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Światłowody stwarzają mnóstwo oka-
zji do wykazania się kreatywnością. Nie 
potrzeba profesjonalnego projektanta, 
aby wykonać swój niepowtarzalny wzór 
żyrandola, czy innej świetlnej dekoracji. 
Czasami wystarczy wypuścić światło-
wody daleko poza powierzchnię sufitu, 
aby uzyskać pożądany efekt.

1.

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

OŚWIETLENIE specjalistyka

 W projekcie wykorzystano:

1.     Światłowody świecące powierzchnią
         boczną, wykonanie specjalne  (zdj. 1)
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 W projekcie wykorzystano:

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

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

Światłowody są eleganckim sposobem 
dekoracji wnętrz. Dzięki nim uzyskamy 
fantazyjnie barwne kompozycje które, 
zachwycą swoją nieszablonowością.

OŚWIETLENIE specjalistyka

1.
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 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Linia Świetlna, wykonanie
           specjalne (zdj. 1)

Zestaw Linia Świetlna możemy wyko-
rzystać do tworzenia własnych wzo-
rów lamp czy dekoracji świetlnych.

1.

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

OŚWIETLENIE specjalistyka
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 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Linia Świetlna, wykonanie
           specjalne (zdj. 1)

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

Linia Świetlna podkreśli kontury bu-
dynku barwnym światłem emitowa-
nym na całej powierzchni światłowo-
du.

OŚWIETLENIE specjalistyka

1.
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 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestawy Linia Świetlna, wykonanie
           specjalne (zdj.1)

Technika światłowodowa umożliwia nam 
aranżowanie przestrzeni wewnętrznej,  
zewnętrznej, prywatnej i publicznej. Bez 
problemu znajdziemy jej zastosowania 
w obiektach, z którymi spotykamy się na 
co dzień.

1.

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

OŚWIETLENIE specjalistyka
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 W projekcie wykorzystano:

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

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

Światłowody pozwalają nam na sa-
modzielne tworzenie niesamowitych 
dekoracji w różnych miejscach. Oświe-
tlenie światłowodowe wydobywa ele-
gancję i piękno pomieszczeń.

OŚWIETLENIE specjalistyka

1.
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 W projekcie wykorzystano:

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

Fala Świetlna pozwoli stworzyć efekt 
płynącej rzeki na fasadzie budynku, 
podłodze bądź innej powierzchni.

1.

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

OŚWIETLENIE specjalistyka


