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tel: 668-487-285
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OŚWIETLENIE Spa
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www.e-technologia.pl
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www.oswietlenie-led.eu

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



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Kurtyna Świetlna jest bardzo cieka-
wym rozwiązaniem oddzielenia po-
mieszczeń. Ten nowatorski sposób nie 
tylko zaznaczy granice, ale także bę-
dzie przepięknym elementem wystroju 
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 sPA



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Mikro-okienka zastosowane w zesta-
wie światłowodowym Kurtyna Świetl-
na dodadzą uroku pomieszczeniom 
i będą skutecznym sposobem by za-
uroczyć naszych klientów.

2.

3. 5.
4.

1.       Zestaw Kurtyna Świetlna, 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 sPA

1.

www.manorhouse.pl www.manorhouse.pl

www.manorhouse.pl

www.manorhouse.pl

www.manorhouse.pl



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Konstelacje Świetlne  100 pkt
            (zdj. 1, 2, 3, 4, 5)

Oświetlenie światłowodowe pomoże 
nam bardzo gustownie i nowocześnie 
uwydatnić niektóre miejsca lub po pro-
stu zagospodarować wolną przestrzeń 
w celu zaimponowania klientom.

2.

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

5.

4.

3.

OŚWIETLENIE sPA

1.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Wartym zwrócenia uwagi pomysłem 
jest oświetlenie światłowodowe, 
którym możemy udekorować ściany, 
podłogi i sufity. Może ono wpasować 
się idealnie w miejsca, w których nie 
mieliśmy pomysłów na aranżacje.

2.

3. 5.
4.

1.       Zestaw Planetoidy, 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 sPA

1.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Używając różnych zakończeń świa-
tłowodów możemy uzyskać magicz-
ne efekty, które wprawią w zdumienie 
niejednego widza.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE sPA



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Nietuzinkowe zastosowania dekora-
cyjne światłowodów często uwydat-
niają elegancję pomieszczeń, wpro-
wadzając w nie niesamowity klimat, 
o którym z pewnością nie zapomni 
wielu gości.

2. 4.
3.

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

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

OŚWIETLENIE sPA

1.

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



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Planetoidy, wykonanie 
           specjalne (zdj. 1)

Zestaw Kosmiczny Droga Mleczna  oraz 
Planetoidy dzięki uzyskanemu kontra-
stowi z ciemną barwą sufitu, bardzo 
dobrze zaaranżuje nam przestrzeń na 
suficie, dostarczając urokliwych efek-
tów świetlnych.

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

OŚWIETLENIE SPA

1.

2.       Zestaw Droga Mleczna 1800 pkt. 
           (zdj. 1)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Zastosowanie zestawu Rzeźba świetl-
na, która posiada zakończenia krysz-
tałowe doda nowoczesności i wyso-
kiej klasy elegancji pomieszczeniom 
przeznaczonym dla gości.

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 spa

1.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Dzięki zastosowaniu dekoracyjnego 
oświetlenia światłowodowego, w po-
łączeniu z koncepcją projektanta po-
wstają niesamowite efekty nowocze-
snej aranżacji wnętrz.

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

OŚWIETLENIE spa

1.

2.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Bardzo dobrze współgra ze sobą 
efekt lustrzany sufitu napinanego, 
wraz z zestawem oświetlenia świa-
tłowodowego Konstelacje Świetlne. 
To zniewalające połączenie na pewno 
zwróci uwagę naszych gości.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Konstelacje Świetlne 150 pkt
           (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 sPA

1.

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



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Przepięknie prezentują się świetli-
ste refleksy kryształowych zakończeń 
światłowodów na jasnych płaszczy-
znach, w różnych pomieszczeniach.

2.

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

5.
4.

3.

OŚWIETLENIE sPA

1.

2.        Zestaw Kryształowe Gwiazdy 35 pkt
            (zdj. 5)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Bardzo efektownie prezentuje się ze-
staw Kurtyna Świetlna, która umożli-
wia tworzenie fantazyjnych, barwnych 
scenerii wzbogacających pomieszcze-
nia.

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 sPA

1.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Dzięki wielu zastosowaniom świetl-
nym światłowodów jesteśmy w stanie
tworzyć wiele fascynujących kompo-
zycji. Jedną z możliwości jest stworze-
nie z kryształów logo, które przykuje 
wzrok gości.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE sPA



OŚWIETLENIE SPA

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Konstelacje 100pkt 
           (zdj.  1, 2, 3, 4)

Dzięki odrobinie kreatywności i dobrze 
dobranym elementom oświetlenia 
możemy stworzyć cudowny klimat po-
mieszczeń, w których goście poczuli by 
się jeszcze bardziej dopieszczeni.

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.        Zestaw Koloroterapia, wykonanie 
            specjalne (zdj. 2, 3)

Bardzo dobrym sposobem, aby zago-
spodarować czas gościom jest koloro-
terapia, która wykorzystuje uzdrawia-
jące działanie kolorów, a równocześnie 
zdobi nasze pomieszczenie.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE sPA


