
Salon Firmowy E-Technologia
ul. Franciszka Kniaźnina 2/u4 

31 - 637 Kraków

tel: 668-487-285
tel. 882-153-554

OŚWIETLENIE sali weselnej

biuro@e-technologia.pl
sklep@e-technologia.pl

www.e-technologia.pl
www.sufitynapinane.eu
www.oswietlenie-led.eu

Godziny otwarcia salonu firmowego:
Pn - Pt: 9:00 - 17:00



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Żyrandol światłowodowy „Ośmior-
nica” jest autorskim projektem firmy 
e-technologia. Doskonale sprawdza 
się w salach balowych, weselnych 
oraz restauracjach, gdzie ważnym 
elementem jest wyróżniający wystrój 
i aranżacje, które zapadną odwiedza-
jącym w pamięć, dzięki czemu powrócą 
z przyjemnością do tego miejsca.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Rzeźba Świetlna Ośmiornica,
           wykonanie specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

OŚWIETLENIE sali weselnej

2.       Zestaw Mgławice  (zdj. 1, 2, 3, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Rzeźba Świetlna Ośmiornica,
           wykonanie specjalne (zdj.1, 2, 3, 4)

Kompozycja Mgławic oraz żyrando-
la światłowodowego jest rozwiąza-
niem, które doskonale sprawdza się 
w aranżacji wnętrz. Niebo pełne 
gwiazd, w którego centralnym punkcie 
znajduje się rzeźba świetlna Ośmiorni-
ca nadaje pomieszczeniu uroku i sta-
je się elementem świadczącym o jego 
wyjątkowości.

1.

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

4.

3.

2.

OŚWIETLENIE sali weselnej

2.       Zestaw Mgławice, wykonanie 
           specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Utworzenie w centralnym punkcie par-
kietu na Sali balowej żyrandola, które-
go wzór samodzielnie zaprojektujemy 
jest świetnym pomysłem. Po pierw-
sze będą Państwo mogli wykreować 
swoją własną rzeźbę świetlną, a przy 
okazji zyskają niepowtarzalną dekora-
cję, której goście nie spotkają w innych 
lokalach.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Rzeźba Świetlna, wykonanie
           specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

OŚWIETLENIE sali weselnej



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestawy Planetarium, wykonanie 
            specjalne (zdj. 2)

Wprowadzając światło jako element 
dekoracyjny można stworzyć zachwy-
cające projekty. Z połączenia betono-
wych rzeźb oraz światłowodów po-
wstały piękne kwiaty zdobiące ścianę 
za stołem pary młodej. Żyrandole Kula 
doskonale współgrają z zestawami 
Planetarium zamontowanymi w sufi-
cie podwieszanym. W tak ozdobionej 
Sali weselnej goście będą bawili się do 
upadłego.

1.

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE sali weselnej

2.        Rzeźby Świetlne Kula, wykonanie
            specjalne (zdj. 1, 2)
3.        Zestawy światłowodów, wykonanie
            specjalne (zdj. 1, 3, 4) 



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Kryształy są przepięknymi dodatkami, 
które poza swoim blaskiem potęgują 
efekt świetlny uzyskany dzięki zasto-
sowaniu oświetlenia światłowodowe-
go. Kompozycja żyrandola z zestawem 
Mgławic oraz sufitem napinanym la-
kowanym prezentuje się olśniewają-
co.

1.

2. 4.
3.

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

OŚWIETLENIE sali weselnej

1.       Sufit napinany lakowany z efektem
           lustrzanym (zdj. 1, 2, 3, 4)
2.       Zestaw Mgławice, wykonanie 
           specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestawy Rzeźba Świetlna Kula, 
            wykonanie specjalne (zdj. 1, 3)

Żyrandole światłowodowe to ide-
alna propozycja dla osób ceniących 
najwyższą jakość oraz nowoczesny 
design. Rzeźby świetlne Kula oraz 
Ośmiornica zamontowane w suficie 
napinanym z efektem lustrzanym, 
który potęguje końcowy rezultat, 
będą ekskluzywnym dopełnieniem 
eleganckiego wnętrza.

1.

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE sali weselnej

2.        Zestaw Rzeźba Świetlna Ośmiornica,
            wykonanie specjalne (zdj. 2, 4) 
3.        Sufit napinany lakowany z efektem
            lustrzanym  (zdj. 1, 3)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Urządzając pomieszczenie warto zróż-
nicować elementy wystroju, aby póź-
niej móc je eksponować przy pomocy 
odpowiednio dobranego oświetlenia. 
Rzeźba świetlna Ośmiornica w połą-
czeniu z Kryształowymi Gwiazdami 
oraz zestawem Mgławice pięknie się 
prezentuje podkreślając wyjątkowość 
wnętrza.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Rzeźba Świetlna Ośmiornica,
           wykonanie specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

OŚWIETLENIE sali weselnej

2.       Zestaw Kryształowe Gwiazdy, 
           wykonanie specjalne (zdj 1, 2, 3, 4)
3.       Zestaw Mgławice, wykonanie 
           specjalne (zdj. 1, 3, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Ściana Świecąca 50 pkt. 
           (zdj. 1, 2)

Ściany Świecące z efektem 3D mogą 
mienić się światłem wielokolorowym 
lub jedną barwą, elastyczność oraz 
różne średnice światłowodów pozwa-
lają tworzyć najróżniejsze wzory, które 
ozdobią wnętrze w unikalny sposób.

1.

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

2.

OŚWIETLENIE sali weselnej



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Rzeźby świetlne wkomponują się w po-
mieszczenia o różnym przeznaczeniu. 
Sala w restauracji udekorowana z uży-
ciem żyrandola Ośmiornica zyska orygi-
nalny element wystroju wnętrza.

1.

2. 4.

3.

1.       Rzeźba Świetlna Ośmiornica, 
           wykonanie specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

OŚWIETLENIE sali weselnej



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Rzeźba Świetlna Ośmiornica,
            wykonanie specjalne (zdj. 1, 2, 4)

Oświetlając pomieszczenie polecamy 
zaznaczyć i wyróżnić jego elementy 
architektoniczne oraz zadbać o odpo-
wiedni nastrój. Taśmy LED pozwalają 
podświetlić krawędzie sufitu, żyran-
dol Ośmiornica oraz zestaw Mgławice 
będą ekskluzywnym dodatkiem deko-
racyjnym.

1.

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE sali weselnej

2.        Taśmy LED RGB (zdj. 1, 2, 3, 4)

3.        Zestaw Mgławice, wykonanie 
            specjalne (zdj. 3)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Część sufitu wydzielona z całej jego 
powierzchni świetnie nada się do aran-
żacji przy użyciu zestawów światło-
wodowych. Zestaw Planetarium oraz 
żyrandol Ośmiornica stworzą piękny 
efekt wizualny.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Rzeźba Świetlna, wykonanie
           specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

OŚWIETLENIE sali weselnej

2.       Zestaw Planetarium, wykonanie 
           specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Autorska rzeźba świetlna Ośmiornica 
komponuje się doskonale z różnego 
rodzaju wystrojem wnętrz. Inwestując 
w takie rozwiązanie zapewniamy, że 
stanie się ono elementem wyróżnia-
jącym Państwa obiekt spośród innych 
oraz wprawi w zachwyt odwiedzają-
cych gości.

1.

2. 4.
3.

1.      Zestaw Rzeźba Świetlna Ośmiornica,
          wykonanie specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

OŚWIETLENIE sali weselnej

2.      Taśma LED (zdj. 1, 2, 3, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Rzeźba świetlna Ośmiornica wprowa-
dzi wyjątkowy nastrój do sali wesel-
nej. Jej unikalny design oraz barwne 
światło oczarują bawiących się gości.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Rzeźba Świetlna Ośmiornica,
           wykonanie specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

OŚWIETLENIE sali weselnej



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Rzeźba Świetlna Ośmiornica,
            wykonanie specjalne (zdj. 2, 3)

Rzeźby świetlne montowane w suficie 
napinanym prezentują się doskonale. 
Blask światła odbijający się od kryszta-
łów żyrandola promienieje na tle sufi-
tu. Przy takim oświetleniu sali weselnej 
czy restauracji goście z przyjemnością 
spędzą czas w miłej atmosferze. Ży-
randol umieszczony nad centralnym 
punktem parkietu tanecznego ożywi 
zabawę i zapewni balowy wystrój.

1.

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE sali weselnej

2.        Zestaw Mgławice, wykonanie 
            specjalne (zdj. 1, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Oświetlenie światłowodowe świetnie 
prezentuje się w połączeniu z taśma-
mi LED RGB. Zmieniające barwę świa-
tło sprawi, że pomieszczenie będzie 
wyglądało inaczej przy każdym z wa-
riantów kolorystycznych. Jest to dobry 
sposób na zaskakiwanie swoich gości 
wciąż na nowo.

1.

2. 4.

3.

1.       Zestaw Planetarium, wykonanie 
           specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

OŚWIETLENIE sali weselnej

2.       Taśmy LED RGB (zdj. 1, 2, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Kryształowe Gwiazdy, 
            wykonanie specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)

Kryształowe Gwiazdy są elementem 
dekoracyjnym, który będzie doskona-
łym uzupełnieniem wystroju eleganc-
kich wnętrz.

1.

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

4.

3.
2.

OŚWIETLENIE sali weselnej



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Wyjątkowe elementy dekoracji to naj-
lepszy sposób, aby zaskarbić sobie 
przychylność klientów czyli przyszłych 
gości. Instalując zestawy oświetlenia 
światłowodowego w sufitach napina-
nych stworzą państwo piękne aranża-
cje.

1.

2. 4.
3.

1.       Sufit napinany lakowany z efektem 
           lustrzanym (zdj. 1, 2, 3, 4)

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

OŚWIETLENIE sali weselnej

2.       Zestawy Mgławice, wykonanie 
           specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Rzeźba Świetlna Kaskada 3 poziomy
            (zdj. 1, 2, 3, 4)

Żyrandol Kaskada o trzech poziomach 
zwisu, w których każdy światłowód 
zakończony jest kryształem w kształ-
cie kuli to świetny element wystroju 
wnętrza.  Taśmy LED ukryte w filarach 
są ciekawym rozwiązaniem dodającym 
uroku pomieszczeniu.

1.

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

4.

3.
2.

OŚWIETLENIE sali weselnej

2.        Taśmy LED, barwa biała ciepła 
            (zdj. 1, 2, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Oświetlenie restauracji wzbogaco-
ne o zestawy oświetlenia, które po-
siadamy w ofercie zyska oryginalne 
efekty wizualne. Żyrandol Ośmiorni-
ca o kwadratowej podstawie, zestaw 
Planetoidy oraz krawędziowe oświe-
tlenie zrealizowane przez taśmy LED 
RGB to strzał w dziesiątkę w przy-
padku inspiracji świetlnych.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Ośmiornica , wykonanie 
           specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

OŚWIETLENIE sali weselnej

2.       Zestaw Planetoidy, wykonanie 
           specjalne (zdj.1,2 ,3, 4)
3.       Taśmy LED RGB (zdj. 1, 2, 3, 4)



OŚWIETLENIE SALI WESELNEJ

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.     Zestaw Rzeźba Świetlna Spirala
         (zdj. 3)

Jeśli chcielibyśmy sprawić by nasza 
sala balowa, bankietowa czy weselna 
wyglądała bardziej ekskluzywnie to 
powinniśmy zastanowić się nad rzeź-
bą świetlną Ośmiornica. Ta przepiękna 
dekoracja wprawi wielu naszych gości 
w zachwyt i sprawi, że poczują się oni 
jak na najbardziej uroczystym balu.

1.

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

2. 4.
3.

2.     Zestaw Rzeźba Świetlna Ośmiornica
         (zdj. 1, 2, 4)
3.     Zestaw Mgławice 200pkt 6kpl
         (zdj. 3)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Indywidualny charakter sali weselnej 
zapewni zainteresowanie jej rezer-
wacją wśród klientów. Rzeźby Świetl-
ne Kaskada o trzech poziomach zwisu 
oraz taśmy LED RGB zainstalowane 
w podwieszanym suficie zapewnią 
wnętrzu unikalną atmosferę.

1.

2. 4.
3.

1.       Rzeźba Świetlna Kaskada 3 poziomy,
           wykonanie specjalne (zdj. 1 , 2, 3, 4)

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

OŚWIETLENIE sali weselnej

2.       Taśmy LED RGB (zdj. 1, 2, 3, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Planetarium , wykonanie 
           specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)

Sufity w odcieniach czerni i granatu 
uwydatniają blask światła oraz spra-
wiają wrażenie głębi na rozgwież-
dżonym niebie. Łącząc w ten sposób 
oświetlenie i jego tło możemy stwo-
rzyć wyjątkową i urokliwą aranżację 
wybranego wnętrza.

1.

UWAGA
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE sali weselnej

2.       Sufit napinany lakowany z efektem
           lustrzanym (zdj. 1, 2, 3, 4)


