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Naturtrogna plastgranar - bäst i test:

Vår Deluxe gran utsågs 2013 och 2014 till Bäst i test av tidningen Hem & Hyra.
Granar av högsta kvalitet och naturligt utseende i förening med ett bra pris. Enkla att 
montera. Miljövänliga LED belysningar. Lång hållbarhet - 10 års garanti på flera av 
modellerna. Flamsäkra. 5 minuters granar som är oerhört enkla att montera. 
Storlek: 180 - 270 cm

Dunville Frasier LED, 5 min gran

     Buchanan Stelton snögran Färgade granar

Stora granar. Stabil konstruktion. Kan användas utomhus. Upp till 24 meters höjd. 

Macallan LED, 5 min gran



Granrisgirlanger och kransar

Kransar och girlanger med krokar för snabb och enkel montering. Olika storlekar, 
med och utan belysning och dekor. Stora dekorationer. Rosetter, paket, kulor mm



2 m

1,5 m

Ljusdraperi som kan kopplas ihop. Storlek: 2 x 1,5 m, 2 x 3 
m, 2 x 6 m och 2 x 9 m. Finns i vit, blå, röd och varmvit. 
Kan seriekopplas upp till 12 st på samma uttag. För 
inom- och utomhusbruk. Kan fås med flash

Julbelysning:
LED belysningar för granen, fasaden, taket mm. Ljusslingor, draperier, bollar, stjärnor mm.
En av våra nyheter är DMX styrda produkter, vilket innebär att du kan skapa din egen ljusshow 
med olika färgkombinationer, flash, vågor mm.  



Ljusslinga för offentliga miljöer såsom parker, hotel, köpcentrum,  etc. 
Kan seriekopplas upp till 10 st på samma uttag. Längd: 12 eller 20 meter. Finns i 
vit, blå, röd, varmvit, gul, rosa, orange och grön. Kan fås med flash.



Istappsslinga för fasaden eller balkongen mm, och som kan kopplas ihop. 
Storlek: 3 x 0,5 m, 3 x 0,9 m, 4 x 1,5 m.  Finns i vit, blå, och varmvit. Kan 
seriekopplas upp till 50 st på samma uttag. 

0,5 m

1,5 m 1,5 m

3 m



Meridian bollar och Rottingbollar. Storlek: 30-150 cm. Färger: Vit, varmvit, blå, röd, gul, grön, rosa, orange och purpur.

Meridian Balls Rotting bollar

Rotting bollar

Meridian Balls

Conr Tree



DMX styrda produkter som kan programeras i olka färger och skapa bildspels effekter 

Orbital Balls Super Nova Star



Specialträd 

Fir Tree

Ice Thorns Spiralträd

Artificial Tree

Ice Drops Cone Tree

Cone Struct Tree



 Stjärnor i olika storlekar och modeller

Antares Star

Astero Star

     Pentor 

Pirouette

Nova Star

Textil Star Star

Moravian Star

Astero

Snowflake

Polaris



Specialdekorationer såsom pepparkakor, tomtar, logotypes mm



Tha Magic Snowmachine.  Bland kunderna finns NK, Täby Centrum, Marieberg Centrum, Fisketorvet Köpenhamn m fl

Kan kombineras med snölandskap



Skötselfria Wexter AB 
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SPAIN

0046 - 8 32 24 80 

www.wexter.se

0034 - 931 166 866 
www.plantasymas.es 

Wexter har mer än 20 års erfarenhet av att inreda och dekorera med konstväxter och juldekorationer.
Många kunder hyr sina dekorationer.  Genom att hyra uppnår du många fördelar:
- Flexibilitet och variation
- Ekonomisk kontroll
- Slipper binda kapital
- Korttidshyra eller flerårsavtal

Vi har många års erfarenhet av att hyra ut allt från enstaka julgranar till att förse ett helt Köpcentrum 
med juldekor.

Bland våra mer än 2000 kunder i Sverige och Europa kan nämnas Solna Centrum, Täby Centrum, NK, 
Scania, Nobis Hotell, Clarion Hotell, Hilton,  IKEA, H&M. 
Lilla, Gran Via 2 och Hotel Arts i Barcelona, Fisketorvet i Köpenhamn mm, mm.

Egen design och produktion av specialmotiv. Julen 2010 gjorde vi bla en Gingerbread Story med 
peppar-kakor i olika storlekar för ett köpcentrum i Barcelona.
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