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

31 - 637 Kraków

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

OŚWIETLENIE hotelowe

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



OŚWIETLENIE hotelowe

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Rzeźby Świetlne (od lewej
          strony): Korona, Kaskada 3 poziomy,
          Spirala, Prosta (zdj. 1, 2, 3, 4)

Rzeźby Świetlne dostępne są w róż-
nych kształtach oraz oferują różne 
efekty wizualne. Zdecyduj, która naj-
lepiej pasuje do Twojego projektu lub 
stwórz z nami wyjątkowy wzór na za-
mówienie. 

1.

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

2. 4.
3.



OŚWIETLENIE HOTELOWE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Światłowody świecące powierzchnią 
boczną pozwalają projektantom two-
rzyć niepowtarzalne wzory lamp, de-
koracji. 
Żyrandol  z kryształowymi elementa-
mi,  tworzącymi rozbłyski światła , sta-
nowi genialne dopełnienie eleganckich 
wnętrz,  przyprawiając je tym samym 
niesamowitą magią płynącą z czaru 
oświetlenia.

1.

2. 4.
3.

1.      Rzeźba Świetlna Prosta 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 HOTELOWE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.     Rzeźba Świetlna Korona wykonanie 
          specjalne (zdj. 1 ,3, 4)

Przestronne wnętrza o wysokim skle-
pieniu są doskonałym miejscem do 
tworzenia niezwykłych aranżacji. Aby 
wykorzystać otwartą przestrzeń mo-
żemy umieścić w niej Rzeźby Świetl-
ne, które komponują się z  wystro-
jem, a przebiegająca przez oba piętra 
Korona będzie stanowiła ich wspólny 
element dekoracji.

1.

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

2. 4.
3.

2.     Rzeźba Świetlna Korona wykonanie
         specjalne (zdj. 2)  



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Rzeźba Świetlna Kula „Wschodzące
          Słońce” (zdj. 1, 2)

Rzeźby Świetlne oferowane przez naszą 
firmę cechują się wyjątkowym wzornic-
twem i szczegółowym wykonaniem z dba-
łością o najdrobniejsze elementy.
Żyrandol w kształcie wschodzącego 
słońca to ekskluzywny element de-
koracyjny, który łączy w sobie piękno 
kryształów oraz nowoczesność oświe-
tlenia światłowodowego. 
Każda rzeźba świetlna dostępna jest w róż-
nych długościach oraz kształtach i rozmia-
rach podstawy. UWAGA

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

2.

1.

OŚWIETLENIE HOTELOWE



OŚWIETLENIE HOTELOWE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Każde wnętrze powinno się wyróżniać 
swoim oryginalnym stylem. Kształtu-
jąc wystrój przestrzeni należy zwró-
cić uwagę na rozwiązania, które nie są 
powszechnie stosowane, a więc będą 
elementem budzącym zainteresowa-
nie. Zestaw Kryształowe Kule pozwala 
na kreowania własnych, niepowtarzal-
nych wzorów. Otaczając witrynę świa-
tłowodami zakończonymi pięknymi 
kryształami trafimy w gusta odbior-
ców i przykujemy ich wzrok na naszym 
obiekcie.

1.

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

2. 4.
3.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Kryształowe Kule wykonanie
          specjalne (zdj. 1, 2) 

Ekskluzywne pokoje, sale hotelowe 
wymagają ekstrawaganckich dodat-
ków, które lśnią i zachwycają blaskiem. 
Kryształowe Kule dzięki możliwości 
tworzenia dowolnych wzorów są ze-
stawem, który pozwoli tworzyć nie-
zwykłe, zdumiewające projekty.

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

2.

1.

OŚWIETLENIE HOTELOWE



OŚWIETLENIE HOTELOWE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

W aranżacji wnętrz ważne jest połą-
czenie elementów wykończenia z od-
powiednim oświetleniem, które pod-
kreśli walory estetyczne miejsca oraz 
zapewni nastrój.
Kurtyna świetlna jest zestawem, w któ-
rym wykorzystane zostały światłowo-
dy świecące powierzchnią boczną, któ-
rych końce mogą być przymocowane 
do podłoża lub wisieć swobodnie za-
kończone kryształami.

1.

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

2. 4.
3.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Kurtyna Świetlna wykonanie
          specjalne (zdj. 1) 

Wykorzystując światłowody możemy 
tworzyć rożne wzory rozkładając je 
na powierzchniach płaskich jak rów-
nież wykonywać trójwymiarowe bryły. 
Technologia mikro-okienek jest rewo-
lucyjnym rozwiązaniem, dzięki które-
mu światło wydobywa się na całej po-
wierzchni światłowodów oraz świeci 
końcem co pozwala na stosowanie 
elementów kryształowych, które roz-
praszają światło po pomieszczeniu.

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

1.

OŚWIETLENIE HOTELOWE



OŚWIETLENIE HOTELOWE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Recepcja czy lobby w hotelu to miej-
sca, które klient widzi jako pierwsze po 
przekroczeniu progu. Pełnią one funkcję 
reprezentacyjną obiektu, więc powinny 
się odznaczać czymś wyjątkowym . 
Kryształowe Kule w połączeniu z małym 
oczkiem wodnym prezentują się dosko-
nale. Lśniąca rzeźba świetlna stworzo-
na według własnej koncepcji wypełnia 
przestrzeń nad fontanną. Kryształy roz-
praszając barwne światło, malują nim 
otaczające wnętrze.

1.

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

2. 4.
3.



OŚWIETLENIE HOTELOWE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Wykorzystując światłowody możemy 
tworzyć rożne wzory rozkładając je na 
powierzchniach płaskich, jak również 
wykonywać trójwymiarowe bryły. 
Technologia mikro okienek jest rewo-
lucyjnym rozwiązaniem, dzięki które-
mu światło wydobywa się na całej po-
wierzchni światłowodów oraz świeci 
końcem, co pozwala na stosowanie 
elementów kryształowych, które roz-
praszają światło po pomieszczeniu.

1.

2. 4.
3.

1.      Zestaw Ściana Świecąca 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 HOTELOWE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Planetarium 200pkt. 
           (zdj. 1, 2, 3, 4) 

Gwieździste niebo jest efektem, który 
świetnie prezentuje się w najróżniejszych 
pomieszczeniach i aranżacjach. W salonie, 
sypialni, łazience czy na korytarzu, warto 
ozdobić wnętrze oryginalnym oświetle-
niem, które przybliży nam kawałek nieba. 
Zestaw Planetarium, w którym gwiaz-
dy mienią się kolorowym światłem jest 
profesjonalnym rozwiązaniem, które bę-
dzie cieszyło swoim urokiem przez długie 
lata.

1.

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

2. 4.
3.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Żyrandol prosty z kryształowymi ele-
mentami rozświetli przestrzeń między 
piętrami oraz stworzy spektakularny 
efekt iluminacyjny.

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

2.

1.

OŚWIETLENIE HOTELOWE



OŚWIETLENIE HOTELOWE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Dwa zestawy Mgławice
          (zdj. 1, 2, 3, 4)

Sale weselne, restauracyjne muszą mieć 
swój wyjątkowy klimat, aby goście czuli 
się swobodnie podczas wspólnej zabawy 
i rozmów. W strefie gdzie ustawione są 
stoły, przy których zasiadają biesiadujący,
intrygującym rozwiązaniem będzie wy-
konanie nieba pełnego gwiazd na tle su-
fitu napinanego z efektem lustrzanym. 
Zestaw Mgławice migając biało-niebie-
skim światłem w połączeniu z lakowaną 
powłoką rozpiętą na sklepieniu stworzą 
efekt nieba o pewnej głębi, potęgowanej 
lustrzanym odbiciem.

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)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Kurtyna Świetlna jest zestawem, któ-
ry możemy dopasować do konkret-
nego projektu. Światłowody świecą-
ce powierzchnią boczną przekładamy 
przez otwory np. w nierdzewnej blasze, 
w których znajdują się tulejki montażo-
we umożliwiające regulacje ich długości. 
Elementy kryształowe świetnie pre-
zentują się zarówno na końcach świa-
tłowodów jak i nawleczone wzdłuż ich 
powierzchni. Barwa oraz efekt świece-
nia zestawu ustalany jest przy składa-
niu zamówienia. UWAGA

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

2.

1.

OŚWIETLENIE HOTELOWE

2.      Zakończenia kryształowe – Sople 
          (zdj. 2)   



OŚWIETLENIE HOTELOWE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Rzeźba Świetlna Diament wykonanie 
          specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4, 5, 6)   

Przy tworzeniu własnego wzoru ży-
randola można inspirować się różny-
mi kształtami, obiektami. Od wybrania 
kształtu i rozmiaru podstawy przez 
zadecydowanie o długości i średnicy 
światłowodów po dobranie kryszta-
łów, które zwieńczą żyrandol, Państwo 
kreują jego wzór.

1.

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

4. 6.
5.

3.
2.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Żyrandole Światłowodowe są profesjo-
nalnym rozwiązaniem łączącym w sobie 
elegancję oraz nowoczesność. Prawdzi-
we kryształy montowane na końcach 
światłowodów rozpraszają światło po 
pomieszczeniu oraz błyszczą ściągając 
wzrok w swoim kierunku. 
W restauracji, sali weselnej, bankieto-
wej Rzeźba Świetlna będzie prezento-
wała się przepięknie.

1.

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

OŚWIETLENIE HOTELOWE

2.

2.      Rzeźba Świetlna Kula „Słońce” (zdj. 2) 



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Rzeźba Świetlna Łamana (zdj. 1)

Rzeźba Świetlna stanie się elementem 
charakterystycznym danego miejsca, 
nadając mu niespotykanego uroku, 
zapewni zainteresowanie wśród go-
ści, którzy z przyjemnością wrócą, aby 
świętować ważne dla nich wydarze-
nia. 
Barwa światła, długość  i rozpiętość 
światłowodów, rodzaj kryształów, ge-
nerator światła to elementy, które zo-
stają dobrane pod konkretny projekt. 
Wykonujemy zamówienia specjalne 
oraz służymy radą w kwestii doboru 
oświetlenia oraz jego kompozycji z wy-
strojem wnętrza.

1.

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

OŚWIETLENIE HOTELOWE

2. 3.

2.      Rzeźba Świetlna  „Wschodzące Słońce”
          (zdj. 2)  
3.      Rzeźba Świetlna Kaskada 3 poziomy
          (zdj. 3)


