
Nativity Circle 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.

Pessebre en forma cònica, permet veure les figures en 
moviment circular des de tots els punts de vista.

A la part inferior podem veure el Reis fent el llarg
viatge, passant entre palmeres i un poble del desert, 
l’oasi amb un pescador i uns nens banyant-se.

Al nivell entremig podem veure l’anunciació i els pastors 
fent camí a diferents escenes. A la part posterior un poble 
d’inspiració oriental permet veure els seus habitants en 
moviment, coronat amb el naixement dintre l’establia, com 
escena principal i l’estrella daurada que ens senyala el camí.

La llum també està present a les escenes, al foc dels 
pastors, l’interior de les cases i al naixement. 
Un conjunt singular, màgic per a les festes de Nadal.
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Descripció

Es tracta d’una representació del pessebre
tradicional en forma cònica
que permet veure circular les figures a tres
diferents nivells, donant profunditat
a les escenes del pessebre amb la màgia
del moviment.

Estructura de fusta reforçada amb fibra
de vidre i equipada amb un sistema automàtic 
que permet programar el motor que
acciona 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

Diàmetre: 2,10 m.
Alçada: 2 m
Pes: 100 kg.
Desmuntable per al transport

Fitxa tècnica

Característiques tècniques 

- Estructura de fusta i fibra de vidre
- Ús interior
- Figures de cartró pedra pintades a mà.
- Motor 220 v de 25 r.p.m.
- Il·luminació de leds interior
- Sistema automàtic d’apagada i encesa diari,
   seqüència de 1 minut de marxa /1 minut
   d’apagada.
- Connexió amb endoll amb presa de terra
   i magnetotèrmic.
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