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OŚWIETLENIE KLUBU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Podziemia kamienic pełne są uroku, 
z którego restauratorzy oraz właści-
ciele klubów muzycznych korzystają 
przy każdej okazji. Nie sposób więc 
aranżując wnętrze, które ma za sobą 
setki lat historii nie chcieć stworzyć 
odznaczającej się aranżacji. Kryszta-
łowe kule to zestaw, dzięki któremu 
stworzymy piorunujące efekty de-
koracyjne.

1.

2. 4.
3.

1.      Zestaw Kryształowe Kule, 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.      Zestaw Droga Mleczna 3600pkt 
          (zdj. 1, 2)

Zestawy kosmiczne rozbudzają wy-
obraźnię i czarują głębią, która wy-
wołana jest przez tysiące punktów 
świetlnych, mieniących się pełną gamą 
kolorów. Droga Mleczna to specjali-
styczny zestaw, który umieszczony 
w odpowiednim miejscu, wzbudzi za-
chwyt wśród obserwujących.

1.

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

2.
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OŚWIETLENIE KLUBU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Kręgielnia jako miejsce spotkań przy-
jaciół, rodziny wymaga odpowied-
niego wystroju oraz oświetlenia. W 
prezentowanej realizacji efekt roz-
gwieżdżonego nieba uzyskany został 
dzięki zastosowaniu zestawów Pla-
netoidy, które świetnie komponują 
się z taśmami LED oraz imponującym 
księżycem. Całość tworzy nastrój ide-
alny do długiej i owocnej zabawy.

1.

2. 4.
3.

1.      Zestaw Planetoidy  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.

2.      Zestaw Księżyc (zdj 1, 3)

3.      Taśmy LED RGB (zdj. 1, 2, 4)
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 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Kryształowe Gwiazdy 35 pkt
          (zdj 1)    

W oświetleniu klubu liczą się efekty 
animacyjne, przykuwające uwagę oraz 
możliwe do synchronizowania z mu-
zyką. Błyszczące kryształy oraz prze-
latujące przez sufit meteory rozbudzą 
wyobraźnie gości, którzy poczują się 
nieziemsko podczas zabawy do białe-
go rana.

1.

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

2.      Zestaw Meteory, wykonanie specjalne
          (zdj 1)

OŚWIETLENIE KLUBU
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 W projekcie wykorzystano:Podświetlone półki barowe wyekspo-
nują znajdujące się na nich alkohole co 
ułatwi klientom dokonanie wyboru. 
Fala Świetlna nad ladą wyróżnią do-
datkowo bar na tle całego klubu, a lu-
stra 3D wprawią gości w zachwyt.

1.

2. 4.
3.

1.      Taśmy LED RGB (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 Fala Świetlna (zdj.1, 2, 3, 4)

3.      Lustra 3D (zdj. 1, 2, 3, 4) 



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Miejsca, które przyciągają swoich klien-
tów intymną atmosferą, półmrokiem 
zapewniającym odpowiednie warunki 
do relaksu powinny charakteryzować 
się wyszukanymi elementami dekora-
cyjnymi. Planetoidy na tle malowanego 
sufitu czy punkty umieszczone w pi-
kowanym obiciu lady lub umieszczo-
ne wzdłuż ściany w korytarzu nadadzą 
pomieszczeniu wyjątkowego charak-
teru.

1.

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

4.
3.

2.
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Modernistyczne budowle odznaczają 
się na tle innych błyskiem geniuszu ar-
chitektonicznego oraz zachwycają nie-
konwencjonalnymi rozwiązaniami. Aby 
wszystkie elementy tworzyły spójną 
całość należy zadbać o odpowiednie 
światło, które podkreśli oryginalny 
charakter budynku.  Zestawy Plane-
tarium zainstalowane na tak rozległej 
powierzchni prezentuje się niesamo-
wicie. Warto zwrócić uwagę na świa-
tłowody umieszczone w oknach, które 
są zarówno elementem dekoracji jak 
i źródłem światła.

1.

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

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestawy Planetarium, wykonanie 
           specjalne (zdj. 1)
2.       Zestaw Fala Świetlna, wykonanie 
           specjalne (instalowane w oknach 
           w ścianie) (zdj. 1)  

OŚWIETLENIE KLUBU
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 W projekcie wykorzystano:

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

Miejsca rozrywki, w których goście 
bawią się  w rytm muzyki, bądź de-
lektują się potrawami przy jej akom-
paniamencie zasługują na wyjątkową 
aranżację. Żyrandol Ośmiornica dzię-
ki wielu wariantom jego wykończenia 
pozwoli wykonać dekorację świetlną, 
która oczaruje odwiedzające osoby.

1.

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

OŚWIETLENIE KLUBU



OŚWIETLENIE KLUBU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Oświetlenie w miejscach, w których naj-
ważniejsza jest dobra zabawa i poczu-
cie komfortu odgrywa bardzo ważną rolę. 
Pewne miejsca jak na przykład bar powin-
ny być odpowiednio doświetlone, ponieważ 
zarówno personel jak klienci muszą mieć 
swobodę w wykonaniu pracy czy też spo-
sobność do zapoznania się z ofertą danego 
klubu.  Zestaw Planetarium zamontowa-
ny w suficie podwieszanym oraz Księżyc 
podświetlony taśmami LED tworzą efekt 
świetlny dekoracyjny jak i użytkowy.

1.

2. 4.
3.

1.      Zestaw Planetarium, 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.

2.      Zestaw Księżyc (zdj. 1, 2, 3) 
3.      Taśmy LED RGB (zdj. 1, 2, 4)
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 W projekcie wykorzystano:

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

Delikatne oświetlenie klubu nocnego, za-
pewniające intymną atmosferę to klucz 
do zapewnienie klimatu sprzyjającego go-
ściom. Mgławice mrugające stonowanym 
biało niebieskim światłem stworzą piękny 
efekt rozgwieżdżonego nieba.

1.

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

4.

3.

2.
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OŚWIETLENIE KLUBU
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 W projekcie wykorzystano:Wiązka światłowodów, która zostaje 
luźno ułożona w przestrzeni nad ba-
rem pozwala dowolnie prze aranżo-
wać dekorację w każdym momencie. 
Światłowody nie transmitują ciepła 
ani napięcia, więc bezpiecznym jest 
dla pracowników modyfikowanie ich 
ułożenia.

1.

2. 4.
3.

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

Oddzielenie loży w klubie, przy których 
goście spędzają czas podczas wspólnej 
zabawy daje możliwość do kreacji no-
woczesnych dekoracji. Kurtyna Świetl-
na wyróżni tą przestrzeń oraz da po-
czucie większej prywatności. Elementy 
Kryształowe można  zamontować na 
końcach światłowodów oraz na całej 
ich długości.

1.

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

OŚWIETLENIE KLUBU
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Kurtyna Świetlna pozwala kreować 
przeróżne efekty, tworzyć przejścia, ko-
rytarze świetlne, wprowadzając barw-
ne światło oraz piękno kryształów do 
pomieszczeń nowoczesnych oraz ele-
ganckich.

1.

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

 W projekcie wykorzystano:

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

OŚWIETLENIE KLUBU

2. 3.
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 W projekcie wykorzystano:

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

Planetoidy są zestawem, w którym 
światłowody są w trzech różnych śred-
nicach, dzięki czemu uzyskujemy efekt 
głębi gwiazd, które znajdują się bliżej 
oraz dalej. Barwa światła jest kwestią, 
którą ustala klient składając zamówie-
nie.

1.

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

OŚWIETLENIE KLUBU
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 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Droga Mleczna 1800pkt
           (zdj. 1, 2, 3, 4)

Zestawy Planetarium oraz Droga 
Mleczna zainstalowane na suficie pod-
świetlonym paskami LED zamienia po-
mieszczenie w teatr, z nieustannie gra-
jącym spektaklem kolorów.

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 400pkt   
           (zdj. 1, 2, 4) 


