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OŚWIETLENIE basenu

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw mix średnic 590pkt wykonanie
          specjalne (zdj.1, 2, 3, 4)

Jeśli chciałbyś, aby Twój basen wyglą-
dał bardziej elegancko i nowocześnie, 
proponujemy zestawy oświetlenia 
światłowodowego. Wielu Twoich gości 
urzeknie fakt, jak w oryginalny sposób 
można udekorować  takie pomieszcze-
nie jak basen, za pomocą światłowo-
dów.

1.

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

2. 4.
3.



OŚWIETLENIE BASENU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.     Zestaw Planetarium  800pkt świetlnych
         (zdj 1,2)

Sufit nad basenem w ciemnym kolorze 
np. granatowym będzie bardzo dobrym 
tłem dla rozgwieżdżonego nieba. 
Zestaw Planetarium składający się 
z 800 punktów świetlnych pozwolił 
utworzyć wyjątkowy efekt świetlny 
nad basenem widocznym na zdję-
ciach.

1.

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

2.



OŚWIETLENIE BASENU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.     Zestaw  Mgławice 800pkt wykonanie
         specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)

Zestaw Mgławice doskonale prezen-
tuje się na sklepieniach utworzonych 
nad basenami.
Efekt migających gwiazd, nada po-
mieszczeniu uroku, dzięki czemu chwi-
le spędzone na ćwiczeniach czy rela-
ksie będą jeszcze przyjemniejsze.

1.

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

2. 4.
3.



OŚWIETLENIE BASENU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

2.     Zestaw Kryształowe Kule 50pkt 
         (zdj. 2,3,4)

1.     Zestaw Mgławice  3kpl x 200pkt
         (zdj.1)

Wnętrza hotelowego SPA powinny robić wra-
żenie na klientach już od przekroczenia progu. 
Przepisem na wprawienie klienta w poczucie 
piękna i ekstrawagancji jest odpowiednio do-
brany rodzaj, barwa i intensywność oświetle-
nia. 
Na zdjęciach poniżej dzięki wykorzystaniu ze-
stawu Kryształowe Kule nad jacuzzi w strefie 
spa, stworzona została wyjątkowa aranża-
cja świetlna. Możliwość regulowania długości 
światłowodów oraz doboru kryształów daje 
swobodę w kreowaniu jej kształtu.
Gwiazdki mieniące się biało – niebieskim świa-
tłem zainstalowane w suficie podwieszanym nad 
basenem wykonano dzięki zestawowi Mgławice.

1.

2. 4.
3.

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



OŚWIETLENIE BASENU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Niebo pełne gwiazd utworzone nad 
basenem w hotelowym SPA jest wy-
jątkowym elementem dekoracyjnym 
wnętrza.

1.

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

Fot www.manorhouse.pl

2. 4.
3.

Fot www.manorhouse.pl

Fot www.manorhouse.pl

Fot www.manorhouse.pl



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 BASENU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Wybierając oświetlenie do pomieszczenia, 
w którym znajduje się basen, należy zwró-
cić uwagę na aspekty techniczne i este-
tyczne. Z uwagi na wysoki poziom wilgoci, 
należy dostosować wystrój oraz oświetle-
nie pomieszczenia do panujących warun-
ków.  Sufit napinany z efektem lustrzanym 
jest odporny na wilgoć oraz optycznie po-
większa przestrzeń nad basenem.  Zestaw 
Planetoidy wykorzystano do stworzenia 
rozgwieżdżonego nieba nocą.                

1.

UWAGA
Współpracujemy z instalatorami montującymi sufity napina-
ne i zestawy Planetoidy w całej Polsce.
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

2. 4.
3.

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

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



OŚWIETLENIE BASENU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Basen jest miejscem licznie odwiedzanym 
przez gości, zarówno w przypadku komer-
cyjnych jak i prywatnych obiektów. Aranżu-
jąc wnętrze sali basenowej warto zadbać 
o zapewnienie w niej przyjaznego klimatu.  
Sufit napinany, dostępny w różnych barwach 
oraz fakturach, komponuje się wraz z kolo-
rem niecki basenu, błękit nawiązuje również 
do barwy nieba.  Zestaw Planetarium dzięki 
tarczy ZK tworzy na suficie subtelny efekt 
zmiany barw świecących gwiazd.

1.

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

2. 4.
3.

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



OŚWIETLENIE BASENU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

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

Dla osób odwiedzających baseny w hotelach, 
spa, parkach wodnych liczy się przede wszyst-
kim pełen relaks oraz odprężenie wzbogaco-
ne różnego rodzaju atrakcjami. Żeby spełnić te 
oczekiwania niezbędnym jest dopracowane 
wykończenie wnętrza, tworzące spójną aran-
żację. Zestaw Mgławice zamontowany w sufi-
cie napinanym z efektem lustrzanym o barwie 
czarnej, prezentuje się zachwycająco. Gwiazdy 
mrugające biało – niebieskim  światłem nad 
głowami osób w basenie są wspaniałym ele-
mentem dekoracji. 
Niebo mieniące się zmienno-kolorowym świa-
tłem stworzymy przy użyciu zestawu Planetarium.

1.

2. 4.
3.

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

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



OŚWIETLENIE BASENU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.     Zestaw światłowodowy w płaszczach
         ochronnych do montażu w fugach 
         wykonanie specjalne  (zdj. 1, 2, 3, 4)

Dno basenu może zostać udekorowane 
punktami świetlnymi, które będą mie-
niły się różnymi barwami lub emitowa-
ły stałe światło na przykład w kolorze 
białym.

1.

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

2.

4.

3.



OŚWIETLENIE BASENU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw światłowodowy w płaszczach
          o chronnych do montażu w fugach 
          wykonanie specjalne  (zdj. 1, 2, 3, 4)

Niecka basenu jest świetnym miejscem 
do wykonania dużej ilości punktów 
świetlnych. Zakończenia światłowodo-
we umieszczone w dnie np. w fugach 
między płytkami, będą efektownym 
dodatkiem wzbogacającym wystrój 
pomieszczenia. 
Dzięki temu, że światłowody nie trans-
mitują napięcia, można je stosować 
w tego typu projektach.

1.

2.

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

4.

3.



OŚWIETLENIE BASENU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

2.      Zestaw światłowodowy w płaszczach
          ochronnych do montażu w fugach
          (zdj. 1, 2, 4)

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

W oświetleniu, basenu elementy de-
koracyjne są dopełnieniem aranża-
cyjnej całości, stając się jej najistot-
niejszymi szczegółami. Światłowód 
świecący bokiem zarysuje linie niecki 
basenu, podświetlając tę krawędź de-
likatnym światłem. Punkty świetlne 
umieszczone w dnie są ciekawym roz-
wiązaniem dla osób ceniących sobie 
wyjątkowość.     

1.

2. 4.
3.

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



OŚWIETLENIE BASENU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.     Zestaw Droga Mleczna 3600 pkt  
         (zdj. 1, 2, 3, 4)

Wykorzystując umiejętnie światło, 
możemy stworzyć niesamowite efekty 
przywołujące na myśl piękne zjawiska 
przyrodnicze czy ciała niebieskie. 
Droga Mleczna jest zestawem kosmicz-
nym,  który występuje w dwóch wa-
riantach: Droga Mleczna  mała 1800pkt. 
oraz Droga Mleczna duża 3600pkt.

1.

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

1.

2. 4.
3.


