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Pod hviezdnou
oblohou
Kto by nechcel zaspávať priamo pod
hviezdami, alebo len tak relaxovať vo vani
s hviezdnou oblohou nad hlavou? Túto
možnosť prináša firma LIDES, ktorá pre
svojich zákazníkov vyrobila komplexné sety,
pomocou ktorých si každý môže vytvoriť
svoj vlastný kúsok hviezdneho neba.
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Dajte svojmu interiéru nový rozmer

Krištáľové hviezdne nebo s krištáľmi SWAROVSKI

Set hviezdneho neba môžete aplikovať do akéhokoľvek priestoru
a vytvoriť tak príjemné dekoratívne osvetlenie. Veľmi obľúbenými
miestami sú spálne, kúpeľne, sauny a wellnesy. Set môže byť
zabudovaný priamo v strope či v stene, alebo môže byť súčasťou
panelu pripevneného na strope. Jediným obmedzením je tu vaša
fantázia. Pomocou setu si môžete vytvoriť rôzne obrazce a súhvezdia,
alebo hviezdičky náhodne rozmiestniť v rôznej hustote podľa
vlastného vkusu. Najbežnejšími materiálmi, do ktorých je vhodné
integrovať hviezdne nebo, sú sadrokartón a drevo.

Krištáľové hviezdne nebo má tiež dekoratívny charakter, kde jednotlivé
krištáli vykresľujú rôzne svetelné lúče v závislosti od výbrusu
krištáľu. Na rozdiel od optických vlákien, ktoré sú vo vypnutom stave
takmer neviditeľné, krištáľové hviezdne nebo dodá vášmu priestoru
luxusný nádych aj v nerozsvietenom stave. V sete sú použité krištáli
SWAROVSKI, ktoré už len svojím leskom rozžiaria každý priestor. Celá
svetelná scéna vytvorená krištáľmi pôsobí veľmi jemným a nerušivým
dojmom, a aj napriek tomu vás vie pohltiť a očariť.

Hviezdne nebo na báze optických vlákien
Efekt hviezdneho neba je možné vytvoriť pomocou optických vlákien,
ktoré prenášajú svetlo zo svetelného zdroja - projektora - a na ich
opačnom konci vzniká svetelný bod. Projektory sú navrhnuté tak, aby
ponúkali rôzne svetelné efekty – statické biele svetlo, nastavenie
rôznych farieb a ich prelínanie, trblietanie. Projektory sú plne
ovládateľné a umožňujú meniť intenzitu svetla. Váš strop, alebo
akákoľvek stena či plocha sa takto stane naozaj „živým“ objektom,
ktorý vám zakaždým vyrazí dych. Výhodou optických vlákien je aj
možnosť ich aplikácie do komplikovaných a málo prístupných miest
ako sú obklady, dlažby či bazény.
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