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zen black

zen color

libido

Lampa zen black to dwa okręgi światła:
centralny w intensywnym kolorze do
wyboru (czerwony, pomarańczowy fluo
i inne na specjalne zamówienie) oraz
dopełniająca łuna białego ciepłego
światła dookoła lampy. Wszystko razem
powoduje wyostrzenie zmysłów pozostawiając Cię w stanie relaksu.

Lampa zen color świeci okręgiem w centralnej części koła. Z jej pomocą nadasz
swojej przestrzeni dowolny nastrój
dzięki temu, że kolor i jasność światła
można modyfikować. Kolory można także animować na różne sposoby.
Wszystkie funkcje lampy sterowane są
przy pomocy pilota.

Libido to lampa, która pobudzi Twoje
Herywalery to marka stworzona przez
zmysły. Kolor i jasność światła możBartka Bartosińskiego. Obiekty tworzona dowolnie modyfikować, kolory
ne pod tą nazwą powstają w nakładzie
można także animować.
kilku sztuk lub niewielkich seriach.
Jej wyjątkowy kształt pobudza
Herywalery brał udział w festiwalach desiwyobraźnię i wskrzesza energię.
gnu w Polsce i za granicą. Został także doceWszystkie funkcje lampy steroniony przez kolekcjonerów sztuki użytkowej.
wane są przy pomocy pilota.
Do tej pory Herywalery skupiał sie na lampach
tworzonych w duchu upcyklingu. Nowe serie
Istnieje możliwość różnego
prezentowane tutaj to świeżo otwarty rozdział
zakomponowania przeo niezwykłych możliwościach kreacji światła i przestrzeni w środkowej częstrzeni.
ści lampy.

Seria zen i libido to lampy, które mogą
wisieć na ścianie bądź na suficie.
Zen to mleczne koło, z kolei kształt libido
ma kształt, który każdemu kojarzy się
z czymś innym.
Źródłem światła we wszystkich lampach
z tej serii są paski LED - ekologiczne
i zdrowe, pozwalające na używanie go
na wiele sposobów.
Lampy zen i libido występują w kilku wariantach rozmiarowych i niezliczonych

Herywalery

wariacjach użytkowych. Każdą z nich
możesz dostosować do swoich potrzeb.
Wszystkie lampy zbudowane są e szkła
akrylowego. Materiał ten doskonale nadaje sie do recyklingu, więc jeśli Ci zależy to masz pewność, że lampy te kiedyś
odnajdą nową inkarnację.

