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Svetlo

šité na mieru

TECHNOLÓGIE

Spoločnosť LIDES vznikla s cieľom poskytovať svojim
zákazníkom jedinečné svetelné riešenia šité na mieru
každého zákazníka. Filozofiou spoločnosti LIDES je spájať
najmodernejšie technológie v oblasti osvetlenia s tisícročnou
tradíciou sklárskeho remesla. Výsledkom tohto úsilia sú
unikátne svetelné objekty, ktoré sa môžu pýšiť menovkou
umeleckého diela.

BUBBLE ELIPSE - unikátne svietidlo so stovkami sklenených
komponentov z ručne fúkaného skla.
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OCEAN UP! - inšpiráciou pre návrh svietidla bola voda
a svietidlo akoby zachytávalo jej živelnosť.

S

poločnosť LIDES kladie dôraz
na kvalitu použitých materiálov
a detailnosť prepracovania. Vo
svojich projektových riešeniach používa
oslňujúce kombinácie sklenených komponentov, trblietajúcich sa optických
vlákien, brúsených krištáľov s menovkou SWAROVSKI ELEMENTS a najmodernejších LED technológií.
Spoločnosť LIDES svojim zákazníkom ponúka vlastné dizajnové riešenia
osvetľovacích prvkov. Ale zároveň chce
byť prvou voľbou pre dizajnérov v oblasti ich vlastného návrhu. V projektoch
aktívne podporuje dizajnérovu predstavivosť a invenciu s náležitou technic-

kou podporou. Poskytuje dizajnérom
priestor na to, aby mohli transformovať
svoje vízie do unikátnych objektov a zanechať v nich vlastný rukopis.

BUBBLE ELIPSE
Priamo pri vstupe do domu vás privíta unikátne svietidlo so stovkami sklenených komponentov z ručne
fúkaného skla. Tento svetelný objekt
o dĺžke 3 metrov nádherne zapĺňa,
oživuje schodiskový priestor a púta
pohľady všetkých prichádzajúcich.
Ako sklenené komponenty boli použité bubliny z technického skla rôznych priemerov a farebných odtieňov.
Jemné medové odtiene boli docielené
technikou pokovovania, vďaka ktorej
sa komponenty po dopade svetla na
ich povrch nádherne rozžiaria. Sklenené bubliny sú zavesené na špeciálnych optických vláknach trblietajúcich sa po ich celej dĺžke. V nočnom
režime tak vlákna vytvárajú jemné
dekoratívne osvetlenie. Celý koncept
bol navrhnutý tak, aby svietidlo pôsobilo vzdušným dojmom. Tento dojem
bol docielený práve použitím bublín
z technického skla, ktoré sa vyznačuje svojou ľahkosťou. Výsledkom úsilia je ilúzia bublín vznášajúcich sa
vo vzduchu.

SÉRIOVÁ VÝROBA
Spoločnosť LIDES vyvíja a vyrába vlastné línie osvetľovacích prvkov určených
do interiérov i exteriérov. I tu sú produkty postavené výhradne na najmodernejších LED technológiách. Vždy
v duchu sloganu – LIGHT IN DESIGN
– LIDES.

LÍNIA OCEAN
Spoločnosť LIDES prináša pre svojich
zákazníkov líniu svietidiel s názvom
OCEAN. Inšpiráciou pre návrh svietidla bola voda a svietidlo akoby zachytávalo jej živelnosť. Dominantou línie
OCEAN je ručne fúkané sklo, v ktorom
sú uväznené vzduchové bubliny. Práve
v nich sa nádherne láme svetlo a odráža ho do priestoru okolo seba. Cieľom
pri návrhu svietidiel OCEAN bolo vytvoriť čisté jednoduché línie, čo sa podarilo aj vďaka číremu krištáľu, ktorý svojou samotnou čistotou podtrhuje tento
zámer a v kombinácii s vysoko lešteným
antikorovým telom pôsobí veľmi luxusným dojmom.

www.lides.sk
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