvs.! 

Deșteptător LED cu radio și 
lampă multicoloră (LTCR 04)

Deșteptătorul este echipat cu radio și lampă 
LED RGB, pentru o utilizare multilaterală. Cu 
ajutorul butoanelor tactile de pe panoul frontal 
aveți o serie de posibilități de setare individuală. 
Poate fi un cadou cu adevărat util.

14

Perie de îndreptat părul (HG HV 60)

Cu peria de îndreptat părul HOME by  
Somogyi veți obține rezultate mult mai bune și 
mai rapid, decât ondulând fiecare șuviță sepa-
rat. Tehnologia de ionizare împiedică încărca-
rea electronică a părului, oferind astfel o coa-
fură cu aspect  sănătos.

Lampă aromaterapie cu 
ultrasunete  (AD 15)

Aerul uscat din casă poate dăuna sănătății, ast-
fel produsul nostru cu umidificare la rece este 
un produs util în orice casă. Utilizat cu uleiuri  
aromatice, este perfect pentru scopuri de relax- 
are, ca și completare la odihnă!
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Idei de cadou
pentru bărbati

Încărcător wireless (SA 2000Qi)

3in1 încărcător practic: încarcă simultan te-
lefon, ceas și căști, toate astea prin conectare 
comodă, fără fir. Compatibilitatea telefonului 
este independentă de producător (echipa-
mente cu standard Qi), și dispune și de încăr-
care ceas inteligent.

15

Espressor (HG PR 14)

Cu espressorul HOME veți putea pregăti 
deodată până la 4 cești de cafea. Cu tija pen- 
tru spumă de lapte puteți pregăti cappuccino 
sau latte în câteva secunde. Fiind un produs 
practic, va fi un cadou ideal pentru bărbați.

Lanternă reîncărcabilă LED 
(MFL 600R)

O lanternă practică într-o carcasă metalică 
rezistentă, cu un CREE LED de luminozitate 
mare și 5 moduri de luminare. Ajutorul ideal 
pentru „lucrări bărbătești”, care cu o singură 
încărcare va funcționa până la 9 ore.

Lampă de birou cu bile (DH0040BK)

Un produs cu design special, creativ, care prin 
comutatorul special în formă de bile magne-
tice neodymium va atrage privirile curioa-
se ale tuturor. Datorită stilului masculin, va  
deveni un cadou de Crăciun special.

Internet radio (INR 5000)

Recomandăm noul internet radio 5-in-1 celor 
mai curioase urechi, cu ajutorul căreia veți avea 
acces la emisiuni radio de pe toate continen-
tele: alegeți din peste 23.000 de posturi radio.  
Controlați-l de pe calculator sau browser-ul tele-
fonului, cum vă este mai comod!

,



pepentntru coru copii pii   

Lampă de tavan Bobită și Buburuza  Lampă de tavan Bobită și Buburuza  
Lampa de tavan Bobiță și Buburuza este un produs rea-
lizat cu atenție deosebită la detalii și cu abajurul colorat 
poate deveni decorul din camera copiilor! Copilul Dvs. 
o va adora garantat, faceți-i o surpriză de Crăciun.

 BB ML01

Lumină ambientală LED, color VukLumină ambientală LED, color Vuk
Nu ați auzit încă de vulpele simpatic Vuk? Această 
lumină ambientală cu desene viu colorate din peri- 
pețiile lui Vuk luminează în 5 culori – alb rece, 
alb cald, roșu, albastru și verde. Ideal ca lumina 
de veghe, să nu-i fie frică copilului în întuneric.

VUK CL 01

Lampă de birou Lampă de birou 
Bobită și BuburuzaBobită și Buburuza
Ca și completare lângă lam-
pa de tavan sau independent, 
poate deveni decorul din 
camera copilului. Abajurul 
colorat și realizat cu o atenție 
deosebită va atrage imediat 
atenția copiilor.

BB AL 01

Aplică Aplică 
colorată Vukcolorată Vuk
Ambele părți ale 
chenarului aplicii 
sunt decorate cu 
desene colorate cu 
vulpele Vuk, astfel 
copilul poate ale-
ge care parte să se 
vadă. 

VUK ML 01

Lampă portelan, ursulet Lampă portelan, ursulet 
O lampă deosebită din porțelan alb în formă 
de ursuleț se va potrivi perfect în camera unei 
fetițe sau a unui băiețel. Poate fi utilizat și ca 
lumină de veghe, care oferă siguranță copilului, 

dacă se trezește din somn.
PDV 01

Ren care cântă Ren care cântă 
Care copil nu iubește figurinele voioase din pluș? Renul nostru 
simpatic cântă o melodie de Crăciun, în timp își mișcă capul în 
stânga-dreapta. Și copilul Dvs. s-ar bucura cu siguranță de el!

KDD 38

Idei de cadouri 

Întregul conținut al catalogului este proprietatea intelectuală a Somogyi Elektronic Kft. Acesta poate fi 
modificat numai cu acordul scris al titularului dreptului și în funcție de conținutul consimțământului!

Pentru alte 
produse 

din gama 
HOME Kids 

intrați pe pagina 
somogyi.ro!

Video
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