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

31 - 637 Kraków

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

OŚWIETLENIE Sufitowe

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 sufitowe

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Pozwólmy ponieść się wyobraźni tań-
cząc pomiędzy gwiazdami lub chmarą 
spadających meteorów, a to wszystko 
w eleganckiej sali ozdobionej zesta-
wem Planetarium  i  Komety zainsta-
lowanymi w suficie podwieszanym.

1.

2. 4.
3.

1.      Zestaw Meteory 6x400pkt 
          (zdj. 1, 2, 3, 4)

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

2.      Zestaw Mgławice 400pkt 
          (zdj. 1, 2, 3, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Kryształowe Gwiazdy 35 pkt. (zdj. 1)

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

Efektywne świetliste refleksy uzyska-
my za pomocą kryształowych zakoń-
czeń światłowodów, które możemy 
ułożyć w dowolny wzór.

OŚWIETLENIE sUFITOWE

1.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Planetarium, wykonanie 
           specjalne (zdj. 1)

Piękna świetlista dekoracja wprawi 
w dobry nastrój gości i zachęci ich 
do kolejnych wizyt. Efekt poświaty 
jaki zostawia sufit napinany doda po-
mieszczeniu elegancji.

1.

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

OŚWIETLENIE sUFITOWE



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Taśma LED RGB (zdj. 1)

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

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

Zestaw Mgławice będzie świetnie pre-
zentował się na tle kolorowego sufitu 
podwieszanego, którego krawędzie 
oświetlają taśmy LED RGB.

OŚWIETLENIE sUFITOWE

1.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Konstelacje Świetlne, 
           wykonanie specjalne (zdj. 1, 2)

Sposób instalacji zestawów światło-
wodowych zależy od Państwa, więc 
możliwości ułożenia punktów świetl-
nych, oraz stworzenia z nich czegoś 
wyjątkowego są nieograniczone.

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

OŚWIETLENIE SUFITOWE

1.

2.



OŚWIETLENIE SUFITOWE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Do urozmaicenia pokoi można zasto-
sować zestaw Konstelacja Świetlne. 
Ta prosta w montażu dekoracja może 
zostać umieszczona w ścianach, a na-
wet w sufitach dodając bardzo ład-
nego efektu świetlnego zwykłym po-
mieszczeniom.

1.

2. 4.

3.

1.       Zestaw mix średnic 590pkt, 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.


