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Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

PLN/szt.

Planetarium 100pkt ZK
Kompletny zestaw zawiera generator 75W  z tarczą ZK zmiana kolorów i dodatkową wymienną tarczą B którą można samemu 

pomalować, światłowody długość 25szt x 1,5m + 50szt x 2,5m + 25szt x 3m
kpl 1490

Planetarium 150pkt ZK
Kompletny zestaw zawiera generator 75W z tarczą ZK zmiana kolorów i dodatkową wymienną tarczą B którą można samemu 

pomalować, światłowody długość 50szt x 1,5m + 50szt x 2,5m + 50szt x 3,5m
kpl 1690

Planetarium 200pkt ZK
Kompletny zestaw zawiera generator 75W  z tarczą ZK zmiana kolorów i dodatkową wymienną tarczą B którą można samemu 

pomalować, światłowody długość 50szt x 1,5m + 50szt x 2,5m + 50szt x3,5m +50x 4,5m
kpl 1890

Planetarium 300pkt ZK
Kompletny zestaw zawiera generator 75W  z tarczą ZK zmiana kolorów i dodatkową wymienną tarczą B którą można samemu 

pomalować, światłowody długość 25szt x 1m + 75szt x 2m + 75szt x 3m + 75szt x 4m + 50szt x 5m 
kpl 2190

Planetarium 450pkt ZK
Kompletny zestaw zawiera generator 75W  z tarczą ZK zmiana kolorów i dodatkową wymienną tarczą B którą można pomalować, 

światłowody długość 25szt x 1m + 75szt x 2m + 75szt x 3m + 75szt x 4m + 75szt x 5m + 75szt x 6m+ 50szt x7m
kpl 2890

Końcówka Led lub Diament lub Mini Akcesoria końcówki akrylowe  Led, Diament, Mini do montażu na końcu światłowodu (opcjonalnie) szt 2

Dodatkowo płatne opcje : A Możliwość zatrzymania koloru realizowana za pomocą np. dodatkowego wyłącznika jednobiegunowego dopłata 200

Dodatkowo płatne opcje : B Możliwość zatrzymania koloru oraz włączenia urządzenia realizowana za pomocą pilota sterowanego drogą radiową dopłata 400

Planetarium Twój Zestaw max 800pkt dł.20m Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam zapytanie kpl wg wyliczenia

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

PLN/szt.

Mgławice 100pkt BN
Kompletny zestaw zawiera generator 75W z tarczą BN światło biało-niebieskie i dodatkową wymienną tarcze SK show kolorów, 

światłowody długość 25szt x 1,5m + 50szt x 2,5m + 25szt x 3m
kpl 1490

Mgławice 150pkt BN
Kompletny zestaw zawiera generator 75W z tarczą BN światło biało-niebieskie i dodatkową wymienną tarcze SK show kolorów, 

światłowody długość 50szt x 1,5m + 50szt x 2,5m + 50szt x 3,5m
kpl 1690

Mgławice 200pkt BN
Kompletny zestaw zawiera generator 75W z tarczą BN światło biało-niebieskie i dodatkową wymienną tarcze SK show kolorów, 

światłowody długość 50szt x 1,5m + 50szt x 2,5m + 50szt x 3,5m + 50 x 4,5m
kpl 1890

Mgławice 300pkt BN                           
Kompletny zestaw zawiera generator 75W z tarczą BN światło biało-niebieskie i dodatkową wymienną tarcze SK show kolorów, 

światłowody długość 25szt x 1m + 75szt x 2m + 75szt x 3m + 75szt x 4m + 50szt x 5m 
kpl 2190

Mgławice 450pkt BN      
Kompletny zestaw zawiera generator 75W z tarczą BN światło biało-niebieskie i dodatkową wymienną tarcze SK show kolorów, 

światłowody długość 25szt x 1m + 75szt x 2m + 75szt x 3m + 75szt x 4m + 75szt x 5m + 75szt x 6m+ 50szt x7m
kpl 2890

Końcówka Led lub Diament lub Mini Akcesoria końcówki akrylowe  Led, Diament, Mini do montażu na końcu światłowodu (opcjonalnie) szt 2

Dodatkowo płatne opcje : A Możliwość zatrzymania koloru realizowana za pomocą np. dodatkowego wyłącznika jednobiegunowego dopłata 200

Dodatkowo płatne opcje : B Możliwość zatrzymania koloru oraz włączenia urządzenia realizowana za pomocą pilota sterowanego drogą radiową dopłata 400

Mgławice Twój Zestaw max 800pkt dł.20m Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam zapytanie kpl wg wyliczenia

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

PLN/szt.

Planetoidy 300pkt  (ZK,B,BN.BC,SK) znak zodiaku
Kompletny zestaw zawiera generator 75W z jedną do wyboru tarczą (ZK,B,BN,BC,SK), światłowody 3 różne średnice długość 

100szt x 2,5m + 100szt x 3m + 100szt x 3,65m
kpl 2390

Dodatkowo płatne opcje : A Możliwość zatrzymania koloru realizowana za pomocą np. dodatkowego wyłącznika jednobiegunowego dopłata 200

Dodatkowo płatne opcje : B Możliwość zatrzymania koloru oraz włączenia urządzenia realizowana za pomocą pilota sterowanego drogą radiową dopłata 400

Planetoidy Twój Zestaw Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam zapytanie kpl wg wyliczenia

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

PLN/szt.

Gwiezdziste Niebo Koloroterapia 76pkt M
Kompletny zestaw zawiera generator 75W zmiana 6 kolorów zewnętrzne zał/wył, światłowody w płaszczach ochronnych długość 

38szt x 2m + 38szt x 3m
kpl 1990

Gwiezdziste Niebo Koloroterapia 76pkt D
Kompletny zestaw zawiera generator 75W zmiana 6 kolorów zewnętrzne zał/wył, światłowody w płaszczach ochronnych długość 

38szt x 3m + 38szt x 4m
kpl 2190

Końcówka akrylowa MINI Koloroterapia Końcówka akrylowa do światłowodów Koloroterapia szt 2

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

PLN/szt.

Zorza Polarna 50pkt ZK + dodatkowa tarcza SK
Kompletny zestaw zawiera generator 75W z tarczą ZK zmiana 6 kolorów i dodatkową wymienną tarcze SK show kolorów efekt 

zorzy, światłowody w płaszczach ochronnych długość 50szt x 3m
kpl 1690

Końcówka akrylowa MINI Zorza Końcówka akrylowa do światłowodów Zorza szt 2

Zorza Polarna Twój Zestaw max 500pkt Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam zapytanie kpl wg wyliczenia

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

PLN/szt.

Linia świetlna 12m ZK,B Generator 75W z tarczą ZK zmiana 6 kolorów  lub z tarczą B światło białe , światłowód świecący bokiem 10mm, długość 12m kpl 2090

Dodatkowo płatne opcje : A Możliwość zatrzymania koloru realizowana za pomocą np. dodatkowego wyłącznika jednobiegunowego dopłata 200

Dodatkowo płatne opcje : B Możliwość zatrzymania koloru oraz włączenia urządzenia realizowana za pomocą pilota sterowanego drogą radiową dopłata 400

Korytko transparentne 1m LINIA Korytko plastikowe z pokrywą transarentne 1m kpl 50

Linia Świetlna wykonanie specjalne Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam zapytanie kpl wg wyliczenia

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

PLN/szt.

Fala świetlna 50pkt (ZK,B,BN.BC,SK)
Kompletny zestaw zawiera generator 75W z jedną do wyboru tarczą (ZK,B,BN,BC,SK) , światłowody świecące powierzchnią 

boczną długość 50szt x 3m
kpl 1890

Fala świetlna 100pkt (ZK,B,BN.BC,SK)
Kompletny zestaw zawiera generator 75W z jedną do wyboru tarczą (ZK,B,BN,BC,SK) , światłowody świecące powierzchnią 

boczną długość 100szt x 5m
3590

Tulejka montażowa Fala Tulejka Fala umożliwia szybki montaż, regulację i blokadę wysokości świecenia światłowodów-kryształków szt 6

Dodatkowo płatne opcje : A Możliwość zatrzymania koloru realizowana za pomocą np. dodatkowego wyłącznika jednobiegunowego dopłata 200

Dodatkowo płatne opcje : B Możliwość zatrzymania koloru oraz włączenia urządzenia realizowana za pomocą pilota sterowanego drogą radiową dopłata 400

Fala świetlna Twój zestaw max.200pkt do 20m Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam zapytanie kpl wg wyliczenia

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

PLN/szt.

Kurtyna świetlna 100pkt (ZK,B,BN.BC,SK)
Kompletny zestaw zawiera generator 75W  z jedną do wyboru tarczą (ZK,B,BN,BC,SK), światłowody świecące powierzchnią 

boczną  długość 100szt x 2m
kpl 2190

Kurtyna świetlna 150pkt (ZK,B,BN.BC,SK)
Kompletny zestaw zawiera generator 75W z jedną do wyboru tarczą (ZK,B,BN,BC,SK), światłowody świecące powierzchnią 

boczną  długość 150szt x 3m
kpl 3390

Tulejka montażowa Kurtyna Tulejka Kurtyna umożliwia szybki montaż, regulację i blokadę wysokości świecenia światłowodów-kryształków szt 6

Szyna montażowa aluminiowa Szyna montażowa aluminiowa długość 100cm szer.5,5cm wys.5,5cm m 200

Dodatkowo płatne opcje : A Możliwość zatrzymania koloru realizowana za pomocą np. dodatkowego wyłącznika jednobiegunowego dopłata 200

Dodatkowo płatne opcje : B Możliwość zatrzymania koloru oraz włączenia urządzenia realizowana za pomocą pilota sterowanego drogą radiową dopłata 400

Kurtyna świetlna Twój zestaw max.200pkt do 20m Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam zapytanie kpl wg wyliczenia

ZAMÓWIENIA

          tel. 668487285                                          biuro@e-technologia.pl                     

Fala świetlna

Kurtyna świetlna

Wykonujemy indywidualne projekty

Zorza Polarna

Linia Świetlna

Planetoidy

Koloroterapia

Mgławice

Cennik Hurtowy 01.01.2017

Zestawy Światłowodowe PROFESJONALNE

Zestawy światłowodowe PROFESJONALNE przygotowaliśmy dla klientów ceniących wysoką jakość. Dzięki zastosowaniu profesjonalnych generatorów światła 

o mocy 75W możemy osiągnąć niespotykane efekty świetlne, piękny efekt gwieździstego nieba będzie ozdobą każdego pomieszczenia

Planetarium


