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

31 - 637 Kraków

tel: 668-487-285
tel. 882-153-554
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 W projekcie wykorzystano:
Dzięki wysokiej klasie wykonania na-
szych światłowodów, mamy możli-
wość tworzenia takich zestawów jak 
Linia Świetlna. Zestaw ten pomoże 
nam w ozdobieniu różnych pomiesz-
czeń lub przedmiotów.

2. 4.
3.

1.        Zestawy Linia 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 ŚWIĄTECZNE

1.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw światłowodów świecących
            powierzchnią boczną, wykonanie 
            specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4, 5)

Bardzo nowoczesnym materiałem do 
wykonania dekoracji są światłowo-
dy. Dzięki ich wytrzymałości możemy 
tworzyć różne kompozycje świetlne 
ograniczone praktycznie jedynie przez 
naszą wyobraźnie.

2.

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

5.
4.

3.

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE

1.
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 W projekcie wykorzystano:
Oświetlenie roślin jest wymagającym 
projektem. Światłowody świecące po-
wierzchnią boczną wraz z odpowied-
nim generatorem światła pozwolą 
osiągnąć zamierzony efekt. 

3. 5.

4.

1.        Zestaw światłowodów świecących
            powierzchnią boczną, 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 ŚWIĄTECZNE

2.1.
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 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw światłowodów świecących
            powierzchnią boczną, wykonanie 
            specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)

Wykorzystaj barwne światło oraz moż-
liwości  światłowodów do tworzenia 
wyjątkowych i niespotykanych projek-
tów.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE
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 W projekcie wykorzystano:

Zestaw Linia Świetlna dostarcza nie-
ograniczonych możliwości dekoracji 
różnych przedmiotów lub pomiesz-
czeń.

2. 4.
3.

1.       Zestaw światłowodów świecących
           powierzchnią boczną, 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 ŚWIĄTECZNE

1.
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 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw światłowodów świecących
           powierzchnią boczną, wykonanie 
           specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4, 5)

Dzięki nowoczesnej technologii świa-
tłowodowej uzyskujemy równomierne 
rozproszenie światła na całej długości 
światłowodów, uzyskując oszałamia-
jący efekt, który możemy wykorzystać 
na wiele sposobów.

2.

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

5.

4.
3.

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE

1.


