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tel: 668-487-285
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OŚWIETLENIE basenu

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



OŚWIETLENIE BASENU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Niebo pełne gwiazd utworzone nad 
basenem w hotelowym SPA jest wy-
jątkowym elementem dekoracyjnym 
wnętrza.

1.

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

Fot www.manorhouse.pl

2. 4.
3.

Fot www.manorhouse.pl

Fot www.manorhouse.pl

Fot www.manorhouse.pl



OŚWIETLENIE BASENU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

3.     Zestaw Kryształowy Pył 700pkt + 56
         kryształów(obszar dookoła żyrandola)
         (zdj. 1, 2, 3, 4)

2.     Taśma LED (krawędzie sufitu) (zdj. 1, 2, 3, 4) 

1.     Rzeźba Świetlna Ośmiornica zwis
         150cm, ramiona 150cm (zdj. 1, 2, 3, 4)

Powierzchnia sufitu nad basenem to 
miejsce, które warto wykorzystać na 
stworzenie ciekawej i nowoczesnej de-
koracji. 
Zestaw Kryształowy Pył, który wypełnia 
miejsce wokół rzeźby świetlnej Ośmior-
nica stwarza efekt migających gwiazd 
światłem biało-niebieskim. Ośmiornica 
swoim blaskiem skupia uwagę i prezen-
tuje się wprost niesamowicie. Krawę-
dzie sufitu podświetlono taśmą LED. 

1.

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

2. 4.
3.



OŚWIETLENIE BASENU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw światłowodowy w płaszczach
          o chronnych do montażu w fugach 
          wykonanie specjalne  (zdj. 1, 2, 3, 4)

Niecka basenu jest świetnym miejscem 
do wykonania dużej ilości punktów 
świetlnych. Zakończenia światłowodo-
we umieszczone w dnie np. w fugach 
między płytkami, będą efektownym 
dodatkiem wzbogacającym wystrój 
pomieszczenia. 
Dzięki temu, że światłowody nie trans-
mitują napięcia, można je stosować 
w tego typu projektach.

1.

2.

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

4.

3.
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ul. Franciszka Kniaźnina 2/u4 

31 - 637 Kraków

tel: 668-487-285
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OŚWIETLENIE gabinetu kosmetycznego

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



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

31 - 637 Kraków

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

OŚWIETLENIE galerie

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



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

31 - 637 Kraków

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

OŚWIETLENIE hotelowe

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



OŚWIETLENIE hotelowe

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Rzeźby Świetlne (od lewej
          strony): Korona, Kaskada 3 poziomy,
          Spirala, Prosta (zdj. 1, 2, 3, 4)

Rzeźby Świetlne dostępne są w róż-
nych kształtach oraz oferują różne 
efekty wizualne. Zdecyduj, która naj-
lepiej pasuje do Twojego projektu lub 
stwórz z nami wyjątkowy wzór na za-
mówienie. 

1.

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

2. 4.
3.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Rzeźba Świetlna Kula „Wschodzące
          Słońce” (zdj. 1, 2)

Rzeźby Świetlne oferowane przez naszą 
firmę cechują się wyjątkowym wzornic-
twem i szczegółowym wykonaniem z dba-
łością o najdrobniejsze elementy.
Żyrandol w kształcie wschodzącego 
słońca to ekskluzywny element de-
koracyjny, który łączy w sobie piękno 
kryształów oraz nowoczesność oświe-
tlenia światłowodowego. 
Każda rzeźba świetlna dostępna jest w róż-
nych długościach oraz kształtach i rozmia-
rach podstawy. UWAGA

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

2.

1.

OŚWIETLENIE HOTELOWE



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Kryształowe Kule wykonanie
          specjalne (zdj. 1, 2) 

Ekskluzywne pokoje, sale hotelowe 
wymagają ekstrawaganckich dodat-
ków, które lśnią i zachwycają blaskiem. 
Kryształowe Kule dzięki możliwości 
tworzenia dowolnych wzorów są ze-
stawem, który pozwoli tworzyć nie-
zwykłe, zdumiewające projekty.

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

2.

1.

OŚWIETLENIE HOTELOWE



OŚWIETLENIE HOTELOWE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Wykorzystując światłowody możemy 
tworzyć rożne wzory rozkładając je na 
powierzchniach płaskich, jak również 
wykonywać trójwymiarowe bryły. 
Technologia mikro okienek jest rewo-
lucyjnym rozwiązaniem, dzięki które-
mu światło wydobywa się na całej po-
wierzchni światłowodów oraz świeci 
końcem, co pozwala na stosowanie 
elementów kryształowych, które roz-
praszają światło po pomieszczeniu.

1.

2. 4.
3.

1.      Zestaw Ściana Świecąca 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.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Kurtyna Świetlna wykonanie
          specjalne (zdj. 1, 2) 

Kurtyna Świetlna jest zestawem, któ-
ry możemy dopasować do konkret-
nego projektu. Światłowody świecą-
ce powierzchnią boczną przekładamy 
przez otwory np. w nierdzewnej blasze, 
w których znajdują się tulejki montażo-
we umożliwiające regulacje ich długości. 
Elementy kryształowe świetnie pre-
zentują się zarówno na końcach świa-
tłowodów jak i nawleczone wzdłuż ich 
powierzchni. Barwa oraz efekt świece-
nia zestawu ustalany jest przy składa-
niu zamówienia. UWAGA

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

2.

1.

OŚWIETLENIE HOTELOWE

2.      Zakończenia kryształowe – Sople 
          (zdj. 2)   



OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Klatki schodowe ekskluzywnych apar-
tamentowców zasługują na nowocze-
sne i eleganckie oświetlenie. Rzeźba 
świetlna Korona, której długość może 
wynosić nawet 20 metrów, prezentuje 
się niezwykle pięknie dzięki barwnemu 
światłu rozpraszanemu przez krysz-
tały wiszące na całej jej długości.

1.

2. 4.
3.

1.      Rzeźba Świetlna Korona, 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.



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

31 - 637 Kraków

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

OŚWIETLENIE klubu

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



OŚWIETLENIE KLUBU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Podziemia kamienic pełne są uroku, 
z którego restauratorzy oraz właści-
ciele klubów muzycznych korzystają 
przy każdej okazji. Nie sposób więc 
aranżując wnętrze, które ma za sobą 
setki lat historii nie chcieć stworzyć 
odznaczającej się aranżacji. Kryszta-
łowe kule to zestaw, dzięki któremu 
stworzymy piorunujące efekty de-
koracyjne.

1.

2. 4.
3.

1.      Zestaw Kryształowe Kule, 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 KLUBU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Kręgielnia jako miejsce spotkań przy-
jaciół, rodziny wymaga odpowied-
niego wystroju oraz oświetlenia. W 
prezentowanej realizacji efekt roz-
gwieżdżonego nieba uzyskany został 
dzięki zastosowaniu zestawów Pla-
netoidy, które świetnie komponują 
się z taśmami LED oraz imponującym 
księżycem. Całość tworzy nastrój ide-
alny do długiej i owocnej zabawy.

1.

2. 4.
3.

1.      Zestaw Planetoidy  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.

2.      Zestaw Księżyc (zdj 1, 3)

3.      Taśmy LED RGB (zdj. 1, 2, 4)



www.e-technologia.pl

Modernistyczne budowle odznaczają 
się na tle innych błyskiem geniuszu ar-
chitektonicznego oraz zachwycają nie-
konwencjonalnymi rozwiązaniami. Aby 
wszystkie elementy tworzyły spójną 
całość należy zadbać o odpowiednie 
światło, które podkreśli oryginalny 
charakter budynku.  Zestawy Plane-
tarium zainstalowane na tak rozległej 
powierzchni prezentuje się niesamo-
wicie. Warto zwrócić uwagę na świa-
tłowody umieszczone w oknach, które 
są zarówno elementem dekoracji jak 
i źródłem światła.

1.

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

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestawy Planetarium, wykonanie 
           specjalne (zdj. 1)
2.       Zestaw Fala Świetlna, wykonanie 
           specjalne (instalowane w oknach 
           w ścianie) (zdj. 1)  

OŚWIETLENIE KLUBU



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Rzeźba Świetlna Ośmiornica, wykonanie
           specjalne (zdj. 1) 

Miejsca rozrywki, w których goście 
bawią się  w rytm muzyki, bądź de-
lektują się potrawami przy jej akom-
paniamencie zasługują na wyjątkową 
aranżację. Żyrandol Ośmiornica dzię-
ki wielu wariantom jego wykończenia 
pozwoli wykonać dekorację świetlną, 
która oczaruje odwiedzające osoby.

1.

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

OŚWIETLENIE KLUBU



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Kurtyna Świetlna, wykonanie
          specjalne  (zdj. 1)

Oddzielenie loży w klubie, przy których 
goście spędzają czas podczas wspólnej 
zabawy daje możliwość do kreacji no-
woczesnych dekoracji. Kurtyna Świetl-
na wyróżni tą przestrzeń oraz da po-
czucie większej prywatności. Elementy 
Kryształowe można  zamontować na 
końcach światłowodów oraz na całej 
ich długości.

1.

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

OŚWIETLENIE KLUBU
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tel: 668-487-285
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OŚWIETLENIE korytarza

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



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

31 - 637 Kraków

tel: 668-487-285
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OŚWIETLENIE łazienki

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



OŚWIETLENIE ŁAZIENKI

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Kryształowe Gwiazdy 50pkt
          (zdj. 1, 2, 3, 4)

Korzystając z zestawu Kryształowe 
Gwiazdy możemy zamienić zwykłą wi-
zytę w łazience, w przyjemne dozna-
nie. 

1.

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

2. 4.
3.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Oświetlając  łazienkę można stworzyć 
bardzo ciekawą aranżację ukrywając 
światło między innymi w podłodze 
czy ścianie.  Żywica epoksydowa wy-
lana na podłodze pozwala na umiesz-
czenie w niej różnych elementów oraz 
zabezpiecza  przed ich uszkodzeniem.

1.

2. 4.
3.

1.     Zestaw Podłoga Świecąca 3D, efekt rafy
         koralowej (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 ŁAZIENKI



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Wykorzystaj ściany na umieszczenie 
w nich zestawu światłowodów, które 
zamontowane w fugach sprawią, że 
łazienka zyska oryginalną dekorację. 
Taśmy LED sprawdzą się przy pod-
świetlaniu krawędzi  zaznaczając ich 
kontur.

1.

2. 4.
3.

1.      Zestaw Światłowodów do montażu 
          w fugach, wykonanie specjalne
          (zdj. 1, 2, 4)

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

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI

2.      Taśma LED, barwa biała zimna (zdj. 3)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Wykorzystanie zestawu światło-
wodowego nie jest w żaden sposób 
ograniczone, co pozwala tworzyć wła-
sne projekty. Kryształowy Pył, dzięki 
dwóm rodzajom punktów świetlnych 
(z zakończeniami kryształowymi i bez) 
tworzy piękne efekty świetlne.

1.

2. 4.
3.

1.      Zestaw Kryształowy Pył 50pkt +100pkt,
          (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 ŁAZIENKI



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Oświetlenie łazienki jest wyzwaniem 
dla kreatywnego wykorzystania po-
wierzchni, którą stwarzają obiekty 
znajdujące się w niej. Światłowody 
zamontowane w płytkach, w obudo-
wie jacuzzi, czy światłowody z mikro-
okienkami świecące całą powierzchnią, 
zwisające z obniżonego sufitu, gwa-
rantują efekt świetlny, który wzbogaci 
pomieszczenie nadając im wyjątkowe-
go charakteru.

1.
2.

4.

3.

1.        Zestaw światłowodowy w płaszczach
            ochronnych do montażu w fugach, 
            wykonanie specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

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

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI

5.
6.

2.        Zestaw Fala Świetlna 50 pkt. 
            (zdj. 1, 2, 3, 4, 6)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

W pokoju dziecka warto zadbać o oświe-
tlenie, które będzie mogło być włączo-
ne przez całą noc, a więc powinno być 
energooszczędne oraz o łagodnym na-
tężeniu, aby nie zbudzić śpiącej pocie-
chy. Konstelacje świetlne są zestawem,  
w którym pobór mocy wynosi zaledwie 
4W, a przy jego pomocy można zaaran-
żować do 9m2 sufitu.

1.

2. 4.
3.

1.       Konstelacje Świetlne 150 pkt, światło
           biało-niebieskie (zdj. 1, 2, 4)

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

OŚWIETLENIE POKÓJ DZIECKA

2.       Zestaw Galaktyka 500pkt (zdj. 3) 
3.       Taśma LED RGB (zdj. 1, 4)
3.       Zestaw Meteor (zdj. 1)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Droga Mleczna 3600 pkt. 
            (zdj. 1, 2)

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

2.

2.        Zestaw Meteor (zdj.1) 

1.

Wszechświat intryguje młodych 
chłopców, którzy patrząc w niebo ma-
rzą o tym, aby polecieć w przestrzeń 
statkiem kosmicznym i stanąć na po-
wierzchni Marsa. Dzięki zestawom 
kosmicznym możemy dać namiastkę 
kosmosu swojemu dziecku, a ono zy-
ska pokój wprost ze swoich marzeń.

OŚWIETLENIE POKÓJ DZIECKA

3.        Zestaw Meteory (zdj. 2)
4.        Zestaw Planetoidy 300 pkt. (zdj. 1, 2)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Do pięknej aranżacji wystarczy odro-
bina natchnienia oraz chęć stworze-
nia czegoś niezwykłego. Ściana czy 
sufit zdobiony malowaniem przedsta-
wiającym Wszechświat udoskonalony 
o punkty świetlne imitujące prawdziwe 
gwiazdy czy planety będą prezentowały 
się fantastycznie.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE POKÓJ DZIECKA



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

31 - 637 Kraków

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

OŚWIETLENIE recepcji

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



Logo firmy wykonane z kryształów za-
wieszonych na światłowodach, świe-
cących powierzchnią boczną świetnie 
wyeksponuje część recepcji, w której 
przyjmowani są goście. Dzięki spe-
cjalnym tulejkom montażowym mogą 
Państwo regulować długość światło-
wodów tym samym zmieniać wygląd 
dekoracji.

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

2.

1.

OŚWIETLENIE RECEPCJI

1.       Rzeźba Świetlna Logo wykonanie
           specjalne (zdj. 1, 2)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Lounge bar jest miejscem, w którym bry-
luje zabawa oraz intensywne dyskusje. 
W celu zapewnienia atmosfery odpowia-
dającej wydarzeniom, poza wystrojem, 
należy dobrać odpowiednie oświetlenie. 
Przy stolikach, lożach, delikatne zmie-
niające barwę światło zapewni dobry 
nastrój oraz poczucie swobody. Kurtyna 
Świetlna jest elementem, który może być 
wykorzystany jako przesłona oddzielają-
ca sąsiednie miejsca dla gości.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Kurtyna 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 RESTAURACJI



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Nowoczesne budowle cechuje naj-
wyższa technologia, która przejawia 
się w różnych aspektach. Światło-
wody są niewątpliwie przyszłością 
oświetlenia dekoracyjnego, a więc 
aranżacja wnętrza stworzona przy 
użyciu zestawów bazujących na takiej 
technologii jest pomysłem na medal.

1.

2. 4.
3.

1.        Zestawy Mgławice 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 KONFERENCYJNEJ



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 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:
Kosmiczne wizualizacje są bardzo 
efektowne oraz pozwalają odwzoro-
wać realne konstelacje gwiazd, uło-
żenie planet. Oferujemy zestawy takie 
jak Meteor, Saturn aby mogli Państwo 
stworzyć wyjątkową dekorację.

1.

2. 4.
3.

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

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

OŚWIETLENIE salonu

2.      Zestaw Meteor (zdj. 1, 2)
3.      Zestaw Saturn (zdj. 3)
4.      Zestaw Planetoidy, wykonanie 
          specjalne (zdj. 1, 3, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Sauna jako miejsce odpoczynku, po-
winna być wykończona tak aby pano-
wała w niej atmosfera relaksu. Łagod-
ne światło,  powoli zmieniające barwę  
płynące z zestawu Fala Świetlna po-
zytywnie wpłynie na osoby korzysta-
jące z tej formy wypoczynku.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Fala 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 sAUNY



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Fala Świetlna, wykonanie 
           specjalne (zdj. 1, 2)

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

2.

1.

Wzory na ścianach utworzone dzięki 
fali świetlnej zrobią niesamowite wra-
żenie na wypoczywających w saunie 
osobach.

OŚWIETLENIE saUNY



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Kryształowe Kule, wykonanie
            specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

W łaźni parowej konieczne jest użycie 
intensywnego światła, aby było ono 
widoczne wśród kłębów pary wodnej. 
Punkty świetlne zmieniające barwę 
będą doskonałym elementem dekora-
cji.

3.

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

6.
5.

4.

OŚWIETLENIE saUNY

2.
1.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Oświetlenie roślin jest wymagającym 
projektem. Światłowody świecące po-
wierzchnią boczną wraz z odpowied-
nim generatorem światła pozwolą 
osiągnąć zamierzony efekt. 

3. 5.

4.

1.        Zestaw światłowodów świecących
            powierzchnią boczną, wykonanie 
            specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4, 5)

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

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE

2.1.


