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Hviezdne nebo na báze
optických vlákien
Hviezdne nebo je tvorené optickými vláknami, ktoré sú nosičmi svetla,
pričom svetlo prenášajú zo svetelného
zdroja – projektora, ktorý po napojení rozsvieti koniec vlákna. Projektor si
vyberáte podľa toho, aké svetelné efekty si na svojom hviezdnom nebi predstavujete – statické biele svetlo, nastavenie a intenzita rôznych farieb, svetelné efekty, ako je prelínanie a trblietanie
a ich kombinácie. Veľkou výhodou optických vlákien je, že sa dajú aplikovať
aj na málo prístupné miesta, či do vlhkých a horúcich priestorov, ako sú sauny, bazény a wellnes. Pri správnej manipulácii s vláknami je ich životnosť
neobmedzená. Vytvorte si svoju vlastnú očarujúcu imitáciu nočnej oblohy,
ktorá oživí nielen váš strop či stenu, ale
aj celý váš domov.

Vychutnávať krásu nočnej hviezdnej oblohy môžete už aj doma vo
vlastnej obývačke, či v spálni. Túto možnosť prináša firma LIDES,
ktorá vám umožní vytvoriť si svoj vlastný kúsok oblohy, prostredníctvom komplexných setov na tvorbu hviezdneho neba.
Dajte svojmu interiéru nový rozmer
Fantázii sa medze nekladú, a tak je to
aj v prípade setu na tvorbu hviezdneho neba. Podľa vašich požiadaviek budete mať k dispozícii tisíce trblietajúcich
sa hviezd prakticky kdekoľvek v interiéri,
exteriéri, saune alebo dokonca v podlahe.
Je len na vašom rozhodnutí, či chcete

nebo husto posiate hviezdami, vytvoriť
si vlastné súhvezdia, obrazce... Set možno zasadiť priamo do stropu, steny, alebo môže byť súčasťou panelu, ktorý môže
byť zo sadrokartónu či z dreva. V každom
prípade vytvorí nezameniteľné príjemné
dekoratívne osvetlenie.

Krištáľové hviezdne nebo s krištáľmi
SWAROVSKI
Firma LIDES v spolupráci so spoločnosťou SWAROVSKI prináša možnosť vylepšiť si svoje hviezdne nebo o krištáľové komponenty SWAROVSKI. Krištále
vytvárajú rôzne svetelné lúče v závislosti od výbrusu krištáľu. Doplňte klasické hviezdne nebo o tento efekt a užite si
oblohu so skutočnými hviezdami, ktorá
dodá vašej domácnosti punc originality a luxusu, zároveň však pôsobí veľmi
jemným a nerušivým dojmom.
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