bývanie osvetlenie

INŠPIROVANé
ŽIVLOM

Osvetlenie patrí
k neodmysliteľnej súčasti
praktického užívania
priestoru. Moderná
technológia umožňuje
docieliť nie len osvetlenie
priestoru ako takého, ale
samotné svietidlá môžu
byť dizajnovým luxusným
doplnkom vašej záhrady
či domu. V slovenskej
firme LIDES sa snúbi práve
najmodernejšia technológia
výroby LED osvetlenia
v dizajnovom a luxusnom
prevedení.
ORIGINÁLNY DIZAJN
Každý dizajnér chce vytvoriť niečo, čo odzrkadľuje jeho predstavy či už ide o jeden kus
svietidla alebo o komplexnú realizáciu priestoru. V spoločnosti LIDES už neraz zhmotnili
predstavy dizajnérov, ktorí do svietidiel vložili
svoj rukopis. Spolupráca prebieha od návrhu
technického riešenia, cez výrobu svietidla až
po výsledný vzhľad. Či už ide o veľký luster,
nástenné či záhradné svietidlo, vždy sa pracuje
s kvalitnými materiálmi ako je ručne fúkané
sklo a ušľachtilá nerezová oceľ s detailným
remeselným prepracovaním.
"Skúsenosti z individuálnych realizácií,
ktorých sme boli súčasťou od prvej myšlienky
dizajnéra až po odovzdanie svietidla zákaz-

níkovi nás priviedli k myšlienke uviesť na trh
sériové svietidlo, ktoré sa bude pridržiavať
hesla ušľachtilé materiály - luxusné prevedenie," tvrdí jeden zo zakladateľov značky LIDES,
Michal Nagy. Voľba padla na stĺpikové exteriérové LED svietidlo. Inšpiráciou pre vytvorenie
svietidla bola voda a svietidlo dostalo výstižné
meno – OCEAN. Za zrodom tohto svietidla stoja
umeleckí sklári, ktorí dokázali vytvoriť akoby
skrotený vodný živel na masívnom vysokoleštenom nerezovom tele. Každý jeden kus
sa vďaka ich umeleckému spracovaniu stáva
originálnym dizajnovým kúskom s nepatrnými odlišnosťami. Technická stránka svietidla
OCEAN je prepracovaná do najpodrobnejších
detailov. Bol zvolený výrobca LED modulov

s dlhoročnými skúsenosťami. LED moduly je
možné servisovať, či vymieňať, napríklad za inú
farbu bielej. Spoločnosť LIDES je ochotná vyjsť
zákazníkovi v ústrety a vypracovať pre neho
individuálny dizajn, napriek tomu, že sa jedná
o sériové svietidlo!
LÚČ SVETLA
LIDES prichádza na trh aj s exteriérovým
svietidlom RAY. Svietidlo je vhodné na osvetľovanie stromov, kríkov ale aj rôznych objektov
v záhrade, ktoré by nemali byť skryté pod
rúškom tmy a zároveň vytvára príjemnú večernú a nočnú atmosféru.
RAY je zaujímavé i vďaka nízkej spotrebe
elektrickej energie vzhľadom k značnému
svetelnému výkonu. Svietidlo RAY neopúšťa
líniu, ktorú nastolil OCEAN. Masívna vysokoleštená nerezová oceľ je i v tomto prípade
zárukou, že v ťažkých podmienkach exteriéru
zostane popri funkčnosti taktiež zaujímavým
dizajnovým kúskom.
Spoločnosť LIDES neustále sleduje najnovšie
trendy v oblasti LED technológií a postupov
výroby, vďaka čomu sa môže považovať za
modernú a napredujúcu spoločnosť. Vytvorenie vlastného nezameniteľného dizajnu bol
len jeden z cieľov tejto mladej, no ambicióznej
spoločnosti. Jej dlhodobým cieľom je udávanie trendov v luxusnom osvetlení a ďaľšie
expandovanie.
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