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

31 - 637 Kraków

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

OŚWIETLENIE podłogowe

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:Podłogi świecące są nowoczesnym 
rozwiązaniem, pozwalającym łączyć 
światło z grafiką, elementami przyrody, 
tworząc unikalne aranżacje. Zatapia-
jąc ozdobioną powierzchnię w żywicy 
epoksydowej, zapewniamy kompozycji 
trwałość oraz ochronę przed czynnika-
mi zewnętrznymi.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Podłoga Świecąca, wykonanie
           specjalne, wzór Supernova 
           (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 PODŁOGOWE



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw światłowodów do montażu 
            w fugach, wykonanie specjalne 
            (zdj. 1, 2, 3, 4)

Piękna łazienka zasługuje na elementy 
dekoracyjne najwyższej klasy oraz ja-
kości. Zestawy światłowodów do mon-
tażu w fugach pozwolą ułożyć włókna 
pod płytkami na podłodze czy ścianie, 
a ich końce umieścić w uprzednio na-
wierconych w glazurze otworach two-
rząc punkty świetlne.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE PODŁOGOWE



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Taśmy LED RGB (zdj. 2)

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

2.

2.        Zestaw Światłowodów do montażu 
            w podłodze, wykonanie specjalne 
            (zdj. 1, 2)

1.

Parkiety taneczne w dyskotekach mogą 
przyciągać tłumy lub świecić pustkami. 
Poza dobrą muzyką, która porwie gości 
do tańca, sukces zapewni nietuzinkowy 
wystrój i elementy dekoracji. 
Podłoga zbudowana z paneli, które pod-
świetlone taśmami LED oraz zestawami 
światłowodowymi, tętniących w rytm 
muzyki z pewnością obudzi w bawiących 
się gorączkę sobotniej nocy.

OŚWIETLENIE PODŁOGOWE



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Światłowodów do montażu 
            w fugach, wykonanie specjalne 
            (zdj. 1, 2, 3, 4)

Chcesz wykonać ciekawy wzór w pod-
łodze i zależy Ci na tym aby przyku-
wał on uwagę? Proponujemy umieścić 
w jego konturach światłowody świecą-
ce końcem, barwne światło na pewno 
zwróci wzrok Twoich gości w stronę tak 
oryginalnej dekoracji.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE PODŁOGOWE



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Aby wykonać oryginalny motyw de-
koracyjny, niekoniecznie potrzeba do 
tego dużej powierzchni. Pas podłogi 
przy recepcji hotelowej, w którym za-
lane zostaną światłowody świecące 
powierzchnią boczną wraz z wybra-
nymi ozdobami będzie nowoczesnym 
elementem dekoracji.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Podłoga Świecąca, 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 PODŁOGOWE



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Światłowodów do montażu 
            w fugach, wykonanie specjalne 
            (zdj.1, 2, 3, 4)

Punkty świetlne umieszczone w fugach 
będą oryginalnym dodatkiem w każdej 
łazience. Fakt iż światłowody nie prze-
wodzą prądu pozwala na ich bezpiecz-
ne stosowanie w strefach narażonych 
na kontakt z wodą.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE PODŁOGOWE



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Światłowody zamontowane w podło-
dze będą ciekawym elementem deko-
racyjnym nowoczesnej łazienki.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Światłowodów do montażu 
           w fugach, 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 PODŁOGOWE



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Światłowodów do montażu 
            w podłodze, wykonanie specjalne 
            (zdj. 1, 2, 3, 4)

Wypoczynek na tarasie w ciepłe letnie 
dni jest wyjątkowo przyjemny, szcze-
gólnie kiedy noc rozświetlają tysiące 
gwiazd. Warto więc zadbać aby wy-
kończenie tarasu było równie wyjątko-
we jak chwile na nim spędzane.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE PODŁOGOWE



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Parkiet, płytki, dywan? Jaki materiał 
wybrać do wykończenia, udekorowa-
nia podłogi? Proponujemy atrakcyj-
ne i oryginalne rozwiązanie jakim jest 
podłoga świecąca. Ułóż wzór, który 
wcześniej sam możesz zaprojektować 
i zaprezentuj go umieszczając w podło-
dze w uczęszczanym miejscu np. w ko-
rytarzu czy recepcji.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Podłoga Świecąca, 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 PODŁOGOWE



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Światłowodów do montażu 
            w podłodze, wykonanie specjalne 
            (zdj. 1, 2, 3, 4)

Ciemna podłoga w salonie firmowym 
wykonana z marmuru świetnie wyglą-
da kiedy zainstalowany w niej zostanie 
zestaw światłowodów przeznaczony 
do takich dekoracji. Punkty świetlne 
wystające z nawierconych wcześniej 
otworów, nie przeszkadzają w żaden 
sposób w poruszaniu się po podłodze 
ani utrzymaniu jej w czystości.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE PODŁOGOWE



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Stosując symbol róży wiatrów w podło-
dze zaznaczamy naszą dbałość o gości, 
klientów pokazując równocześnie wy-
szukany gust i elegancję. Odpowiednie 
podświetlenie dodatkowo wyróżnia ten 
symbol na tle wystroju pomieszczenia 
nadając mu oryginalnego charakteru.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw światłowodów do montażu 
           w fugach, 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 PODŁOGOWE



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Podłoga Świecąca, wykonanie
           specjalne, wzór rafy koralowej 
           (zdj. 1, 2, 3, 4)

Podłogi Świecące są innowacyjnym roz-
wiązaniem które pozwala tworzyć trój-
wymiarowe dekoracje zabezpieczone 
przed uszkodzeniem dzięki żywicy. Wzór 
rafy koralowej jest wyjątkowy i niepo-
wtarzalny, a dzięki temu istnieje pew-
ność, że nie spotkamy nigdzie identycz-
nej podłogi.

1.

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

4.

3.

2.

OŚWIETLENIE PODŁOGOWE



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Podłoga Świecąca, wykonanie
            specjalne, efekt płynącej rzeki
            (zdj.1, 2, 3)

Podłoga jest dobrym miejscem do wy-
konania w niej dekoracji, szczególnie 
w klubie muzycznym, barze, dysko-
tece. Światłowody mogą oplatać ska-
ły, muszle, znaleziska archeologiczne, 
przedmioty użytku codziennego, któ-
re zatopione w żywicy epoksydowej 
stworzą niezwykłą aranżację.

1.

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

3.
2.

OŚWIETLENIE PODŁOGOWE

6.
5.

4.

2.        Zestaw Podłoga Świecąca, wykonanie
            specjalne, efekt rafy koralowej
            (zdj.4, 5, 6)


