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

31 - 637 Kraków

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

OŚWIETLENIE SCHODÓW

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:

1.       Taśmy LED RGB (zdj. 1, 2)

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

2.

Taśmy LED RGB zamontowane w stop-
niach schodów podświetlą je barwnym 
światłem, które możemy zaprogramo-
wać tak, aby włączało się w momencie 
wejścia na nie.

OŚWIETLENIE sCHODÓW

1.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Taśma LED, barwa biała zimna (zdj.1)Taśma LED zamontowana pod stop-
niami schodów doświetli klatkę scho-
dową oraz stworzy ciekawą dekorację.

1.

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

OŚWIETLENIE sCHODÓW
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www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

2.      Sufit z nadrukiem galaktyki       
          (zdj. 1, 2, 3, 4)

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

Ważne jest aby każde pomieszcze-
nie także klatka schodowa wpływało 
pozytywnie na nasze samopoczucie. 
Zadbajmy więc  i w nim o dobry wy-
strój korzystając z sufitu napinanego 
E-Technologia podświetlanego  pa-
skami LED.

1.

2. 4.
3.

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

 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)



OŚWIETLENIE SCHODÓW

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

2.      Listwy LED E-Technologia (zdj. 1, 2, 3, 4)

1.      Paski LED E-Technologia (zdj. 1, 2, 3, 4) 

Pomimo, że schody głównie pełnią 
funkcję użytkową, stanowią one rów-
nież  ozdobną część domu. Za pomo-
cą pasków LED możemy zamienić je 
w niesamowitą wizualną dekorację, 
która stanie się miejscem, za którym 
goście będą wodzić wzrokiem.

1.

2. 4.
3.

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


