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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 GALERIE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Duże, otwarte przestrzenie to miejsce, 
które warto wykorzystać na umiesz-
czenie w nim dekoracji przyciągającej 
wzrok odwiedzających.
Rzeźba Świetlna Spirala przebiegająca 
przez wszystkie piętra budynku zacza-
ruje swoim blaskiem wnętrze i będzie 
świetnym elementem dizajnerskim.

1.

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

2. 4.
3.



OŚWIETLENIE GALERIE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Przestronne witryny pozwalają na wy-
eksponowanie elementów dekoracji, 
które sprawią, że przechodnie zwrócą 
wzrok w stronę biura naszej firmy. 
Zestaw Rzeźba Świetlna Prosta, w któ-
rej kuliste, szklane kryształy zawie-
szone są na całej długości tworzących 
ją światłowodów jest wyjątkowym 
żyrandolem. 
Trzy takie rzeźby tworzą prawdziwie 
zapierający dech w piersiach efekt.

1.

2. 4.
3.

1.      Rzeźba Świetlna Prosta, 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 GALERIE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Połączenie żyrandola światłowodo-
wego Ośmiornica z zestawem Krysz-
tałowy Pył stworzy wyjątkowo piękny 
efekt, a kryształowe zakończenia roz-
proszą światło po pomieszczeniu.  
Obrzeża sufitu podświetlone są ta-
śmami LED RGB, których barwą oraz 
programami świecenia możemy stero-
wać przy pomocy pilota.

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 Kryształowy Pył (zdj.1, 2, 3, 4)

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



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.



OŚWIETLENIE HOTELOWE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Światłowody świecące powierzchnią 
boczną pozwalają projektantom two-
rzyć niepowtarzalne wzory lamp, de-
koracji. 
Żyrandol  z kryształowymi elementa-
mi,  tworzącymi rozbłyski światła , sta-
nowi genialne dopełnienie eleganckich 
wnętrz,  przyprawiając je tym samym 
niesamowitą magią płynącą z czaru 
oświetlenia.

1.

2. 4.
3.

1.      Rzeźba Świetlna Prosta 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 HOTELOWE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Przestronne wnętrza o wysokim skle-
pieniu są doskonałym miejscem do 
tworzenia niezwykłych aranżacji. Aby 
wykorzystać otwartą przestrzeń mo-
żemy umieścić w niej Rzeźby Świetl-
ne, które komponują się z  wystro-
jem, a przebiegająca przez oba piętra 
Korona będzie stanowiła ich wspólny 
element dekoracji.

1.

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

2. 4.
3.

2.     Rzeźba Świetlna Korona wykonanie
         specjalne (zdj. 2)  



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



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Żyrandol prosty z kryształowymi ele-
mentami rozświetli przestrzeń między 
piętrami oraz stworzy spektakularny 
efekt iluminacyjny.

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:

1.      Rzeźba Świetlna Diament wykonanie 
          specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4, 5, 6)   

Przy tworzeniu własnego wzoru ży-
randola można inspirować się różny-
mi kształtami, obiektami. Od wybrania 
kształtu i rozmiaru podstawy przez 
zadecydowanie o długości i średnicy 
światłowodów po dobranie kryszta-
łów, które zwieńczą żyrandol, Państwo 
kreują jego wzór.

1.

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

4. 6.
5.

3.
2.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Żyrandole Światłowodowe są profesjo-
nalnym rozwiązaniem łączącym w sobie 
elegancję oraz nowoczesność. Prawdzi-
we kryształy montowane na końcach 
światłowodów rozpraszają światło po 
pomieszczeniu oraz błyszczą ściągając 
wzrok w swoim kierunku. 
W restauracji, sali weselnej, bankieto-
wej Rzeźba Świetlna będzie prezento-
wała się przepięknie.

1.

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

OŚWIETLENIE HOTELOWE

2.

2.      Rzeźba Świetlna Kula „Słońce” (zdj. 2) 



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Rzeźba Świetlna Łamana (zdj. 1)

Rzeźba Świetlna stanie się elementem 
charakterystycznym danego miejsca, 
nadając mu niespotykanego uroku, 
zapewni zainteresowanie wśród go-
ści, którzy z przyjemnością wrócą, aby 
świętować ważne dla nich wydarze-
nia. 
Barwa światła, długość  i rozpiętość 
światłowodów, rodzaj kryształów, ge-
nerator światła to elementy, które zo-
stają dobrane pod konkretny projekt. 
Wykonujemy zamówienia specjalne 
oraz służymy radą w kwestii doboru 
oświetlenia oraz jego kompozycji z wy-
strojem wnętrza.

1.

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

OŚWIETLENIE HOTELOWE

2. 3.

2.      Rzeźba Świetlna  „Wschodzące Słońce”
          (zdj. 2)  
3.      Rzeźba Świetlna Kaskada 3 poziomy
          (zdj. 3)



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.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Wyjątkowe miejsca zasługują na nie-
powtarzalne dekoracje, których nie 
zobaczymy nigdzie indziej. Wykorzy-
stując światłowody świecące bokiem 
oraz profesjonalny generator światła 
mogą Państwo stworzyć swoją wła-
sną rzeźbę świetlną.

1.

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

2.

OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Rzeźba świetlna, wykonanie specjalne
          (zdj 1, 2, 3) 

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

3.

1.

OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ

2.

Połączenie światłowodów świecą-
cych powierzchnią boczną oraz zakoń-
czeń kryształowych zaczaruje każde 
wnętrze swoim blaskiem. Na klatce 
schodowej uzyskamy efekt promieni 
świetlnych przelatujących przez całą 
jej długość, a barwna poświata umoż-
liwi poruszanie się po niej w czasie 
nocy.



OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Rzeźba świetlna Spirala świetnie na-
daje się do oświetlenia klatki scho-
dowej. Możliwość dobrania długości 
światłowodów oraz średnicy podsta-
wy pozwala dopasować jej kształt do 
konkretnego wnętrza i stworzyć ele-
gancki kryształowy żyrandol.

1.
2.

4.

3.

1.      Rzeźba Świetlna Spirala, 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.

5.
6.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Możliwość wyboru barwy światła, 
rodzaju kryształów, regulacji długo-
ści światłowodów, pozwala stworzyć 
żyrandol idealny do realizowanego 
projektu. Wybierając rzeźbę świetlną 
Spirala, otrzymują Państwo gotowy 
produkt, najwyższej jakości, który za-
spokoi oczekiwania najbardziej wyma-
gających odbiorców.

1.

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

4.

OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ

3.

2.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Rzeźba świetlna Kaskada jest jednym 
z modeli żyrandoli, które stanowią po-
łączenie nowoczesności oraz elegancji. 
Światło rozpraszane przez kryształy 
montowane na końcach światłowodów 
tworzy niepowtarzalny efekt, dekoru-
jąc wnętrze. Na specjalne zamówienie 
stworzymy dla Państwa żyrandol pa-
sujący idealnie do pomieszczenia.

2.

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

OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ

1.



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



Recepcja jako reprezentacyjny punkt 
hotelu zasługuje na ekskluzywne ele-
menty dekoracji. Rzeźba Świetlna 
Ośmiornica z elementami kryształo-
wymi będzie wspaniałą wizytówką 
wyjątkowego miejsca.

1. 3.

2.

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.

OŚWIETLENIE RECEPCJI

4.

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



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:
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.        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:

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.
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 W projekcie wykorzystano:
Kryształowe Gwiazdy tworząc roz-
błyski światła odwzorowują blask ciał 
niebieskich na niebie. Połączenie efek-
tu uzyskanego dzięki kryształom wraz 
z rzeźbą świetlną gwarantuje stwo-
rzenie pięknej dekoracji.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Kryształowe Gwiazdy, 
           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

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



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)
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 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 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)
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 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)
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 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)
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 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)
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 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)
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 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
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 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)
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 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)
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 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)
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 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)
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 W projekcie wykorzystano:

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

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

1.

Nowoczesny żyrandol odmieni wygląd 
Państwa salonu. Rzeźba Świetlna Ka-
skada o 4 poziomach z elementami 
kryształowymi wkomponuje się w ele-
ganckie wnętrze salonu jubilerskiego.

OŚWIETLENIE salonu



OŚWIETLENIE SCHODÓW
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 W projekcie wykorzystano:

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

Jednym z ciekawych rozwiązań jest po-
łączenia różnych rodzajów oświetlenia. 
Dzięki zastosowaniu pasków LED i ży-
randola światłowodowo zakończonego 
kryształkami uzyskano niesamowity 
efekt dekorujący zarówno schody jak 
i salon.  

1.

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

2. 4.
3.

1.      Zestaw Księżyc Świecący 
          E-Technologia  (zdj.1, 2, 3, 4)


