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OŚWIETLENIE Sauny

biuro@e-technologia.pl
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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 Zorza Polarna, wykonanie 
          specjalne (zdj. 1, 2)

Do sauny polecamy zestaw Zorza Po-
larna, który stworzy niezwykle piękny 
efekt gwieździstego nieba  na suficie.

2.

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

OŚWIETLENIE saUNY

1.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Sauna jako miejsce odpoczynku, po-
winna być wykończona tak aby pano-
wała w niej atmosfera relaksu. Łagod-
ne światło,  powoli zmieniające barwę  
płynące z zestawu Fala Świetlna po-
zytywnie wpłynie na osoby korzysta-
jące z tej formy wypoczynku.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Fala 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 sAUNY



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Fala Świetlna 50 pkt., 
            wykonanie specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)

Dekoracje świetlne w saunie mogą 
pozytywnie wpłynąć na samopoczu-
cie wypoczywających w niej osób. Fala 
świetlna to zestaw dedykowany dla 
ambitnych projektów realizowanych 
np. w SPA, czy prywatnych domach.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE saUNY



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Planetarium w suficie sauny wpłynie 
odprężająco na relaksujące się osoby. 
Barwne światło doda pomieszczeniu 
uroku.

1.

2. 4.

3.

1.       Zestaw Planetarium 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 saUNY



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Zorza polarna to zestaw dedykowany 
saunom, w których temperatura prze-
kracza 80 stopni Celsjusza. Barwne 
światło transmitowane przez świa-
tłowody będzie ciekawym elementem 
wystroju pomieszczenia.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE saUNY



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

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

2.

1.

Gwieździste niebo utworzone w saunie 
sprawi, że czas w niej spędzony będzie 
jeszcze przyjemniejszy. Planetoidy za-
montowane w suficie umożliwią wy-
kreowanie różnych konstelacji gwiazd.

OŚWIETLENIE saUNY



OŚWIETLENIE SAUNY

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Podczas chwil relaksu ludzie zwraca-
ją uwagę na światło, które może po-
móc lub przeszkodzić  w odprężeniu 
się. Dzięki zastosowaniu oświetlenia 
światłowodowego o spokojnym i nie 
rażącym świetle uzyskamy sprzyjający 
wypoczynkowi klimat pomieszczeń.

1.

2. 4.
3.

1.       Zorza Polarna, 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.       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.

Wzory na ścianach utworzone dzięki 
fali świetlnej zrobią niesamowite wra-
żenie na wypoczywających w saunie 
osobach.

OŚWIETLENIE saUNY
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 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Kryształowe Kule, wykonanie
            specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

W łaźni parowej konieczne jest użycie 
intensywnego światła, aby było ono 
widoczne wśród kłębów pary wodnej. 
Punkty świetlne zmieniające barwę 
będą doskonałym elementem dekora-
cji.

3.

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

6.
5.

4.

OŚWIETLENIE saUNY

2.
1.
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 W projekcie wykorzystano:

Nowoczesne oświetlenie w saunie za-
pewni jej przyjemną atmosferę, w któ-
rej relaks i odprężenie przyjdą szybciej 
korzystającym z niej osobom.

1.

2. 4.
3.

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

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

OŚWIETLENIE saUNY

2.       Taśma LED RGB (zdj. 1, 2, 4)

fot. www.Manorhouse.pl

fot. www.Manorhouse.pl

fot. www.Manorhouse.pl

fot. www.Manorhouse.pl
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 W projekcie wykorzystano:

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

Wykorzystując oświetlenie światło-
wodowe mogą Państwo utworzyć na 
suficie dowolny wzór, który mieniąc się 
barwnym światłem doda pomieszcze-
niu uroku.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE saUNY



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Zorza Polarna pięknie prezentuje się 
na ciemnym suficie w saunie. Delikat-
ne mrugające gwiazdy wprawią prze-
bywające w niej osoby w stan odprę-
żenia.

2.

3. 5.
4.

1.       Zestaw Zorza Polarna, 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 saUNY

1.


