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

31 - 637 Kraków

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

OŚWIETLENIE sali konferencyjnej

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



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Kryształowe Gwiazdy tworząc roz-
błyski światła odwzorowują blask ciał 
niebieskich na niebie. Połączenie efek-
tu uzyskanego dzięki kryształom wraz 
z rzeźbą świetlną gwarantuje stwo-
rzenie pięknej dekoracji.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Kryształowe Gwiazdy, 
           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.
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2.       Zestaw Rzeźba Świetlna Kula, 
           wykonanie specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)
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 W projekcie wykorzystano:

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

Przestrzenie między kolejnymi sekcja-
mi sufitu można wykorzystać do stwo-
rzenia gwieździstego nieba. Mgławice 
umieszczone w sklepieniu będą pięk-
nym elementem dekoracji.

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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 W projekcie wykorzystano:Nowoczesne budowle cechuje naj-
wyższa technologia, która przejawia 
się w różnych aspektach. Światło-
wody są niewątpliwie przyszłością 
oświetlenia dekoracyjnego, a więc 
aranżacja wnętrza stworzona przy 
użyciu zestawów bazujących na takiej 
technologii jest pomysłem na medal.

1.

2. 4.
3.

1.        Zestawy Mgławice 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.
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 W projekcie wykorzystano:

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

Oświetlenie stosowane w miejscach prze-
znaczonych do prezentacji, prowadzenia 
szkoleń, konferencji odgrywa bardzo ważną
rolę. Aby utrzymać słuchaczy w skupieniu 
i dobrym samopoczuciu należy zadbać za-
równo o aspekty użytkowe jak i dekoracyjne. 
W czasie przemówienia bądź wyświetlania 
prezentacji można wyłączyć główne oświe-
tlenie, zostawiając nad głowami widzów 
migające gwiazdki, które pozwolą  odprężyć 
się i skoncentrować na temacie spotkania.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE SALI KONFERENCYJNEJ



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Oświetlenie w restauracji jest ele-
mentem kreującym nastrój danej 
chwili. W momencie podawania po-
siłków światło jest intensywne, do 
zabawy wystarczy delikatnie mruga-
jące gwieździste niebo. Zestaw Pla-
netarium w połączeniu z sufitem na-
pinanym stworzy piękną kompozycję 
odwzorowując głębię nieba.

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.
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