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

31 - 637 Kraków

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

OŚWIETLENIE Ściany

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:

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

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

1.

2.       

Ściana na tarasie będzie prezentowała 
się jeszcze piękniej kiedy wzbogacimy 
jej powierzchnię o punkty świetlne mi-
gające barwnym światłem.

OŚWIETLENIE sCIANY



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Ściana Świecąca 50 pkt 
           (zdj. 1, 2, 3, 4)

Na płycie o wymiarach 1 x 2m. przy 
użyciu zestawu Ściana Świecąca 50 pkt 
gdzie światłowody mają 3 metry dłu-
gości wszystkie mogą Państwo stwo-
rzyć np. taki wzór jak prezentowany na 
zdjęciach.

3.

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

OŚWIETLENIE ŚCIANY

2.1.

4.

2.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Sufit napinany z nadrukiem (zdj. 1)

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

1.

Membranę wykorzystywaną do okry-
cia sufitu można również zamontować 
na ścianie tworząc ciekawą aranżację.

OŚWIETLENIE sCIANY



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Ściana Świecąca 3D 100pkt
           (zdj. 1, 2, 3, 4)

Barwne, finezyjne wzory tworzone na 
różnych powierzchniach wkomponują 
się w najróżniejsze wnętrza.

3.

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

OŚWIETLENIE ŚCIANY

1.

4.

2.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Ściana Świecąca 3D, 
           wykonanie specjalne (zdj. 1)

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

1.

Państwo decydują czy ściana ma mie-
nić się kolorowym czy może jedno-
barwnym światłem. Profesjonalny 
generator światła zapewnia efekt wi-
zualny najwyższej klasy.

OŚWIETLENIE sCIANY



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestawy Ściana Świecąca, wykonanie
           specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Puść wodze wyobraźni i zaprojektuj 
własną ścianę świecącą przy użyciu 
zestawu firmy E-technologia. Służymy 
radą przy doborze oświetlenia dla kon-
kretnego projektu.

3.

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

6.

5.
4.

OŚWIETLENIE ŚCIANY

2.
1.



OŚWIETLENIE ŚCIANY

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Dodając zestaw Ściana Świecąca do 
naszego salonu, zagospodarujemy 
wolną przestrzeń zapewniając co-
dziennym zajęciom w naszym salonie 
niezapomniany klimat. Wykorzystu-
jąc technikę oświetlenia światłowo-
dowego i naszą wyobraźnię możemy 
zaakcentować wyróżniające się w po-
mieszczeniu miejsce. 

1.

2. 4.
3.

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


