
Csillagplafon Szobadekoráció 

 

 

A Csillagplafon egy amerikai illuzionista által kifejlesztett kreatív alkotás, mely 

korrekt csillagképet varázsol a szobádba… 

Egy különleges eljárással készül, nem igényel áramot, 2 óra alatt kész, nappal nem 

látszik, de ha leszáll, az éjszaka kinyílik a szobád a végtelen Univerzumra… 

Mire jó ez? 

 Lenyűgöző látványt varázsol, rendkívül stressz oldó, 

 Megnyugtató és relaxáló, 

 Romantikus és különleges, 

 Azoknak a gyerekeknek, akik nem tudnak a sötétben elaludni, azoknak sincs 

szükségük lámpára az elalváshoz, 

 Ajándéknak és meglepetésnek is kiváló, 

 Eredeti csillag konstellációk. 

A Csillagplafon egy lakásdekorációs eljárás, amely egy csillagos égbolt 3 dimenziós 

látványát adja vissza zárt térben. 

Nappal láthatatlan, azonban ahogy besötétedik, elkezdenek világítani a csillagképek, a 

csillagködök, a közelebbi és távolabbi galaxisok, holdak. Szinte hallani lehet a nyári 



éjszaka neszeit, a tücskök ciripelését, és szinte érezni lehet az éjszakai hűvös szellő 

lágy simogatását. 

Kinek ideális a Csillagplafon? 

A Csillagplafont ajánljuk gyerek- és hálószobába, valamint nappaliba, fürdőszobába és 

szauna mellé egyaránt. Hatása a gyerekekre és a felnőttekre is nyugtató. Fénye 

körülbelül megegyezik az igazi égbolt csillagainak fényével.  Megkönnyíti az elalvást, 

romantikus hangulatot varázsol a szobába. 

A kivitelezés menete 

A Csillagplafont képzett munkatársak készítik el az otthonodban. A festmény 

elkészítése egy 10 nm alapterületű szobánál 2-3 órát vesz igénybe, azonban több 

szoba egyidejű elkészítése is kivitelezhető, a munkafolyamatok eltolásával.  A 

Csillagplafon elkészítéséhez nincs szükség a bútorok mozgatására, és az eljárásnak 

köszönhetően nem jár semmilyen kosszal. 

Árak: 

A Csillagplafon ára 5000 Ft / négyzetméter.  

Bármekkora felület rendelhető, de 6 nm-ig minden festés egységesen 30.000 Ft-ba 

kerül. 

A kiszállási díj Budapest 50 km-es körzetén kívűl 45 Ft / km. 

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az áfát. 

 

Szakszervezetünk megállapodást kötött a Csillagplafon szolgáltatóval, hogy a tagjaink 

részére a következő kedvezményt biztosítja. 

Egy fő rendel csillagplafont 10% kedvezmény. 

Két fő egyszerre rendel legalább 1 szobába csillagplafont, akkor fejenként, 

mindegyikük 20 - 20% kedvezményt kap. 



Ha hárman vagy többen egyszerre adnak le rendelést, mindenki egyenként 30-30% 

kedvezményt kap. 

Megrendeléskor kérjük jelezzétek, hogy szakszervezeti tagok vagytok, és a munka 

megkezdése előtt a helyszínen kérjük mutassátok be a szakszervezeti igazolványt, vagy 

a kiállított igazolást! 

 

 

Elérhetőségek 

36 70 24 24 900 

36 70 313 27 44 

Weblap: http://www.csillagplafon.hu/?q=3d-csillagplafon-lakasdekoracio  


