
Οδηγός Αγοράς Χριστουγεννιάτικου Φωτισμού
Τα 6 σημεία που πρέπει να προσέξεις για να επιλέξεις τον 

ιδανικό φωτισμό για εσένα

http://WWW.echodeco.gr


Εδώ θα βρεις όλες τις πληροφορίες που αφορούν στον  Χριστουγεννιάτικο 
Φωτισμό και τα σημεία που πρέπει να προσέξεις πριν καταλήξεις στην αγορά σου: 

1. Το χρώμα του φωτισμού:

Το χρώμα του φωτισμού που θα επιλέξεις εξαρτάται από τον τύπο του δέντρου 
σου και τα χρώματα των στολιδιών. Τα είδη φωτισμού που υπάρχουν είναι τα 
εξής: 

•  ο παγωμένος/ ψυχρός λευκός φωτισμός. Tαιριάζει πολύ στα χιονισμένα δέντρα, 
με τα γυάλινα, λευκά ή ασημένια στολίδια και στους εξωτερικούς χώρους. Γενικά, 
αυτός ο φωτισμός ενδείκνυται αν θέλουμε να δημιουργήσουμε την εντύπωση ενός 
παγωμένου, χιονισμένου τοπίου. Αν τον τοποθετήσουμε σε εσωτερικό χώρο, δεν 
επιλέγουμε να αναβοσβήνουν τα φωτάκια, γιατί αυτό θα είναι κουραστικό για τα 
μάτια.   

•   ο θερμός λευκός φωτισμός που δημιουργεί ατμόσφαιρα θαλπωρής. Ταιριάζει 
περισσότερο σε πράσινα δέντρα και με ξύλινα ή κόκκινα στολίδια. Υπάρχουν τρία 
είδη θερμού φωτισμού:  

 - warm  (κλασσικό θερμό λευκό)  

 - soft  (λίγο πιο απαλό, ιδανικό για δέντρο, καθώς δεν αλλοιώνει τα χρώματα 
των στολιδιών)   

 - fire  (λίγο πιο έντονα κίτρινο, σχεδόν χάλκινο χρώμα).  

Ψυχρός λευκός
φωτισμός

Soft φωτισμός Warm φωτισμός Fire φωτισμός
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https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos
https://echodeco.gr/index.php?route=product/catalog&fa80=Cool%20White,%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%20%CF%88%CF%85%CF%87%CF%81%CF%8C
https://echodeco.gr/index.php?route=product/catalog&fa80=Fire%20White%20-%20%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%20extra%20%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C,Warm%20White%20-%20%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%20%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C,%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%20%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C
https://echodeco.gr/index.php?route=product/catalog&fa80=Fire%20White%20-%20%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%20extra%20%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C,Warm%20White%20-%20%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%20%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C,%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%20%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C
https://echodeco.gr/index.php?route=product/catalog&fa80=Soft%20White%20-%20%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%20%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%20%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CF%8C
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos?fa80=Fire%20White%20-%20%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%20extra%20%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C


Εδώ, πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι υπάρχουν λαμπάκια: 

 -   σταθερού φωτισμού  

 - με πρόγραμμα φωτισμού (συνήθως 8 προγράμματα): τα λαμπάκια 
αναβοσβήνουν με διάφορους τρόπους και ταχύτητες 

 - all flashing: όλα τα λαμπάκια αναβοσβήνουν συνεχώς 

 - flashing: ένα  ποσοστό π.χ. 20% των led αναβοσβήνει  (τα  led που 
αναβοσβήνουν, πιθανόν να έχουν και διαφορετικό χρώμα)

Πολύχρωμος φωτισμός

Κόκκινος φωτισμός Μπλε φωτισμός

•    οι πολύχρωμες σειρές (multi assorted): στην ίδια σειρά, ένα λαμπάκι με κίτρινο 
φως, ένα με κόκκινο φως, ένα με γαλάζιο φως, κλπ.  

•  τα χρωματιστά λαμπάκια: όλα τα λαμπάκια της σειράς είναι ένα συγκεκριμένο 
χρώμα: κόκκινα, γαλάζια, πράσινα, κλπ. 

•  τα RGB λαμπάκια: το ίδιο λαμπάκι αλλάζει χρώμα και γίνεται κόκκινο, πράσινο, 
γαλάζιο, χαρίζοντας ένα χαρούμενο αποτέλεσμα.  
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Πράσινος φωτισμός

https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos?fa21=Led%20%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%20%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos?fa21=Led%20%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1,Led%20%CE%9C%CE%B5%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos?fa21=Led%20Flashing,Led%20Flashing%20%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos?fa80=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CF%87%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%BF
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos?fa80=%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF,%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%B5,%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF


2. Το είδος της τροφοδοσίας: 

•  με μετασχηματιστή. Τα προτιμούμε, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
γιατί προσφέρουν 100% ασφάλεια από τους κινδύνους του ρεύματος, ειδικά αν 
υπάρχουν μικρά παιδιά και ζωάκια στο σπίτι. 

•  Με ρεύμα 220V. Δεν ενδείκνυνται, για λόγους ασφαλείας και τείνουν να 
καταργηθούν. 

•  Με μπαταρία. Συνήθως έχουν μικρό μήκος καλωδίου, που δεν ξεπερνά τα 20 
μέτρα. Τα προτιμούμε για στολισμούς μακριά από πρίζες ή όταν δε θέλουμε να 
κρέμεται το καλώδιο.  Π.χ. για διακοσμητικές συνθέσεις μέσα σε φανάρια, πάνω 
σε έπιπλα, σε στεφάνια και γιρλάντες, στο παραδοσιακό καραβάκι, σε γυάλες και 
βάζα, στο Χριστουγεννιάτικο χωριό, κλπ.

         
           3. Το σχήμα: 

•   η κλασσική σειρά από led. Εδώ, θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίσουμε τα εξής: 

 - Αν συναντήσετε τον όρο cluster, αυτό σημαίνει ότι τα λαμπάκια είναι 
τοποθετημένα σε “κλαδάκια” που εξέχουν ασύμμετρα από το κεντρικό καλώδιο 
προς κάθε κατεύθυνση, σα χιονονιφάδα. 

 - Αν συναντήσετε τον όρο snake, αυτός αναφέρεται στην απόσταση μεταξύ 
των led, που δεν είναι μεγαλύτερη από τα δύο εκατοστά. 

 - Αποφεύγουμε να βάζουμε σειρές τύπου cluster και snake στο δέντρο μας, 
γιατί η κοντινή απόσταση μεταξύ των led και η ασυμμετρία τους, δημιουργεί την 
ψευδαίσθηση μιας γραμμής φωτός που ζαλίζει και δεν αναδεικνύεται σωστά 
το δέντρο και ο στολισμός μας. Για το δέντρο, επιλέγουμε ιδανικά απόσταση 10 
εκατοστών από λαμπάκι σε λαμπάκι. 
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https://echodeco.gr/index.php?route=product/catalog&fa23=31V%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE,%CE%A0%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B1%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%2031V,%CE%A1%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%2024V,%CE%A1%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%2024V%0D%0A
https://echodeco.gr/index.php?route=product/catalog&fa23=%CE%9C%CE%B5%20%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82,%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://echodeco.gr/index.php?route=product/catalog&fa28=%CE%A3%CE%B5%20%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC


Λαμπάκια cluster Λαμπάκια snake Λαμπάκια με απόσταση 10 
εκατοστών

•  η κουρτίνα ,  συμμετρική (με ίδιο μάκρος σε όλες τις σειρές) ή ασύμμετρη, 
για τα παράθυρα, τα κάγκελα ή τον φράκτη

•  το χταπόδι, που ξεκινά  από την ίδια βάση και χωρίζεται σε διαφορετικά 
πόδια με κατανεμημένα led, ιδανικό για δέντρα ή θάμνους 

•  Οι πιο ιδιαίτερες διακοσμημένες  γιρλάντες

4

Κουρτίνα Χταπόδι Γιρλάντα διακοσμημένη

https://echodeco.gr/index.php?route=product/catalog&fa28=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1%20%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B7,%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://echodeco.gr/index.php?route=product/catalog&fa28=%CE%A7%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B9
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos/xristoygenniatika-lampakia-diakosmhmena-kai-girlantes-foteines


          
           4. Η στεγανότητα: 

Από άποψη στεγανότητας, τα λαμπάκια διακρίνονται σε: 

•   IP20 κατάλληλα μόνο για εσωτερικούς χώρους 

•   IP44  κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους  

•   IP65 μπορούν ακόμα και να βυθιστούν στο νερό

     

               5. Το υλικό και το χρώμα του καλωδίου: 

•   πράσινο χρώμα για να κρύβεται στη 
φυλλωσιά του δέντρου

•    διάφανο  χρώμα, π.χ., για τη φωτεινή 
κουρτίνα που στολίσαμε στο παράθυρο 
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https://echodeco.gr/index.php?route=product/catalog&fa30=IP%2020
https://echodeco.gr/index.php?route=product/catalog&fa30=IP%2044
https://echodeco.gr/index.php?route=product/catalog&fa30=IP%2065
https://echodeco.gr/index.php?route=product/catalog&fa24=%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF
https://echodeco.gr/index.php?route=product/catalog&fa24=%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF


• Κατασκευασμένο από χαλκό που   
περνά   σχεδόν   απαρατήρητο, 
ιδανικό για το καραβάκι ή τα βάζα 
και τις γυάλες μας. Το χάλκινο 
καλώδιο μπορεί να έχει ασημένιο, 
μπρονζέ, μαύρο ή πράσινο χρώμα.

• Κατασκευασμένο από καουτσούκ, 
με εξαιρετική αντοχή ακόμα και σε 
δύσκολες καιρικές συνθήκες.

           
           6. Η ποσότητα led: 

Η ποσότητα των led που θα επιλέξεις, εξαρτάται βέβαια από τον χώρο που θέλεις 
να διακοσμήσεις και τον τρόπο που έχεις φανταστεί για να το κάνεις. Τα 1.000 led 
είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που θα βρεις σε ένα προϊόν. Για να καλύψεις μεγάλες 
επιφάνειες, όπως τοίχους, φράκτες, μπαλκόνια, θα επιλέξεις επεκτεινόμενες 
σειρές λαμπάκια, που μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους και να έχεις τον φωτισμό 
που επιθυμείς, χρησιμοποιώντας μία μόνο πρίζα. 

Συγκεκριμένα για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, η ποσότητα από λαμπάκια που 
θα χρειαστείς εξαρτάται από το ύψος και γενικά το μέγεθός του. Ενδεικτικά, σου 
έχουμε εδώ κάποιους αριθμούς. Πρόσεξε! Γράφουμε τον ελάχιστο αριθμό από 
λαμπάκια που πρέπει να υπάρχει πάνω στο δέντρο. Ανώτατο όριο δεν υπάρχει!   

 - Για δέντρο 1.50 εκ. =100 λαμπάκια minimum/ 5 μέτρα  

 - Για δέντρο 1.80  εκ.=240 λαμπάκια minimum/ 9 μέτρα  

 - Για δέντρο 2.10 εκ. =400 λαμπάκια minimum/16 μέτρα  

 - Για δέντρο 2.40 εκ. =800 λαμπάκια minimum/ 32 μέτρα  

 - Για δέντρο 2.70 και πάνω = πάνω από 1.200 λαμπάκια/ 60 μέτρα.  
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https://echodeco.gr/index.php?route=product/catalog&fa24=%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%20-%20%CE%91%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%AF%20%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1,%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%20-%20%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%20%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1,%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%20-%20%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B6%CE%AD%20%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1,%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%20-%20%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF%20%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1,%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%20-%20%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%20%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1
https://echodeco.gr/search-results?search=%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BF+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CE%BA%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BA
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos?fa22=100,120,135,140,150,160,180,200
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos?fa22=240,250,300,320,360,384
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos?fa22=400,480,500
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos?fa22=800,900
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos?fa22=1200,1500


      

            Γιατί να επιλέξεις την Echo Deco για την αγορά του 
φωτισμού σου 

√  Γιατί σε κανένα φυσικό κατάστημα δε θα μπορούσες να δεις τόσα είδη από 
διακοσμητικά λαμπάκια, ώστε να διαλέξεις το ιδανικό!  

√  Γιατί διαθέτει τόσα είδη, ποιότητες και χρώματα, που μπορεί να καλύψει 
οποιαδήποτε επιθυμία και ανάγκη σου! 

√  Γιατί μπορείς να παραγγείλεις τα λαμπάκια σου, από την άνεση του σπιτιού σου, 
με ένα κλικ!  

√  Γιατί η καταρτισμένη ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της EchoDeco θα λύσει κάθε 
σου απορία, θα σου προτείνει ιδέες και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις το καλύτερο! 

√  Γιατί θα παραλάβεις τα λαμπάκια στο σπίτι σου, γρήγορα, εύκολα και εγγυημένα!  

√  Γιατί στην EchoDeco, θα βρεις ποιότητα, αισθητική και ανταγωνιστικές τιμές! 

√  Γιατί εκτός από το δέντρο και τα λαμπάκια του, εδώ θα βρεις ολοκληρωμένες 
προτάσεις στολισμών και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για τη Χριστουγεννιάτικη 
διακόσμηση! 

√  Γιατί η EchoDeco είναι ένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά καταστήματα 
διακόσμησης και πρωτοστατεί στον χώρο των Χριστουγεννιάτικων ειδών εδώ και 
μία δεκαετία! 

Χρειάζεσαι κάτι ακόμα; 

 Έχεις κάποια απορία; Χρειάζεσαι διευκρινίσεις;  

Επικοινώνησε μαζί μας στο 210  27 24 044 και  θα χαρούμε πολύ να σε 
εξυπηρετήσουμε!
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Δες όλες τις κατηγορίες Χριστουγεννιάτικου Φωτισμού της 
EchoDeco εδώ Χριστουγεννιάτικος Φωτισμός , ή κάνε κλικ πάνω 
στην κατηγορία που σε ενδιαφέρει: 

Xl φωτεινά διακοσμητικά εξωτερικού χώρου 

Φωτοσωλήνες GS ΚΑΙ led 

Χριστουγεννιάτικα Λαμπάκια Εξωτερικού και Εσωτερικού Χώρου

Led με μπαταρίες 

Led με χάλκινα καλώδια 

Λαμπάκια διακοσμημένα και γιρλάντες φωτεινές 

Κουρτίνες-Βροχή-Χταπόδια
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https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos/foteina-diakosmitika-eksoterikou-xorou
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos/fotosolines
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos/xristoygenniatika-lampakia-led-me-mpataries
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos/xristoygenniatika-lampakia-led-me-halkina-kalodia
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos/xristoygenniatika-lampakia-diakosmhmena-kai-girlantes-foteines
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristoygenniatika-lampakia-fotismos/xristoygenniatika-lampakia-se-koyrtines-apla-kai-led

