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OŚWIETLENIE GALERIE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:W galeriach handlowych wystrój wnę-
trza jest ważnym elementem aranża-
cji. 
Sufity napinane pozwalają udekoro-
wać duże powierzchnie. Dzięki moż-
liwości podświetlenia są alternatywą 
dla tradycyjnego oświetlenia.

1.

2. 4.
3.

2.       Taśma LED RGB (zdj.1, 2, 3, 4)

1.      Sufit napinany transparentny
           (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 GALERIE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Sufit napinany transparentny
          (zdj.1, 2, 3, 4)  

Przy tworzeniu ekspozycji warto zwró-
cić uwagę na elementy wykończenia 
wnętrza, które będą stanowiły o jego 
końcowym wyglądzie. 
Dowolność w tworzeniu kształtów, brył 
jaką dają sufity napinane warto wyko-
rzystać w swoim projekcie, aby nabrał 
on wyjątkowego charakteru.

1.

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

2. 4.
3.

2.      Taśma LED RGB  (zdj.1, 2, 3, 4)



OŚWIETLENIE GALERIE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Wykorzystanie sufitów napinanych 
w budynkach kin jest inspirującym 
rozwiązaniem. 
Różnego rodzaju powłoki, dostępne 
w szerokiej palecie barw nadają się do 
nowoczesnej aranżacji wnętrz, insta-
lując je w suficie czy na ścianach.

1.

2. 4.
3.

2.      Taśma LED RGB (zdj.1, 2, 3, 4)

1.      Sufit napinany lakowany (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 GALERIE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Duże, otwarte przestrzenie to miejsce, 
które warto wykorzystać na umiesz-
czenie w nim dekoracji przyciągającej 
wzrok odwiedzających.
Rzeźba Świetlna Spirala przebiegająca 
przez wszystkie piętra budynku zacza-
ruje swoim blaskiem wnętrze i będzie 
świetnym elementem dizajnerskim.

1.

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

2. 4.
3.



OŚWIETLENIE GALERIE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Przestronne witryny pozwalają na wy-
eksponowanie elementów dekoracji, 
które sprawią, że przechodnie zwrócą 
wzrok w stronę biura naszej firmy. 
Zestaw Rzeźba Świetlna Prosta, w któ-
rej kuliste, szklane kryształy zawie-
szone są na całej długości tworzących 
ją światłowodów jest wyjątkowym 
żyrandolem. 
Trzy takie rzeźby tworzą prawdziwie 
zapierający dech w piersiach efekt.

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 GALERIE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Sufit napinany lakowany (zdj.1, 2, 3, 4)  

Taśmy LED świetnie nadają się do za-
znaczania krawędzi, linii w suficie. 
Połączenie z zestawem Konstelacji 
Świetlnych gwarantuje uzyskanie pięk-
nego efektu świetlnego. 
Sufit napinany jest powłoką, która 
wdzięcznie dodaje uroku pomieszcze-
niu.

1.

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

2. 4.
3.

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

3.      Taśma LED RGB (zdj.1, 2, 3, 4)



OŚWIETLENIE GALERIE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Proponujemy innowacyjne rozwią-
zania dedykowane miejscom, które 
przeznaczone są do rozrywki. 
Wykańczając wnętrze powinno się 
zadbać o jego odpowiedni nastrój. 
Zestaw Planetarium, dzięki któremu 
gwiazdy na suficie będą się mieniły 
barwnym światłem oczaruje gości ko-
rzystających z oferowanych atrakcji.

1.

2. 4.
3.

1.     Zestaw Planetarium, 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 GALERIE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.     Rzeźba Świetlna  Ośmiornica (zdj.1, 2, 3, 4)

Połączenie żyrandola światłowodo-
wego Ośmiornica z zestawem Krysz-
tałowy Pył stworzy wyjątkowo piękny 
efekt, a kryształowe zakończenia roz-
proszą światło po pomieszczeniu.  
Obrzeża sufitu podświetlone są ta-
śmami LED RGB, których barwą oraz 
programami świecenia możemy stero-
wać przy pomocy pilota.

1.

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

2. 4.
3.

2.      Zestaw Kryształowy Pył (zdj.1, 2, 3, 4)

3.      Taśma LED RGB (zdj.1, 2, 3, 4)


