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OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Klatki schodowe ekskluzywnych apar-
tamentowców zasługują na nowocze-
sne i eleganckie oświetlenie. Rzeźba 
świetlna Korona, której długość może 
wynosić nawet 20 metrów, prezentuje 
się niezwykle pięknie dzięki barwnemu 
światłu rozpraszanemu przez krysz-
tały wiszące na całej jej długości.

1.

2. 4.
3.

1.      Rzeźba Świetlna Korona, 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.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Wyjątkowe miejsca zasługują na nie-
powtarzalne dekoracje, których nie 
zobaczymy nigdzie indziej. Wykorzy-
stując światłowody świecące bokiem 
oraz profesjonalny generator światła 
mogą Państwo stworzyć swoją wła-
sną rzeźbę świetlną.

1.

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

2.

OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Wysokie, przeszklone witryny warto 
wykorzystać jako element reprezen-
tacyjny wnętrza. Umieszczając w nich 
Kryształowe Kule, które przyciągną 
wzrok przechodniów zapewnimy sobie 
zainteresowanie potencjalnych klien-
tów.

1.

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

OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Rzeźba Świetlna Prosta, wykonanie
          specjalne (zdj 1, 2, 3, 4)  

Klatki schodowe są przestrzeniami, 
które można aranżować na wiele spo-
sobów. My proponujemy nowoczesne 
Rzeźby Świetlne jako alternatywny i ory-
ginalny element dekoracji, który wyróżni 
wnętrze na tle innych.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Rzeźba świetlna, wykonanie specjalne
          (zdj 1, 2, 3) 

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

3.

1.

OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ

2.

Połączenie światłowodów świecą-
cych powierzchnią boczną oraz zakoń-
czeń kryształowych zaczaruje każde 
wnętrze swoim blaskiem. Na klatce 
schodowej uzyskamy efekt promieni 
świetlnych przelatujących przez całą 
jej długość, a barwna poświata umoż-
liwi poruszanie się po niej w czasie 
nocy.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Korytarz czy klatkę schodową można 
ozdobić elementami, które monto-
wane są na powierzchni ściany oraz 
sufitu. Zestawy światłowodowe bez 
obawy można montować w różnego 
rodzaju materiałach tworząc piękne 
aranżacje.

1.

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

OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ

2.



OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Rzeźba świetlna Spirala świetnie na-
daje się do oświetlenia klatki scho-
dowej. Możliwość dobrania długości 
światłowodów oraz średnicy podsta-
wy pozwala dopasować jej kształt do 
konkretnego wnętrza i stworzyć ele-
gancki kryształowy żyrandol.

1.
2.

4.

3.

1.      Rzeźba Świetlna Spirala, wykonanie 
          specjalne (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.

5.
6.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Rzeźba Świetlna Spirala, wykonanie
          specjalne (zdj 1, 2, 3, 4)

Możliwość wyboru barwy światła, 
rodzaju kryształów, regulacji długo-
ści światłowodów, pozwala stworzyć 
żyrandol idealny do realizowanego 
projektu. Wybierając rzeźbę świetlną 
Spirala, otrzymują Państwo gotowy 
produkt, najwyższej jakości, który za-
spokoi oczekiwania najbardziej wyma-
gających odbiorców.

1.

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

4.

OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ

3.

2.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Taśma LED,  barwa biała ciepła (zdj 1, 2)

Taśmy LED znajdują zastosowa-
nie w niezliczonej ilości projektów. 
Jedną z możliwości kreatywnego 
ich wykorzystania jest podświetle-
nie powierzchni przepuszczających 
światło. Ściana zbudowana z onyk-
su, prześwietlona ciepłym białym 
światłem prezentuje się wyjątkowo 
pięknie.

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

2.

1.

OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Rzeźba Świetlna Kaskada 4 poziomy,
          wykonanie specjalne (zdj. 1, 2)

Rzeźba świetlna Kaskada jest jednym 
z modeli żyrandoli, które stanowią po-
łączenie nowoczesności oraz elegancji. 
Światło rozpraszane przez kryształy 
montowane na końcach światłowodów 
tworzy niepowtarzalny efekt, dekoru-
jąc wnętrze. Na specjalne zamówienie 
stworzymy dla Państwa żyrandol pa-
sujący idealnie do pomieszczenia.

2.

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

OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ

1.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Wykonując gwieździste niebo warto 
rozważyć sposób montażu zestawu 
światłowodowego oraz rodzaj i kształt 
powierzchni, na której będzie on insta-
lowany. Tworząc fale na suficie oraz 
wypuszczając końce światłowodów ok 
10 cm poza jego strukturę, uzyskamy 
ciekawy efekt, który można porównać 
do spadających gwiazd.

1.

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

OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ

2.


