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Svietidlá

EXTERIÉR

s dizajnérskym rukopisom

Spájanie modernej technológie a dizajnu je pre výrobcov svietidiel vždy výzvou. Ak však do tohto procesu
navyše zapojíte i prácu umeleckých sklárov, dostávate sa k výrobku, ktorý vás osloví svojou eleganciou,
moderným dizajnom a poctivým remeselným spracovaním.
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a trhu nájdeme veľa svietidiel
tých najrôznejších tvarov a vyhotovení. V mladej slovenskej firme
LIDES si však dali za cieľ vyrábať svietidlá, ktoré už na prvý pohľad zaujmú svojím dizajnom a luxusným spracovaním.
To všetko podčiarknuté najnovšími trendovými LED technológiami i moderným
spôsobom výroby.

SNY A PREDSTAVY DIZAJNÉROV
V spoločnosti LIDES sa už neraz stretli s tým, že sa u nich realizujú a zhmotňujú predstavy dizajnérov a návrhárov.
Tí chcú do svietidla vložiť svoj rukopis,
chcú ho čo najvýstižnejšie zakomponovať do svojho projektu. V tomto bode sa
začína spoločná práca od návrhu technického riešenia cez realizáciu svietidla až po jeho konečný vzhľad. Začína sa
s kúskom počarbaného papiera, cez 3D
návrh až po luxusné originálne svietidlo.
Či už ide o veľký luster, alebo nástenné
svietidlo, materiály sú jasné. Ručne fúkané sklo u sklárskych majstrov a ušľachtilá
nehrdzavejúca oceľ s detailným remeselným spracovaním.

Účelom svietidla RAY je osvetľovať objekty v exteriéri, ktoré stoja za to byť videné i počas nocí
a vytvárajú tak príjemnú večernú, či nočnú atmosféru.

INŠPIRÁCIOU BOL OCEÁN
„Skúsenosti z individuálnych realizácií, ktorých sme boli súčasťou od prvej myšlienky dizajnéra až po odovzdanie svietidla zákazníkovi, nás priviedli k myšlienke uviesť na trh sériové svietidlo, ktoré sa bude pridržiavať hesla ušľachtilé materiály – luxusný výrobok,“ tvrdí jeden zo zakladateľov značky
LIDES, Michal Nagy. Voľba padla na stĺpikové exteriérové LED svietidlo. Inšpiráciou bol oceán a svietidlo, ako
keby zachytávalo jeho živelnosť. Masívne vysokoleštené nehrdzavejúce telo
nesie nad sebou akoby skrotený vodný živel, za ktorého zrodom však stoja umeleckí sklári. Tí doň vkladajú svoj
kumšt, a tak sa každý jeden kus stáva originálom s jemnými odlišnosťami.
Technická stránka svietidla OCEAN je
taktiež prepracovaná. Voľba padla na
výrobcu LED modulov s dlhoročnými
skúsenosťami. Koncept je zvolený tak,
aby bolo možné na LED moduly vykonávať servis, či vymieňať napr. bielu farbu za inú. Navyše, spoločnosť LIDES sa
nebráni ani individuálnemu prístupu
k zákazníkovi z pohľadu dizajnu, aj napriek tomu, že ide o sériové svietidlo!

kríky, či iné objekty v exteriéri, ktoré
stoja za to byť videné i počas nocí a vytvárajú tak príjemnú večernú, či nočnú
atmosféru.
RAY je zaujímavé í vďaka nízkej spotrebe elektrickej energie vzhľadom na
značný výkon LED čipov. Svietidlo RAY
neopúšťa líniu, ktorú nastolil OCEAN.
Masívna vysokoleštená nehrdzavejúca oceľ je i v tomto prípade zárukou, že
v ťažkých podmienkach exteriéru zostane popri funkčnosti taktiež zaujímavým
dizajnovým kúskom.

Súčasťou bežného života spoločnosti LIDES je neustále sledovanie najnovších LED technológií a postupov výroby, vďaka ktorým držia krok s dobou.
V čom však chcú ísť ešte ďalej, je vlastný dizajn. Dlhodobým cieľom firmy je
dokonca udávanie trendov v luxusnom
osvetlení a ďalšie expandovanie.

Text a foto: Milan Šimko
e-mail: lides@lides.sk
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RAY – LÚČ SVETLA
LIDES prichádza v rámci svojho exteriérového programu i so svietidlom
RAY. Jeho účelom je osvetľovať stromy,

Inšpiráciou pre svietidlo OCEAN bol oceán a svietidlo,
akoby zachytávalo jeho živelnosť.
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