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

31 - 637 Kraków

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

OŚWIETLENIE restauracji

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:
Restauracyjne wnętrza goszczą naj-
różniejszych smakoszy i krytyków ku-
linarnych. Warto więc zadbać o to aby 
poza menu bogatym w wyborne po-
trawy i trunki, również sala prezento-
wała wyszukany smak i gust.

2.

3. 5.
4.

1.       Rzeźba Świetlna Słońce, 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 RESTAURACJI

1.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Wysokie sklepienia otwierają możli-
wość stworzenia ciekawych aranżacji. 
Wykorzystując zestaw Planetarium do 
udekorowania sufitu znajdującego się 
wysoko nad podłogą, stworzą Państwo 
piękne niebo pełne gwiazd w różnych 
konstelacjach.

1.

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

4.

3.

2.

OŚWIETLENIE RESTAURACJI



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
W restauracji swoboda oraz komfort 
klientów są najważniejszymi rzecza-
mi. Wystrój wnętrza oraz oświetlenie 
odgrywają  bardzo ważną rolę w tym 
wypadku. Elegancka Rzeźba Świetl-
na Kula z elementami kryształowymi 
spełni doskonale zadanie oświetlenia 
budującego klimat danego miejsca.

1.

2. 4.

3.

1.       Rzeźba Świetlna Kula, 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:

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

Połączenie ciemnego sufitu z wystrojem 
pomieszczenia utrzymanym w odcie-
niach brązu oraz bieli daje dużą możli-
wość do gry światłem. Zestaw Planeto-
idy zamontowany w czarnym sklepieniu 
prezentuje się spektakularnie, ciemne 
tło potęguje efekt świetlny przez co 
utworzone niebo świeci jaśniej.

1.

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

4.

3.
2.

OŚWIETLENIE RESTAURACJI



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:

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

Sufity z efektem lustrzanym wyjąt-
kowo dobrze komponują się z oświe-
tleniem światłowodowym. Mgławice, 
mieniące się biało-niebieskim świa-
tłem, na tle granatowego sufitu praw-
dziwie oddadzą urok nieba nocą.

1.

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

2.

OŚWIETLENIE RESTAURACJI

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



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.

Sufit podzielony na sekcje mogą Pań-
stwo również ozdobić przy użyciu 
światłowodów. Korzystając ze światło-
wodów świecących bokiem, wypusz-
czonych około 1 metra za powierzchnię 
sklepienia, można uzyskać niecodzien-
ną aranżację. Dodatkowym atutem jest 
możliwość wprowadzenia zmian do 
dekoracji np. poprzez zamontowanie na 
końcach różnego rodzaju kryształów.

OŚWIETLENIE RESTAURACJI



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Wnętrza sal oczarowujące gości ele-
gancją oraz przepychem potrzebują 
małej pomocy ze strony oświetlenia 
aby rozwinąć w pełni swój blask. Pla-
netoidy wkomponowane w sufit, po-
między oprawami halogenowymi, są 
nastrojowym oświetleniem które pod-
czas spożywania posiłków nada wy-
jątkowej atmosfery.

1.

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

2.

OŚWIETLENIE RESTAURACJI



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw światłowodów świecących
           powierzchnią boczną, 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.

Własne projekty i pomysły to najlep-
szy sposób aby stworzyć coś wyjąt-
kowego. Stosując światłowody mają 
Państwo tą możliwość aby wykazać 
się wyobraźnią oraz zdolnościami ar-
tystycznymi.

OŚWIETLENIE RESTAURACJI



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Sale bankietowe dzielą się zazwyczaj 
na kilka stref, w których goście bawią 
się, pożywiają, odpoczywają. Elemen-
ty dekoracyjne  z pewnością wpłyną 
pozytywnie na ich wizerunek, a rzeźba 
świetlna Ośmiornica którą odznacza 
wyjątkowy design będzie odpowiednia 
dla tego celu.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE RESTAURACJI



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Konstelacje Świetlne 150 pkt,
           (zdj. 1, 2)

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

2.

1.

Możliwości dekoracyjne światłowo-
dów są niewyczerpane. Wystarczy 
zmienić ich długość bądź barwę świa-
tła i zyskujemy zupełnie nowe rozwią-
zanie.

OŚWIETLENIE RESTAURACJI



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Sufity napinane wraz z gwieździstym 
niebem tworzą ciekawe aranżacje 
pełne uroku. Taśmy LED RGB, ukryte 
pod sufitem napinanym transparent-
nym, przebiegające przez środek sufi-
tu doświetlają pomieszczenie, a dzięki 
zmiennej barwie światła, restauracja 
prezentuje się w kilku różnych koloro-
wych odsłonach.

1.

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

3.

OŚWIETLENIE RESTAURACJI

2.

2.       Taśma LED RGB (zdj.1, 2, 3)
3.       Sufit napinany transparentny 
           (zdj. 1, 2, 3)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Klienci kawiarni, restauracji cenią so-
bie dobrą obsługę, bogatą ofertę oraz 
miłą atmosferę panującą w jej wnę-
trzu. Mgławice umieszczone w suficie 
wraz z obecnym wystrojem pomogą 
w uzyskaniu swobodnego i komforto-
wego nastroju.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw 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 RESTAURACJI



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Rzeźba Świetlna Spirala, wykonanie
            specjalne (zdj.1,4)

Stylowe, eleganckie wnętrza powinny 
być oświetlone tak aby podkreślone 
były ich wyjątkowe elementy. Wybie-
rając dekoracje świetlne typu Rzeźba 
Świetlna Spirala czy Zestaw Mgławice, 
problem oświetlenia oryginalnych do-
datków rozwiązuje się sam.

1.

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

4.

3.
2.

OŚWIETLENIE RESTAURACJI

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



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Piękne przestronne wnętrza restau-
racji możemy optycznie powiększyć 
stosując sufity napinane z efektem 
lustrzanym. Rzeźby świetlne z kolei 
skomponują się z wytworną aranżacją 
pomieszczenia oraz dodadzą mu uro-
ku płynącego z magii światła.

1.

2. 4.
3.

1.        Zestaw Rzeźba Świetlna Kula, 
            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

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



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Urządzając wnętrze momentami trud-
no jest stworzyć jednolitą koncep-
cję, która będzie współgrała ze sobą. 
Proponujemy żyrandol, który świet-
nie komponuje się z najróżniejszymi 
aranżacjami przy okazji wzbogacając 
je o wyjątkowy design.

1.

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

OŚWIETLENIE RESTAURACJI

2.



OŚWIETLENIE RESTAURACJI

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Oświetlony paskami LED sufit pod-
wieszany ozdobiony  zestawem świa-
tłowodowym Planetoidy doda elegan-
cji i nowoczesności pomieszczeniu. 
Zamieni zwykły sufit w okno na niebo 
migoczące setkami gwiazd.

1.

2. 4.
3.

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

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


