
LED-Підсвітка
ВІТРАЖНІ СТЕЛІ



            Оформлення стелі в будинку - це не менш значущий 
     процес ніж дизайн стін або підлоги. Стеля не тільки
     простір над головою, це важлива частина інтер’єру, яка 
     завершує дизайн всього дому в цілому. Стелі можуть 
     акцентувати на собі увагу або бути частиною загального 
     вигляду кімнати. Важливо щоб декор стелі становив 
     гармонійну єдність з обраним стилем в приміщенні.
            Сьогодні є безліч способів красиво і оригінально  
     оформити стелю. Одним із способів є вітражні стелі з 
     художнім орнаментом та Led-підсвіткою. Її особливостями є:
     екслюзивність , універсальність (поєднується з будь-яким 
     стилем) і легкість монтажу.
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Варіанти кольорів для конструкцій:
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