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Handmade glass
... with passion for lighting 
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LIDES - Výrobca dizajnových svietidiel

• PROJEKTOVÉ RIEŠENIA V OSVETLENÍ   
• SÉRIOVÁ VÝROBA

Našou filozofiou je spájať tisícročnú tradíciu sklárskeho remesla s najmodernejšími 

technológiami v oblasti osvetlenia.  

Výsledkom sú svietidlá s pridanou umeleckou hodnotou, s aktuálnym i nadčasovým 

dizajnom. 

Úžasné kombinácie sklených komponentov, optických vlákien, SWAROVSKI 

ELEMENTS a LED technológií využívame v projektových riešeniach na mieru i v 

sériovej výrobe našich štýlových svietidiel.  

V projektoch aktívne podporujeme dizajnérovu predstavivosť a invenciu. S našou 

technickou podporou  a skúsenosťami sa Vaše dizajnérske sny stanú skutočnosťou.

Made In Slovakia
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BUBBLE  ELIPSE
Priamo do priestoru bol navrhnutý unikátny luster so stovkami sklených komponentov 

z ručne fúkaného skla. Bubliny pôsobia dojmom, akoby sa vznášali vo vzduchu a 

nádherne tak zaplňujú a oživujú priestor. 

Sú zavesené na optických vláknach s trblietavým efektom po ich celej dĺžke. 

V nočnom režime tak vlákna vytvárajú jemné dekoratívne osvetlenie.   

Špecifikácia                                

Základňa:   brúsená nerez 
Rozmery:   d / š / v  2000 x 600 x 3000 mm 
Komponenty:      800ks sklených bublín o priemere 4, 6, 8, 10 cm
Hmotnosť:   30 kg  
Hlavné osvetlenie:   20ks LED-downlight, stmievateľné 
Dekoračné osvetlenie:  optické vlákna s trblietavým efektom po celej dĺžke

 

Jednotlivé druhy osvetlenia je možné ovládať individuálne.
Na želanie je možné vyrobiť luster v rôznych rozmeroch.
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BUBBLE ROUND
Desiatky ručne fúkaných sklených bublín rôznych veľkostí vytvárajú vznášajúci sa 

sklenený oblak, nasvietený LED svetlami.

Jemné medové odtiene sklených komponentov pôsobia upokojujúco a zároveň 

moderne.

   

Špecifikácia                                

Základňa:               brúsená nerez
Rozmery:                priemer 850 mm, výška 550 mm
Komponenty:  107 ks sklených bublín o priemere 4, 6, a 8 cm
Hmotnosť:             10 kg
Hlavné osvetlenie:     10ks LED-downlight, stmievateľné
Dekoračné osvetlenie:  optické vlákna s trblietavým efektom po celej dĺžke

Jednotlivé druhy osvetlenia je možné ovládať individuálne.

Na želanie je možné vyrobiť luster v rôznych rozmeroch.
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FLAME ROUND
Luster je koncipovaný ako ťažiskový prvok reštaurácie a svojim vizuálom zapadá do 

konceptu, ktorý je spätý s plameňmi. Napomáha tak dotvárať teplú atmosféru priestoru 

reštaurácie.

Takmer 170 plameňov z ručne fúkaného skla sú ladené v jesenných farebných odtieňoch.

   

Špecifikácia                               

Rozmery:                priemer 1500 mm , výška 750 mm
Hmotnosť:               200 kg
Sklo:                        ručne fúkané hutné sklo
Základňa:                   vysoko leštená nerez
Zdroj svetla:            LED
Dizajnér:    Ing. arch. Beáta Tomašeková

Na želanie je možné vyrobiť luster v rôznych tvaroch.
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DIAMOND CLOUD
Elegantný diamantový oblak vznášajúci sa v priestore vášho domova.

Ručne vyhotovené krištáľové komponenty odrážajú do priestoru diamantové odlesky svetla.



11

DIAMOND STORM
Dizajnový luster s krištáľovými ovesmi. Dominantným prvkom sú vlnky pôsobiace ako

rozbúrená hladina vody. Vlnky sú doplnené o sklené trubičky plnené krištálikmi,

zavesené na optických vláknach s trblietavým efektom po celej dĺžke.

Navodzujú tak predstavu diamantového dažďa.

Špecifikácia

Základňa:   vysoko leštená nerez
Rozmery:   700 x 2000 mm, výška 1000 mm
Sklené komponenty: sklené trubičky plnené krištálikmi
Hlavné osvetlenie:  10x LED-downlight, stmievateľné
Dekoračné osvetlenie: optické vlákna s trblietavým efektom po celej dĺžke

Na želanie je možné vyrobiť luster v rôznych rozmeroch.
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DIAMOND 
BUBBLE RAIN
Originálny luster s krištáľovými ovesmi. Sklené trubičky plnené krištálikmi, zavesené 

na optických vláknach s trblietavým efektom po celej dĺžke.

Navodzujú tak predstavu diamantového dažďa. 

Luster je obohatený o sklené bubliny vytvárajúce chaotickú špirálu.

Špecifikácia

Základňa:   vysoko leštená nerez
Rozmery:   priemer 800 mm, výška 2000 mm
Sklené komponenty: sklené trubičky plnené krištálikmi
    sklené bubliny z technického skla, pokovované
Hlavné osvetlenie:  16x LED-downlight, stmievateľné
Dekoračné osvetlenie: optické vlákna s trblietavým efektom po celej dĺžke

Na želanie je možné vyrobiť luster v rôznych rozmeroch.
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DIAMOND RAIN
ROUND
Dizajnový luster s krištáľovými ovesmi.

Sklené trubičky plnené krištálikmi, zavesené na optických vláknach s trblietavým 

efektom po celej dĺžke. Navodzujú tak predstavu diamantového dažďa.  

Špecifikácia

Základňa:       vysoko leštená nerez
Rozmery:       priemer 800 mm, výška 2000 mm
Sklené komponenty:     sklené trubičky plnené krištálikmi
Hlavné osvetlenie:     16x LED downlight, stmievateľné
Dekoračné osvetlenie:     optické vlákna s trblietavým efektom po celej dĺžke

Na želanie je možné vyrobiť luster v rôznych rozmeroch. 
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DIAMOND RAIN 
SQUARE
Moderný luster s krištáľovými ovesmi.

Sklené trubičky plnené krištálikmi, zavesené na optických vláknach s trblietavým 

efektom po celej dĺžke. Navodzujú tak predstavu diamantového dažďa.

Špecifikácia

Základňa:       vysoko leštená nerez
Rozmery:       1000 x 1000 mm, výška 1500 mm
Sklené komponenty:     sklené trubičky plnené krištálikmi
Hlavné osvetlenie:     12x LED downlight, stmievateľné
Dekoračné osvetlenie:     optické vlákna s trblietavým efektom po celej dĺžke

Na želanie je možné vyrobiť luster v rôznych rozmeroch. 
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DIAMOND WAVES
Luxusný luster s krištáľovými vlnko-ovesmi.

Sklené trubičky vo tvare vlnky plnené krištálikmi, zavesené na optických vláknach 

s trblietavým efektom  po celej dĺžke. Krištáľové vlnky sú usporiadané do špirály.

Špecifikácia

Základňa:       vysoko leštená nerez
Rozmery:       priemer 700 mm, výška 650 mm
Sklené komponenty:   sklené trubičky - vlnky plnené krištálikmi
Hlavné osvetlenie:     9x LED downlight, stmievateľné
Dekoračné osvetlenie: optické vlákna s trblietavým efektom po celej dĺžke

Na želanie je možné vyrobiť luster v rôznych rozmeroch. 
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OCULUM
Stojanové dizajnové svietidlo na báze LED.

Ručne kované telo pôsobí moderne a svojou veľkosťou vzbudzuje obdiv.

Svietiace alabastrové gule svojim vzhľadom navodzujú príjemnú teplú atmosféru, 

ktorá pôsobí kontrastne s tmavým a chladným kovaným telom.

   
Špecifikácia

Telo svietidla:      ručne kované, patinované
Rozmery:       250 x 500 mm, výška 1800 mm
Sklené komponenty:     sklené gule s alabastrovým dekorom
Zdroj svetla:      17x LED

Na želanie je možné vyrobiť svietidlo v rôznych farbách, materiáloch a rozmeroch. 
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VIVO
Stojanové svietidlo s organickým motívom  na báze LED.

Svietidlo je inšpirované prírodou, stromom, ktorý prináša svetlo do priestoru.

Umelecké spracovanie svietidla je dielom kováčskych a sklárskych majstrov.

Špecifikácia

Telo svietidla:     ručne kované, patinované
Rozmery:      dĺžka 3000 mm, výška 2200 mm
Tienidlo:     sklené krúžky + opálové tienidlo
Zdroj svetla:    LED

Na želanie je možné vyrobiť svietidlo v rôznych tvaroch, rozmeroch                           

a povrchových úpravách. 
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  WAVELINE
  Svietidlo s jednoduchými čistými líniami vhodné do kancelárskych či   

  kongresových priestorov, ale aj do iných moderných interiérov.

  Opálové sklo v strednej časti svietidla zabezpečí kvalitné osvetlenie a nádherný  

  dekor po jeho obvode dodá každému priestoru nádych luxusu.  

  Špecifikácia

  Tienidlo:  opálové sklo so zlatým dekorom
  Rozmery:  1400 mm x 320 mm
  Zdroj svetla:    4x LED trubica T8, 1200 mm

  Na želanie je možné vyrobiť svietidlo v rôznych dekoroch a farebných 

  prevedeniach.
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AUTUMN FLOWER
Dizajnový luster vnášajúci teplú atmosféru do akéhokoľvek interiéru.

Ručne fúkané sklené komponenty v tvare lístkov vyhotovené v jesenných farbách, 

pripomínajú plamienky šľahajúce do priestoru. Lístky sú upevnené na kovovej 

konštrukcii v tvare gule so zrkadlovým efektom.  

   
Špecifikácia

Základňa:   galvanicky chrómovaná oceľ
Rozmery:   400 x 600 mm, celková výška 800 mm
Sklené komponenty: ručne fúkané hutné sklo
Zdroj svetla:     8x LED, umiestnené v sklených bankách
Dizajnér:    Ing. arch. Beáta Tomašeková

Na želanie je možné vyrobiť luster v rôznych farebných prevedeniach.
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LEAF
Prisadený luster v tvare listu.

Použité sú krištály SWAROVSKI ELEMENTS zavesené na optických vláknach s trblietavým 

efektom po celej dĺžke. 

Špecifikácia

Rozmery:              900 x 400 mm , výška 550 mm
Hmotnosť:        3 kg
Sklo:                       SWAROVSKI ELEMENTS (172 ks)
Základňa:                   Aluminium (Stainless Steel Look)
Hlavné osvetlenie:     3ks LED-downlight, stmievateľné
Dekoračné osvetlenie:  optické vlákna s trblietavým efektom po celej dĺžke

Na želanie je možné vyrobiť luster v rôznych rozmeroch.
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FLOP ICE DROP



31

FLOP
LED inovatívne bodové svietidlo vyrobené z kvalitnej nerezovej 

ocele. 

Bodové svietidlo je možné inštalovať samostatne, alebo môže 

byť doplnené o sklený alebo krištáľový komponent zavesený 

na tenkom kovovom lanku vedenom stredom bodového 

svietidla.

Bodové svietidlo tak umožňuje vytvárať rôzne svetelné 

umelecké inštalácie, kde jediným obmedzením je fantázia.            

  
Špecifikácia

Vstupné napätie:  12V DC
Príkon:   5W
Krytie:    IP44
LED čip:   CREE
Životnosť:   50 000 hod.
Hmotnosť:   0,3 kg
Rozmery:   Ø 46 mm, dĺžka 60 mm
Farba svetla:   studená biela (CW),
    teplá biela (WW)

Na želanie je možné k svietidlu FLOP dodať akýkoľvek sklený 

komponent.

FLOP CUBE ART

FLOP MORAVIAN STAR
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CALIDOS
Toto unikátne nástenné svietidlo svojim tvarom a farebným vyhotovením evokuje 

plameň, ktorý decentným spôsobom rozžiari každý priestor a navodí príjemnú teplú 

atmosféru.

Svietidlo je vyrobené z ručne fúkaného hutného skla, z rúk uznávaného umeleckého 

sklára. Tým sa stáva každý vyrobený kus jedinečným umeleckým exemplárom.

   
Špecifikácia
 
Vstupné napätie:  230V AC
Frekvencia:   50/60 Hz
Hmotnosť:   2 kg
Rozmery:   š / v / h  220 / 380 / 140 mm
Žiarovka:   LED sviečková číra, závit E14
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OCEAN UP! 
STROPNÉ LED SVIETIDLO

DOWNLIGHT OCEAN UP! je svietidlo vyhotovené z ručne fúkaného skla                  

v kombinácii s leštenou nerezovou oceľou. Je určené na inštaláciu do stropov 

a podhľadov v interiéroch aj v exteriéroch.

Sklený valec ponúkame v troch rôznych dĺžkach (50 mm, 100 mm, 150 mm).

Svietidlo je možné zakúpiť jednotlivo.

 

 

Špecifikácia
 
Vstupné napätie:  12V DC  
Príkon:   5W
Krytie:    IP44
LED čip:   CREE
Životnosť:   50 000 hod.
Hmotnosť:   2,4 kg
Rozmery:   Ø 80 mm , dĺžka 50, 100, 150 mm
Farba svetla:   studená biela (CW), teplá biela (WW),
    multifarebná (RGB)
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OCEAN
EXTERIÉROVÉ LED STĹPIKOVÉ SVIETIDLO

Svietidlo OCEAN je vyrobené z vysokoleštenej ušľachtilej nerez ocele a ručne fúkaného 

skla. Svietidlo je možné ukotviť do pevného podkladu pomocou priložených skrutiek.

Pre uchytenie svietidla OCEAN do mäkkého trávnatého podkladu slúži bodec.

Špecifikácia
 
Vstupné napätie:  230V AC
Frekvencia:   50/60 Hz
Príkon:   8,7W
Krytie:    IP65
LED čip:   SEOUL Semiconductor
Životnosť:   50 000 hod.
Hmotnosť:   3 kg
Rozmery:   Ø 80 mm, výška 300  mm
Farba svetla:   studená biela (CW), teplá biela (WW)
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OCEAN WALL
NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO

Svietidlo OCEAN WALL z ručne fúkaného skla a vysoko leštenej nerezovej ocele je 

vhodné do exteriéru na osvetlenie fasád budov. Svojím prevedením slúži ako skvostný 

dizajnový prvok evokujúci rozbúrený živel. Vzduchové bubliny odrážajú svetlo do 

priestoru a vytvárajú okolo seba efektné nepravidelné lúče. 

Svietidlo OCEAN WALL si môže nájsť svoje miesto tiež v moderných interiéroch.

Špecifikácia
 
Vstupné napätie:  230V AC
Frekvencia:   50/60 Hz
Príkon:   8,7W
Krytie:    IP65
LED čip:   SEOUL Semiconductor
Životnosť:   50 000 hod.
Hmotnosť:   3 kg
Rozmery:   Ø 80 mm, výška 250 mm
Farba svetla:   studená biela (CW), teplá biela (WW)
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RAY
EXTERIÉROVÉ LED OSVETĽOVACIE SVIETIDLO

Svietidlo RAY je vyrobené z  vysokoleštenej ušľachtilej nerez ocele.

Je určené na osvetľovanie objektov v exteriéri - drevín, záhrad a dvorov.

Nastaviteľné je vo všetkých smeroch a dodáva sa spolu s bodcom pre ukotvenie do 

pôdy. 

Špecifikácia
 
Vstupné napätie: 230V AC
Frekvencia:  50/60 Hz
Príkon:  3 W
Krytie:   IP65
LED čip:  CREE
Životnosť:  50 000 hod.
Hmotnosť:  0,8 kg
Rozmery:  Ø 44 mm, dĺžka 110 mm
Farba svetla:  CW - studená biela,
   WW - teplá biela
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FAGUS

PODHĽADOVÉ LED SVIETIDLO

Svietidlo FAGUS je určené na zabudovanie do podhľadov budov v exteriéri,

kde  decentným spôsobom osvetľuje priestor.

Taktiež je vhodné aj na použitie do kúpeľní a sprchovacích kútov.

Kruhová krytka je z masívnej leštenej nerezovej ocele. Svietidlo je stmievateľné.

Špecifikácia
 
Vstupné napätie:  24V DC
Príkon:   2,8 W
Krytie:    IP65
LED čip:   CREE
Životnosť:   50 000 hod.
Hmotnosť:   0,5 kg
Rozmery:   Ø 105 mm, výška 40 mm
Farba svetla:   studená biela (CW), teplá biela (WW), multifarebná (RGB)
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STARRY BOARD
ÚZKY “SLIM” DIZAJNOVÝ PANEL PRINÁŠAJÚCI KÚSOK VLASTNÉHO HVIEZDNEHO 

NEBA.

Hlavné osvetlenie je riešené pomocou 8 ks LED žiaroviek.

V paneli je aplikovaných 20 ks LED CRYSTAL so SWAROVSKI ELEMENTS, kde je použitá 

kombinácia 5 druhov krištáľov, ktoré sa líšia veľkosťou a výbrusom.

Vykresľujú tak rôzne svetelné hviezdy. 

Efekt hviezdnej oblohy vo vašom interiéri umocňuje 900 ks optických vlákien rôzneho 

priemeru a farebného vyžarovania.

Zaujímavým doplnkom je i farebné podsvietenie panelu.

Každý svetelný okruh je možné samostatne ovládať, a to buď priamo dodaným 

diaľkovým ovládačom, alebo pomocou aplikácie pre smartfón.         

Špecifikácia

Vstupné napätie:  230V AC
Frekvencia:   50/60 Hz
Panel:    vyrobený z MDF dosiek, farba matná biela  
Rozmery:   2000 x 1200 x 100 mm
Hlavné osvetlenie:  8x LED žiarovka MR16, stmievateľné
Dekoračné osvetlenie: 20 ks krištáľov LED CRYSTAL so SWAROVSKI ELEMENTS
    900 ks optických vlákien s priemermi 0,75; 1,0 a 1,5 mm
Podsvietenie:   RGB pás - 6m / 90 W

Na želanie je možné vyrobiť panel v rôznych rozmeroch.
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OPTICKÉ HVIEZDNE 
NEBO – SET
Optický set slúži na vytvorenie hviezdneho neba podľa vlastnej fantázie a je určený na 

dekoračné osvetlenie interiéru  a exteriéru. Je možné vybrať si z viacerých možností 

v závislosti od veľkosti plochy hviezdneho neba. Set obsahuje všetky súčasti potrebné 

na vyhotovenie hviezdneho neba. Veľmi pekné a efektné výsledky je možné docieliť                

i kombináciou dvoch setov, biela + farebná RGB.

Špecifikácia

Napájanie zdroja:   230V AC
Frekvencia:    50/60 Hz
Príkon:    16W
LED čip:    CREE
Farba svetla:    CW (studená biela), WW (teplá biela), 
     RGB (multifarebná)
Prevádzková teplota:  -10°C až +50°C
Povrchová teplota projektora: +50°C
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OPTICKÝ PROJEKTOR
OPTICKÝ PROJEKTOR je určený ako svetelný zdroj pre optické svetelné vlákna.

Veľkosť vstupnej priechodky pre optické vlákna je voliteľná podľa počtu vlákien.

Na výber je i farba svetla, CW (studená biela), WW (teplá biela), alebo farebná RGB, 

kde pri pripojení RGB ovládača vznikajú široké možnosti nastavenia farebných scén a 

efektov.

Špecifikácia

Napájanie:    24V DC
Príkon:    16W
LED čip:    CREE
Farba svetla:    CW (studená biela), WW (teplá biela),
     RGB (multifarebná)
Prevádzková teplota:  -10°C až +50°C
Povrchová teplota projektora: +50°C
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KRIŠTÁĽOVÉ HVIEZDNE 

NEBO - SET 
made with SWAROVSKI ELEMENTS

na báze LED

Pre dokonalý zážitok z hviezdnej oblohy vo vašom domove vám v spolupráci s firmou 

SWAROVSKI ponúkame komplexné sety jedinečných krištáľov. Sety obsahujú krištály 

LED CRYSTAL, montážne hmoždinky, vodiče a zdroj napätia.

Svietidlá sú primárne určené na dekoratívne osvetlenie wellness, barov, obývačiek...

Výhodou je jednoduchá montáž do sádrokartónu či drevenej dosky.

Jednotlivé sety sú rozdelené podľa počtu krištáľov LED CRYSTAL:

- 6ks, 12ks, 25ks, 50ks, 75ks, 100ks a 120ks.

Sety obsahujú dva druhy LED Crystal: DROP 18 a DROP 40.

Špecifikácia
 
Vstupné napätie / set:  230V AC
Frekvencia:    50/60 Hz
Vstupné napätie / LED Crystal: 5V DC
Príkon / LED Crystal:  0,15 W
LED čipy:    SEOUL Semiconductor
Krytie:     IP44
Farba svetla:    CW (studená biela)
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DROP 18

FLOW

DROP 40

SPIN DROP

DROP 50
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LED CRYSTAL
made with SWAROVSKI ELEMENTS

na báze LED

Vyrobený je z rôznych druhov krištáľov SWAROVSKI ELEMENTS a tela z ušľachtilej 

nerez ocele s vysokým leskom.

Svietidlá sú primárne určené na dekoratívne osvetlenie wellness, barov, obývačiek...

Výhodou je jednoduchá montáž do sádrokartónu či drevenej dosky i pripojenie napätia 

pomocou napájacieho konektoru.

Jednotlivé krištály kolekcie LED CRYSTAL sú v inštaláciách medzi sebou zameniteľné.

Rozdelenie LED CRYSTAL podľa druhu krištáľov:

- DROP 18

- DROP 40

- DROP 50

- FLOW

- SPIN DROP

 

 

Špecifikácia
 
Vstupné napätie: 5V DC
Príkon:  0,15 W
LED čip:  Seoul Semiconductor
Krytie:   IP44
Farba svetla:  CW (studená biela)
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LIGHT AIRBRUSH
Spojením špičkového umelca z oblasti AIRBRUSH a setov na báze optických vlákien 

vznikajú unikátne svetelné obrazy s neuveriteľnou hĺbkou a reálnosťou zobrazenia. 

V obrazoch sú naaplikované stovky optických vlákien napojených do OPTICKÉHO 

PROJEKTORA, ktorý umožňuje nastavenie rôznych svetelných scén, od statického 

svetla cez rôzne prelínania až po trblietajúci sa efekt. 

Takto sa výtvarné dielo stane „živým objektom“ v interiéri.

Zákazník si môže sám zvoliť rozmer a motív obrazu.
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GLASS  SCULPTURES
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