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A Blachère Illumination Hungary a több mint 
40 éves múltra visszatekintő francia Blachère 
Illumination magyarországi vállalata. A hazánk-
ban 20 éves múlttal rendelkező vállalat ün-
nepi és állandó díszvilágításával számos köz-
területet, épületkomplexumot (plázák, irodák, 
önkormányzatok, közintézmények) tett ékeseb-
bé, szikrázóbbá vagy hangulatosabbá.

Jellemzőink:

☀ Költséghatékony, energiatakarékos,  
   fenntartható termékek és szolgáltatások
☀ Kreatív megoldások, egyedi, intelligens  
    technológiák, fejlesztések és szakértelem
☀ Energiatakarékos ILed technológia 3    
    minősítésben, legszebb színhőmérséklet,    
    tartós használhatóság

Ezt mondják cégünkről:

☀ Bizalom és hitelesség: megbízható; azt ígéri,  
    amit teljesíteni tud
☀ Rugalmas, gyors megoldások és segítőkész   
    ügyfélkezelés
☀ Teljes körű és professzionális szakmai ellátás  
    és hozzáállás

Ezt mondják termékeinkről:

☀ Biztonságos működtetés és használat: 
    fenntartható
☀ Egyedi karbantartási és garanciális  
    megoldások.
☀ Kitűnő minőség és széles kínálat

Bemutatkozás Önkormányzatoknak

Rendezvényhelyszíneknek

Bevásárlóközpontoknak

Gyerekeknek, Disney világ

“Light is our link - Összeköt a fény! ”
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Önkormányzatok
A nyugati kultúrában a világítás, azon belül is a díszvilágítás szerves része a városképnek, 
mely a lakosság számára is nagy fontossággal bír. Teljes városrészeket, épületkomp- 
lexumokat díszíthetünk fel szikrázó vagy animált fényekkel, a fény vonzerejét és 
hangulatfokozó hatását állítva szolgálatunkba. A Blachère Illumination Hungary ex-
kluzív látványt, prémium minőségű fényelemeket és piacvezető fejlesztéseket kínál  
mindehhez. Teljes körű projektekkel állunk ügyfeleink rendelkezésére, a kreatív 
tervezéstől a telepítésig és a raktározásig. Komplett kivilágítási terveket készítünk, 
amelyekhez felülmúlhatatlan szolgáltatások társulnak.

Budapest, Clark Ádám tér 2015
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Az ünnepi időszakban 
Székesfehérvár terein 
elhelyezett installációk, 
fénygömbök és az út 
két oldalát szegélyező, 
fénnyel borított oszlo-
pok segítségével sikerült 
a szigorú műemléki  
szabályozás alá eső bel-
várost is méltó módon 
fényárba borítani. Az 
oszlopok varázslatos 
fénye onnan ered, hogy 
több mint 20.000 ledet 
tartalmaznak összesen, 
a monumentális göm-
bök pedig rendkívüli 
népszerűségnek örvend-
tek a járókelők körében. 

Tökéletes közönség-
mágnesek – mindenki 
örömére. 
Szeretünk grandiózus, 
fényárban úszó épít-
ményeket tervezni, melyek 
meglepő méretük, formáik 
és innovatív koncepciójuk 
révén azonnal megragad-
ják a járókelők figyelmét és 
odavonzzák őket. Ezek a 
monumentális dekorációk 
egyedülálló és felejthe- 
tetlen élményt nyújtanak 
kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt, így számos fotó 
készül róluk, melyeket so-
kan megosztanak a közös- 
ségi oldalakon. 
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Székesfehérvár, 2016

Székesfehérvár, 2016

Székesfehérvár, 2015

Székesfehérvár, 2015



Székesfehérváron - ahogy 
az előző években is - a meg- 
rendelő kítűnő ötletei alapján 
nagy sikerrel zártuk a karácso-
nyi projektünket. Mindíg plusz 
lelkesedéssel tölt el minket, ha 
az ügyfelünk szívén viseli a kará- 
csonyi dekoráció beszerzését,  
és együtt dolgozhatunk az ün-
nepi fénydekoráció tervezésén 
illetve kivitelezésén. Székesfe-
hérvár komoly hangsúlyt fek-
tet minden évben arra, hogy 
meghitt hangulatot teremtsen 
városa lakóinak.

A Clark Ádám téri dekoratív világítás 
a 2015-ben meghirdetett buda-
pesti tender egyik részeként  került 
megvalósításra. Igyekeztünk a tér 
kandelábereire olyan motívumot ter-
vezni, amely formáját tekintve bele 
illeszkedik a környezetbe, ugyanakkor 
kiemelkedő része az este megvillanó 
fényeknek. A motívum a budai váralagút 
bejárati ívét követi, fordított módon. 

Budapest, Clark Ádám tér, 2015

Budapest, Clark Ádám tér, 2015
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Székesfehérvár, 2017

Székesfehérvár, 2017



Eszéken (Horvátország) a 2017-es 
évben lehetőségünk nyílt a város 
főterének díszítésére. A tér be-
járatánál egy egyedi, 5 méteres nagy 
fénykapu enged betekintést a főtér 
látványosságaiba.  A fénykaput 6.000 
led borítja. Helyet kapott még többek 
között 2 db nagy 3D dekoráció, vala-
mint számos lombhullató és fenyőfa 
öltözött fénybe. A fákra összesen 
49.000 ledet használtunk fel.

Hajdúszoboszló fénykábel szökőkútja egyedi,  
romantikus designnal rendelkezik; egyedülálló  
darab. Remekül példázza a Blachere és a helyi csapat 
együttműködését,

Berettyóújfalun a főbb utcák kandelábereit új, korszerű 
led díszekkel láttuk el, melyek nem csak gyönyörűen 
díszíti a várost, hanem költséghatékonyak is.

Mohácson a sétáló utca kandeláber díszei között 
új, nagyméretű átfeszítés fénydekorációs elemek is 
fellelhetőek. 

Eszék (Horvátország), 2017
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Hajdúszoboszló, 2016

Berettyóújfalu, 2017 Mohács, 2017 Mohács, 2017
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Jászberényben évek 
óta folyamatosan 
bővítik a város fény-
dekorációját. 
A városháza gyö-
nyörű fénybe öltöz-
tetve tündököl, de 
a templomról  és 
a fákról sem hiá- 
nyozhatnak a fé-
nyek.

Kiskunhalason meleg fehér 
színű, led fényfüzérből készült 
hatalmas fényfenyő díszíti a kará- 
csonyi forgatagot. A fényfenyő 
mellet helyet kaptak hópihe 
motívumok és átfeszítések is.

Kismányok egy 300 fős lelkes 
település, mely olyan ötletes 
fénydekorációnak engedett 
teret, mint  a képen látható 
művelődési ház előtetőjének 
díszítése. A gyermekek is ámulva 
nézik a hatalmas fénymotívu-
mot.

Jászberény, 2017

Jászberény, 2017

Kiskunhalas, 2017

Kiskunhalas, 2017

Kismányok, 2017
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Salgótarján, 2017

Szirmabesenyő, 2017

Salgótarján, 2017

Szentes, 2017

Szentes, 2017 Szentes, 2017

Salgótarjánban sok év kihagyás után  ismét fény költözött az 
utcákra és a terekre. Korszerű energiatakarékos kandeláber 
motívumok és átfeszítések fényében tündököl a város. A terek 
lombhullatóit a legújabb fejlesztésű IP 66 –os védettséggel 
ellátott fényfüzérek ékesítik.

Szentesen a 2017-es évben a város fénydekorációja teljes 
átalakuláson ment át. A régi elemeket lecserélték energiata-
karékos led motívumokra, fényfüzérekre és átfeszítésekre.   
Ezáltal az egész belváros díszkivilágítása megújult.
A fákat nagyjából 30.000 led díszíti.

Szirmabesenyőre még 2016-ban került a képen látható 3D 
fenyő. A fénysátorban a fenyő további 3D fénydekorációs 
elemekkel együtt alkotott népszerű szelfi központot.



16 17

Szolnok, 2017

Szolnok, 2017 Szolnok, 2017

Szolnok, 2017

Szolnokon, mint ahogy minden évben, most is bővült a város fénydekorációja. 
A Szapári utat körülölelő kandelábereket energiatakarékos, új, hideg-meleg 
színkombinációs, animált motívumokkal díszítettük.  Ahogy minden évben, 
most is nagy hangsúly került a fák fényfüzérrel való díszítésére; 2017-ben 
nagyjából 150.000 led ékesítette őket..

Szolnok, 2017



Pécs csodálatos kis sétáló utcáit kandeláber díszek és 
átfeszítések ékesítették. Itt-ott megjelentek az épületeken 
jégcsapok és fényfüggönyök is.

Sátoraljaújhely, 2017

Pécs, 2017

Hódmezővásárhely, 2016-2017

Pécs, 2017

Sátoraljaújhely, 2017

Szentes, 2017

Sátoraljaújhely, 2017

Hódmezővásárhely 2016-ban vásárolt, meleg fehér 
színű, flash ledekkel bolondított hatalmas szelfi gömbje 
még mindig óriási sikert arat a gyermekek és a felnőttek 
körében. A környező városokból és településekből is 
csodájára járnak, és lelkesen posztolják az itt készült 
szelfiket.

Sátoraljaújhelyen évek 
óta folyamatosan bővül a 
lombhullatok fényfüzérbe 
öltöztetése. Ez 2017 ben 
sem történt másként. A fák 
díszítése mellett feltünnek 
a korszerű led kandeláber 
motívumok is.

Sátoraljaújhely, 2017
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Balmazújváros, mint minden év-
ben, 2017-ben is nagy hangsúlyt 
fektetett a fénydekorációra.  
A városháza gyönyörű, hideg 
fehér fényben tündökölt, de a 
kandeláberekről sem hiányoz- 
hattak a motívumok.

Szeghalom utcáinak díszvilágítá-
sa is bővült a 2017-es évben 
gyönyörű, hideg és meleg 
színkonbinációs led kandeláber 
díszekkel.

Tiszakécskén évek óta szépít-
getik csinosítják a karácsonyi 
vásár területét.
Nincs olyan fa és kandeláber, 
ahol ne lenne fénydekoráció. 
Olyan fényözön van a téren, 
hogy a környező Városkból is 
csodájára járnak Tiszakécske 
díszvilágításának.
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Nagykőrös, 2017

Szeghalom, 2017

Tiszakécske, 2017

Tiszakécske, 2017

Nagykőrösön a város- 
háza épületének fénykábel 
kontúrozása mellett a tér 
is plusz fénydekorációt 
kapott: fényfüzérek díszítik 
a talajt és a fákat.

Nagykőrös, 2017

Balmazújváros, 2017



Tatabánya legfontosabb 
utcái 2017-ben is hatalmas 
animált és statikus ener-
giatakarékos kandeláber 
motívumokkal lettek dí-
szítve. 
Új elemek is megjelentek 
advent első napját köve-
tően: a Dózsa György 
úton feltüntek a kandelá-
bereket öltöztető, hideg 
fehér fényben pompázó, 
animált fényeffekttel ellátott 
motívumok, valamint a hidat 
ékesítő fénykosárkák.

Szarvas, 2017Tatabánya, 2017

Tatabánya, 2017 Tatabánya, 2017 Mezőkövesd, 2017

Gönyű, 2017

Szarvason minden évben főszerepet kapnak a fák díszítései. 
A képen látható hatalmas fára csaknem 10.000 led került.

Gönyün a település fénydekorációját korszerű, led ener-
giatakarékos díszekkel bővítettük, mely elegánsan dekorálja 
a kandelábereket.

Mezőkövesd évek óta lelkesen bővítgeti a város fény-
dekorációját. 2017-ben már egy nagy, 3D fényfenyő is 
díszíti a teret, és a kandeláberek is fényben pompáznak.

Tatabánya, 2017
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Jászárokszállás, 2017

Várpalota, 2017 Sárospatak, 2017
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Baja, 2017

Baja, 2017

Baja városának gyönyörű fénydekorációját 2017-ben 
egy új, egyedi gyártású 4 méteres fénykábel szőkőkút 
is ékesítette.

Újabb lombhullatók is pompázhattak 34.000 led 
fényében.

Várpalotán minden 
évben  bővítik váro-
suk díszvilágítását. 
Ez most sem történt 
másként; a kandelá-
berek gyönyörű 
díszeket kaptak.

Sárospatakon a régi 
meleg fehér fény-
dekoráció mellett 
új, energiatakarékos 
led motívumokkal 
egészült ki a kan-
deláberek díszítése.
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Bevásárlóközpontok
A bevásárlóközpontokban és városközpontokban megalkotott látványok nagyban 
hozzájárulnak egy hely sikeréhez. A Blachère Illumination Hungary segítséget nyújt 
ügyfeleinek ezek tervezésében és kivitelezésében egyaránt, hogy egyedülálló látványt 
nyújtson, és felhívja a figyelmet, felkeltse az érdeklődést illetve a közösségi teret 
érdekesebbé varázsolja. Divattervezők, a legkiválóbb dizájnerek és kortárs művészek 
közreműködnek abban, hogy kivívjuk vásárlóink elégedettségét, ötleteink és alkotá-
saink örömteli pillanatokat és felejthetetlen élményeket szerezzenek mindenkinek.

Budapest, Duna Pláza, 2016



A Duna Pláza 2016-ban igazán vidám és 
stílszerű dekorációt kapott: egyedi gyártású, 
monumentális női táska, női cipő és animált 
virágokkal ellátott esernyő kápráztatja el az 
idelátogatókat. Az egyedi formák piros-arany 
fényeit színben hozzáillő fényfüzér-csillárok 
egészítik ki. Mind hangulatában, mind 
témájában siker jellemezte ezt a különleges 
együttműködést.

Play with Light: Játék a fénnyel
A bevásárlóközpontokban különleges 
élményt nyújthatunk, ha szórakoztató fény- 
és hangjátékkal szerzünk örömet a betérő 
családos vásárlóknak. Elég csak egy gombot 
megnyomni a megvilágított mesefigura elé 
helyezett kezelőpanelen, és a figura a be- 
programozott fény- és hangjátékkal reagál, 
amely a gyermekeknek óriási mulatság. 
Az attrakciók alkalmasak fotók készítésre 
és a közösségi oldalakon való megosztásra. 
Akár 30%-kal is meg tudja emelni a for-
galmat egy ilyen látványosság, így a siker 
mérhetővé és garantálttá válik.
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Budapest, Duna Pláza, 2016

Budapest, Duna Pláza, 2016

Budapest, Duna Pláza, 2016

Budapest, Duna Pláza, 2016
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A Mom Park csapatának 
iránymutatásai alapján a 
bevásárlóközpont belső és 
külső dekorációja egységes 
és letisztult  vonalat követ. 
Fontos szempont volt az is, 
hogy a dekoráció elemei opti-
mális háttérként szolgáljanak 
szelfizéshez és csoportos fo-
tókhoz is.
A megrendelő 3D fény-
dekorációs elem elkép-
zelését egyedi gyártású, óriás 
ajándékdoboz formájában 
valósítottuk meg, mely a be-
járat előtti téren került elhe-
lyezésre és népszerű fotózási 
helyszínnek bizonyult.

Budapest, MOM Park, 2016-2017

Budapest, MOM Park, 
2016-2017

A 2016-os év iránymutatása alapján kerültek kihelye- 
zésre a MOM bevásárlóközpont dekorációi. Mint ahogy 
megszoktuk, az idén is szelfi-pontként szolgált az óriás, 
egyedi design alapján készült ajándékdoboz, mely egyedi 
jellegével nagy kedvenccé vált. A belső fénydekorációt 
illetően kisebb változtatásokkal tettük még vonzóbbá és 
különlegessé a teret. A 3D gömbök és fényzuhatagok 
mellett megjelentek a jeges csillagok is.

Budapest, MOM Park, 2017

Budapest, MOM Park, 2017

Budapest, MOM Park, 2017

Budapest, MOM Park, 2017
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A Lurdy Ház egyedi koncep-
ciója és egyben egyszerűsége 
adja kiválóságát. Rövid időnk 
volt a tervezésre és ügyfelünk 
teljes mértékben ránk bízta 
azt. Két terv közül választottak 
és végül a hidegfehér flash 
verzió mellett döntöttek a 
hosszútávú használhatóság 
miatt. Ezidáig nem volt ha-
sonló, egyedi dekorációja az 
épület külsejének.

Budapest, Lurdy Ház, 2016

Budapest, Lurdy Ház, 2016

Székesfehérvár, Alba Pláza, 2015

Veszprém, Balaton Pláza, 2017
Az Alba Pláza projektben teljesen 
egyedi koncepciót kívánt a meg- 
rendelő, melynek nehézsége a kivi-
telezésben rejlett. Portugál design 
stúdiónk egyedi tervezése és a 
megvalósítás több problémát is 
felvetett, de sikerült áthidalnunk 
ezeket. Így jött létre a 14 méter 
magas monumentális szalag, mely 
méltán elnyerte a vásárlók tetszését.

A 2017-es évben megújult a  
Balaton Pláza belső fénydekorációja.  
Az üvegablakok körben az új Led+ 
technológiával készült jégcsapfüg-
gönyök fényében pompáznak.
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Rendezvényhelyszínek
A Blachère Illumination Hungary kiemelt ajánlattal jelentkezik azok számára, akik 
neves külföldi városok közterületein már bizonyított, monumentális fénydekorációs 
motívumokkal szeretnének látogatókat csalogatni rendezvényeikre. Legyen az karácso-
nyi vásár, esküvő, céges vagy bármilyen más típusú rendezvény, mi minden célra és 
minden tematikához kínálunk látványos megoldást. Egyéni motívumaink révén az Ön 
elképzeléseihez és költségvetéséhez illeszkedve, szoros együttműködésben hozunk 
létre különleges fénydekorációs megoldásokat.

Budapest, Szent István tér, 2016



36 37

A budapesti Szent István téren évről 
évre advent első vasárnapján fény-
be öltözik a város, fényben úszik a 
Bazilika és zsibongással telik meg a 
tér is. Az itteni vásárban felidézzük 
a karácsonyi készülődés hangulatát, 
illatát, fényeit és vidámságát. Minden 
évben új fénydekorációval járulunk 
hozzá a hangulat varázsához; monu-
mentális fénykapu, szikrázó girlandok 
és a standok ünnepi díszítése teszi  
különlegessé a teret.
A központi helyre kiállított mindenki 
karácsonyfája dekorációs árnyalatai 
minden évben az aktuális támogató 
cég arculati színeit idézik.

A Rákóczi téri Vásárcsarnok belső 
és külső dekorvilágítása a 4 leg-
nagyobb vásárcsarnok részeként 
került kivitelezésre. A külső világítás 
tekintetben a Rákóczi tér felőli hom-
lokzat megvilágítása volt a feladat, 
ahol energiatakarékos flash ledekkel 
felszerelt kontúrvilágítás és fényfüg-
göny került elhelyezésre, illetve a 
bejáratot dekoráltuk hagyományos 
fenyőágakkal és füzérekkel.

Budapest, Rákóczi tér, 2015

Budapest, Rákóczi tér, 2015

Budapest, Szent István tér, 2015

Budapest, Szent István tér, 2015
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A legfényesebb villamos…
Magyarországon elsőként - de még 
Európában is másodikként -  sikerült  
egy óriási technikai- és design kihívást 
jelentő projektet megvalósítanunk: 
egy mozgó, forgalomban résztvevő 
villamos szerelvény karácsonyi  dísz-
világítását megtervezni és kivitelezni. 
A feladat megvalósítása komoly  
előkészítő és tervező munkát igé-
nyelt a dekorálandó jármű speciális 
jellegéből adódóan. Egy mozgásban 
lévő villamoson kellett úgy rögzíte-
ni és felszerelni világítást, hogy az 
mind állóhelyzetben, mind mozgás 
közben működjön és világítson. 
Külön problémát jelentett a villam-
os belső hálózatához csatlakoztat-
ni a dekorációt, valamint a meg-
felelő érintésvédelmet kialakítani.   
A külső felületen több ezer rögzítési 
pont került kialakításra, ami megfelelő 
biztonsággal garantálta az alkalmazott 
fénytechnika  működését.
Számos munkatársunk sikeres együtt-
működésének  köszöhetően Budapest  
történetében először a 2-es vonalán 
láthatta a nagyközönség a ragyogó 
fényekkel díszített szerelvényt.
A fénydekoráció készítéséhez  
39.200 db ledet tartalmazó 3500 m 
hosszú füzért  közel 10.000 rögzítési 
ponton használtak fel munkatársaink.
A sikeres próbautat követően Mi-
kulás-Villamosként rótta a síneket 
az utazóközönség és a külső szem-
lélők legnagyobb megelégedettsége 
mellett.

Külső-belső fénydekorációba öltözött 
a Bosnyák téri vásárcsarnok .  
Az üstökös és a 3D fénygömb méltó 
díszévé vált a belső térnek.

Budapest, 2-es villamos, BKV,  2013

Budapest, Bosnyák téri Vásárcsarnok, 2017

Budapest, Bosnyák téri Vásárcsarnok, 2017

3 éven keresztül került fel a Syma 
rendezvénycsarnok homlokza-
tára  a karácsonyi díszkivilágítás.  
A hagyományos jégcsapfüggönyök 
és kontúrvilágítás mellett hópihe 
függesztékek díszítették az épület 
részeit.

A Fővárosi Nagycirkusz egyedi 
gyártású kandeláber-motívuma mind 
színeiben, mind bohócot formázó 
design-jában méltó díszítő eleme a 
cirkusz előtti térnek. 

Fővárosi Nagycirkusz, 2015

Budapest, Syma Csarnok, 2015
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Gyerekeknek, 
       Disney világ
Kevés szebb dolog van, mint egy gyermek nevetését hallani és látni azt a tiszta 
örömet, ami az arcán sugárzik. A gyerekek számára készült fénydekorációink és inte-
raktív installációink azt a célt szolgálják, hogy örömet szerezzünk nekik és hogy velük 
együtt a felnőttek is újra átélhessék azt a gondtalan jókedvet és ámulatot, amelyet 
gyermekként éreztek.
Jelenleg cégünk az egyedüli fénydekorációs világítással foglalkozó cég, mely Disney® 
figurákat is szerepeltet kínálatában.

Szekszárd, 2016
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A Blachere az év ünnepi 
időszakára nem csak a 
megszokott ünnepi fény-
dekorációt kínálja, hanem 
nagyszerű fényjátékokat: 
interaktív fényeket fiata-
loknak és idősebbeknek 
egyaránt. Bájos kará- 
csonyi figurák és Disney® 
meseszereplők ejtik ámu-
latba a családok kisebb 
tagjait, hozzájárulva az 
ünnepek varázsához. 
Play with Light - Játék a 
fénnyel installációinkban 
egy játékkonzol közbeik-
tatásával a megvilágított 
helyszíneken szórakoz-
tató fény- és hangjáték-
kal kápráztathatjuk el  
a kicsiket,  nagyszerű lég-
kört teremtve a család  
apraja-nagyja számára.

Anyacégünk sze l l e -
miségéhez híven lel-
kes támogatói vagyunk 
számos jótékonysági 
kezdeményezésnek. Évről 
évre nagy örömünkre szol-
gál, hogy a Mikulásgyár 
nemes ügyét támogat- 
hatjuk. Play with Light  
installációnkkal és ünnepi 
fényeinkkel reméljük, hogy 
sikerül örömet szereznünk 
a gyerekeknek és minden 
kedves résztvevőnek.

Budapest, Duna Pláza, 2016

Jászárokszállás, 2017
Jászárokszálláson, a 
gyermekek nagy örömére, 
a város fénydekorációja 
többek között egy nagy 
3D hóemberrel is bővült. 
Már az első nap nagy 
sikert aratott, számos 
szelfi készült.

Mikulásgyár, Budapest, 2016 Szekszárd, 2016
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