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www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Sufit napinany lakowany z efektem
           lustrzanym (zdj. 1, 2,)

Gwieździste niebo rozpięte nad głowa-
mi bawiących się gości wywiera niesa-
mowite wrażenie. Zmieniające barwę, 
pulsujące „gwiazdki” tworzą doskona-
ły nastrój do spędzenia niezapomnia-
nych chwil wiążących się z wyjątkowy-
mi wydarzeniami, które mamy okazję 
świętować.

1.

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

2.

OŚWIETLENIE sufity napinane

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



OŚWIETLENIE SUFITY NAPINANE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
W oferowanych rodzajach sufitu na-
pinanego istnieje możliwość zainsta-
lowania oświetlenia światłowodowe-
go, które wraz z czarnym lustrzanym 
efektem sufitu daje przepiękne wra-
żenia estetyczne.

1.

2. 4.
3.

2.      Zestaw Konstelacje 150pkt
          (zdj. 1, 2, 3, 4)

1.      Sufit napinany lustrzany czarny 
           (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 SUFITY NAPINANE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Sufit napinany biały (zdj. 1, 2, 3, 4)
Technologia zastosowana w sufitach 
napinanych pozwala nam na pokrycie 
nimi dużych obszarów, więc idealnie 
nadają się one do wystroju chociażby 
salonów samochodowych.

1.

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

2. 4.

3.



OŚWIETLENIE SUFITY NAPINANE

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Sufit napinany możemy także oświe-
tlić paskami  LED, który  wraz z dobrze 
dobranym kolorem ścian może ideal-
nie wpasować się w naszą koncepcję 
wystroju wnętrza pomieszczenia.

1.

2. 4.
3.

2.      Taśma LED  E-Technologia 
          (zdj. 1, 2, 3, 4)

1.      Sufit napinany transparentny 
          (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:

2.      Taśmy LED E-Technologia 
           (zdj. 1, 2, 3, 4)

1.      Sufit napinany z nadrukiem nieba  
           (zdj. 1, 2, 3, 4)

Metoda sufitu napinanego pozwala 
nam na dowolność wyboru motywu, 
który chcielibyśmy umieścić na jego 
powierzchni. W ramach tej metody 
otrzymują Państwo najwyższą jakość. 
.

1.

2. 4.
3.

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

OŚWIETLENIE SUFITY NAPINANE



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Nowoczesna forma sufitów napina-
nych, dzięki swojej idealnie gładkiej 
powierzchni pozwala tworzyć unikal-
ne aranżacje. Zainstalowanie w nim 
zestawu Planetarium, który stworzy 
efekt gwieździstego nieba doda uroku 
ozdabianemu wnętrzu.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE sufity napinane

2.       Sufit napinany lakowany z efektem
           lustrzanym (zdj. 1, 2, 3, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Sposób oświetlenia wnętrza jest ściśle 
związany z jego wystrojem i ogólnym 
stylem pomieszczenia, jaki wykańcza-
my. Każdy projekt wymaga indywidu-
alnego podejścia. Sufity napinane pięk-
nie prezentują się zarówno w dzień jak 
i nocą a rzeźby świetlne urzekną swo-
im blaskiem wraz z zajściem słońca za 
horyzont.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE sufity napinane

1.        Sufit napinany lakowany z efektem
            lustrzanym  (zdj. 1, 2, 3, 4)


