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Pessebres singulars

Nativity Box és un nou concepte de pessebre únic 
i singular fàcil de transportar i instal·lar.
 
El pessebre es lloga segons el temps d’exposició, 
estalviant-ne els costos de construcció, instal·lació, 
manteniment i emmagatzematge,  ja que nosaltres 
ens en fem càrrec. 

A partir d’una caixa, el pessebre desplega les seves 
portes i es dimensiona en la seva totalitat.

A la part frontal podrem veure el naixement inspirat 
en les pintures dels retaules romànics. El moviment 
està present en les figures del bou i la mula, que 
no paren de moure el cap i creen així un punt d’atenció 
a l’escena principal. 

Pessebres abans d’obrir les portes

Vista per la part posterior del pessebre
Quan s’obrin les portes podrem veure a l’esquerra 
l’adoració dels Reis amb les figures amb relleu sobre 
el paisatge, a la dreta l’anunciació dels pastors i a cada 
extrem dos àngels anunciant la bona nova.

Figures de pastors en volum són presents a l’adoració 
i sobre la teulada de l’establia l’estrella il·lumina l’escena.
A la part posterior del pessebre podrem veure un paisatge 
rural amb un petit poble on el sol i la lluna en moviment 
ens transporten del dia a la nit.

Un conjunt singular, màgic per a petits i grans, 
on les places dels pobles i les ciutats són protagonistes 
durant les festes de Nadal.
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Descripció
Caixa que mitjançant l’obertura
de les seves portes permet veure un pessebre
panoràmic singular amb les escenes de 
l’anunciació, l’adoració del Reis i el naixement.

A la part posterior del pessebre podem veure 
un paisatge on el sol i la lluna en moviment 
ens transporten del dia a la nit.

Estructura preparada per anar a l’exterior
i equipada amb un sistema automàtic que 
permet programar el moviment de les figures 
i la il·luminació tant de dia com de nit.
Sistema d’il·luminació per leds eficient
i de baix consum.

Dimensions
Caixa tancada: 2,93 x 2,31 x 1,40 m.
Caixa oberta: 6,65 x 2,31 x 1,40 m.
Pes: 900 kg.
Sistema d’ancoratges per al transport.
Peus regulables.

Fitxa tècnica

Característiques tècniques
- Estructura de ferro.
- Revestit de vinil imprès preparat
   per anar a l’exterior.
- Figures amb relleu de fibra de vidre
   pintades a mà.
- Motor 220 v de 25 r.p.m.
- Il·luminació de leds i focus exteriors.
- Estrella retroil·luminada.
- Potencia 5000 v.
- Connexió amb endoll amb presa de terra
   i magnetotèrmic.


