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OŚWIETLENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Ściana Świecąca 50pkt x 3m
          (zdj. 1, 2, 3, 4)

Każdy gabinet kosmetyczny ceni sobie 
klientów. Troszcząc się o ich samopo-
czucie pamiętajmy o eleganckich do-
datkach, które zadbają o wystrój i do-
brą renomę naszej firmy.

1.

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

2. 4.
3.



OŚWIETLENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

1.      Sufit napinany transparentny  
          (zdj. 1, 2, 3, 4)

Kreowanie wyglądu wnętrza przy po-
mocy światła jest ważnym elementem 
w salonach kosmetycznych.
Gabinet zabiegowy w salonie SPA zo-
stał oświetlony przy pomocy taśm LED 
RGB ( ze zmianą kolorów), które pod-
świetlają sufit napinany. Dzięki specjal-
nej powłoce sufit przepuszcza światło, 
które powoduje zmianę jego barwy 
w zależności od tego w jakim kolorze 
świeci taśma LED.

1.

2. 4.
3.

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:

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

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

Atmosfera gabinetów SPA powinna 
dawać poczucie ciepła i komfortu, ła-
godząc rozdrażnienie i umożliwić wy-
ciszenie. Bardzo ważną funkcję w tym 
wypadku pełni odpowiednie oświetle-
nie.
Dzięki  zestawowi Mgławice mogą 
Państwo ułożyć wizualne efekty 
świetlne, znaki zodiaku, komety i two-
rzyć własne projekty artystyczne.

1.

2. 4.
3.

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

OŚWIETLENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Zestaw Kryształowe Gwiazdy z efek-
tem zmiany kolorów tworząc śliczne 
świetliste refleksy udekoruje miejsca, 
w których brak jest ozdób. Różne ro-
dzaje kryształów pozwolą stworzyć 
piękną aranżację.

1.

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

2. 4.
3.

OŚWIETLENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Planetoidy 300pkt
           (zdj. 1, 2, 3, 4, 5)

Gabinet kosmetyczny jest miejscem, 
do którego ludzie przychodzą by czuć 
się ekskluzywnie. Zadbajmy o to by tak 
się czuli nie tylko po wyjściu z gabine-
tu, ale także w nim dzięki dobrze do-
branym dekoracjom świetlnym.

1.

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

2.

3. 5.
4.

OŚWIETLENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO

1.



OŚWIETLENIE GAbinetu

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Dobrym rozwiązaniem do dekoracji po-
mieszczeń jest zestaw światłowodowy, 
który nadadzą  im nowoczesności i cha-
rakteru zapewniając gości o dobrym gu-
ście projektantów. Spokojnie zmieniają-
ce się światło pomoże im zrelaksować 
się i dobrze wykorzystać czas przezna-
czony na odpoczynek.

1.

2. 4.
3.

1.      Zestaw światłowodowy 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.


