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

31 - 637 Kraków

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

OŚWIETLENIE recepcji

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:
Recepcja jest miejscem, w którym 
przyjmujemy gości, warto więc planu-
jąc wykończenie wnętrza zwrócić uwa-
gę na elementy dekoracyjne. Kryszta-
łowe Kule, które można powiesić nad 
recepcją bądź utworzyć z nich napis lub 
logo hotelu, spa zapewnią odpowiedni 
efekt wizualny, który przypadnie klien-
tom do gustu.

1.

2. 4.

3.

1.        Zestaw Kryształowe Kule 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 RECEPCJI
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 W projekcie wykorzystano:
1.        Zestaw Kryształowe kule 50pkt. 
            (zdj. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Wielobarwne światło przepływające 
przez światłowody wydobywa się na 
ich końcach tworząc efekt wizualny, 
który wykorzystany w dekoracji pre-
zentuje się znakomicie. Dzięki krysz-
tałowym zakończeniom, w różnym 
kształcie do wyboru, można ten efekt 
spotęgować i uzyskać jeszcze bardziej 
wyjątkową aranżację.

1.

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

4.

3.
2.

OŚWIETLENIE RECEPCJI

5.
6.

2.        Zakończenia Kryształowe Piramida
            (zdj.1 )
3.        Zakończenia Kryształowe Kula 
            (zdj. 2, 3, 4, 5)
4.        Zakończenie Kryształowe Sopel (zdj. 6)
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 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Planetarium 200pkt. 
           (zdj. 1, 2)

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

2.

1.

Aby goście czuli się swobodnie oraz przy-
tulnie w hotelu należy ich odpowiednio 
przywitać oraz zadbać o dobre pierwsze 
wrażenie. Dlatego recepcja powinna być 
wykończona z dbałością o każdy szcze-
gół oraz wzbudzać pozytywne odczucia 
wśród gości.  Zestaw Planetarium za-
instalowany w suficie nad recepcją jest 
szczególnym dodatkiem, który będzie 
świadczył o wyjątkowości hotelu.

OŚWIETLENIE RECEPCJI
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 W projekcie wykorzystano:

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

Kurtyna Świetlna ułożona w fal, która 
przechodzi przez sufit hotelowej re-
cepcji jest niezwykle eleganckim ele-
mentem aranżacji wnętrza.

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

3.

2.

OŚWIETLENIE recepcji

1.
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 W projekcie wykorzystano:
Zestaw Ściana Świecąca pozwala pu-
ścić wodze wyobraźni i pomalować 
światłem otaczającą przestrzeń. Sze-
rokie spektrum zastosowania tego ze-
stawu daje możliwość wykorzystania 
go w niemal każdym wnętrzu.

1.

4. 6.
5.

1.       Zestaw Ściana Świecąca 100pktx5m
           (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.

OŚWIETLENIE RECEPCJI

2.
3.



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.
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 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)



Logo firmy wykonane z kryształów za-
wieszonych na światłowodach, świe-
cących powierzchnią boczną świetnie 
wyeksponuje część recepcji, w której 
przyjmowani są goście. Dzięki spe-
cjalnym tulejkom montażowym mogą 
Państwo regulować długość światło-
wodów tym samym zmieniać wygląd 
dekoracji.
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 W projekcie wykorzystano:

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

2.

1.

OŚWIETLENIE RECEPCJI

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


