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

31 - 637 Kraków

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

OŚWIETLENIE Salonu

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 200 pkt. 
           (zdj. 1, 2, 3, 4)

W nowoczesnym salonie nie powinno 
zabraknąć oświetlenia dekoracyjnego. 
Zestaw Mgławice zamontowany w sufi-
cie podwieszanym utworzy efekt gwieź-
dzistego nieba.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE salONU



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Kosmiczne wizualizacje są bardzo 
efektowne oraz pozwalają odwzoro-
wać realne konstelacje gwiazd, uło-
żenie planet. Oferujemy zestawy takie 
jak Meteor, Saturn aby mogli Państwo 
stworzyć wyjątkową dekorację.

1.

2. 4.
3.

1.      Zestaw Rzeźba Świetlna Łamana, 
          wykonanie specjalne (zdj. 1, 3)

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

OŚWIETLENIE salonu

2.      Zestaw Meteor (zdj. 1, 2)
3.      Zestaw Saturn (zdj. 3)
4.      Zestaw Planetoidy, wykonanie 
          specjalne (zdj. 1, 3, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Ściana Świecąca to zestaw, który po-
zwoli tworzyć finezyjne barwne wzory, 
które ozdobią wnętrze barwnym świa-
tłem.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE salONU



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Prywatny salon to miejsce relaksu 
oraz wytchnienia. Delikatne światło 
transmitowane przez zestawy świa-
tłowodowe stworzą w pomieszczeniu 
klimat sprzyjający relaksowi.

1.

2. 4.
3.

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

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

OŚWIETLENIE salonu

2.      Taśma LED RGB (zdj. 1, 2, 3, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Stosowane przez nas światłowody 
najwyższej jakości świetnie sprawdza-
ją się przy komponowaniu różnego ro-
dzaju wzorów: symetrycznych kształ-
tów, abstrakcyjnych form, nadając im 
efekt 3D.

1.

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

OŚWIETLENIE salonu



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Taśma LED, barwa biała ciepła 
          (zdj. 1, 2, 3, 4)  

Do oświetlenia elementów, które są wy-
różnione na tle ściany czy sufitu świetnie 
nadają się taśmy LED. Dzięki ich rozmia-
rom doprowadzimy światło do wąskich 
półek czy wcięć utworzonych przez wy-
pukłości w murach.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE salonu



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Kryształowy Pył wykonanie
           specjalne (zdj. 1)

Kryształowy pył na suficie w salonie 
stworzy piękny efekt gwieździstego 
nieba. Gwiazdki migające delikatnym 
biało-niebieskim światłem sprawią, 
że poczują się Państwo wyjątkowo we 
własnym domu.

1.

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

OŚWIETLENIE salonu



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Dekoracyjne efekty wizualne można 
uzyskać na różne sposoby. My propo-
nujemy do tego celu wykorzystać m.in. 
zestaw Kryształowy Pył oraz taśmy 
LED RGB, a będą Państwo usatysfak-
cjonowani z efektu końcowego.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Kryształowy Pył, 35 pkt.
           +100pkt (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 salonu

2.       Taśma LED RGB (zdj. 1, 2, 3, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Kryształowy Pył 35 pkt. 
          +100 pkt (zdj. 1)

W domowym salonie oprócz oświetle-
nia użytkowego proponujemy zastoso-
wać zestaw Kryształowy Pył. Zapewni 
on dekoracyjny efekt świetlny, który 
stworzy nastrój np. podczas wspólnej 
kolacji.

1.

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

OŚWIETLENIE salonu



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Kryształowe zakończenia tworzą roz-
błyski światła na wzór prawdziwych 
gwiazd. Aranżując sufit przy użyciu 
tego rozwiązania uzyskają Państwo 
wyjątkowy efekt świetlny.

1.

2. 4.

3.

1.       Zestaw Kryształowe Gwiazdy 50 pkt
           (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 salonu



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Planetarium 200 pkt. (zdj. 2, 4) 
Udekoruj swój salon światłem w niepo-
wtarzalny sposób, który oferują zesta-
wy światłowodowe. Taśmy LED oraz 
Planetarium zagwarantują niezwykły 
efekt świetlny.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE salONU

2.       Zestaw Planetoidy 300 pkt (zdj. 3)

3.       Światłowód świecący bokiem, 
           wykonanie specjalne (zdj. 1)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Rzeźba Świetlna Kaskada 4 poziomy,
          wykonanie specjalne (zdj. 1)

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

1.

Nowoczesny żyrandol odmieni wygląd 
Państwa salonu. Rzeźba Świetlna Ka-
skada o 4 poziomach z elementami 
kryształowymi wkomponuje się w ele-
ganckie wnętrze salonu jubilerskiego.

OŚWIETLENIE salonu



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Kryształowy Pył, wykonanie
           specjale (zdj. 1)

Wykorzystaj zestaw Kryształowy Pył 
do stworzenia pięknej kompozycji na 
suficie w swoim salonie.

1.

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

OŚWIETLENIE salonu



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Sufity napinane z nadrukiem to pro-
dukt, dzięki któremu utworzą Pań-
stwo realny obraz nieba na domowym 
sklepieniu.

1.

2. 4.
3.

1.       Sufit napinany z nadrukiem 
           (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 salonu



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestawy Konstelacje Świetlne 150 pkt
            RGB (zdj. 1, 2, 3, 4)

Wielobarwne światło wydobywające 
się ze światłowodów może odmienić 
wnętrze kiedy zapanuje w nim półmrok. 
Konstelacje świetlne dzięki generato-
rowi światła LED mienią się intensyw-
nie kolorowym światłem, którym moż-
na sterować na przykład przy pomocy 
pilota.

1.

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

4.

3.

2.

OŚWIETLENIE salONU



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Taśmy LED są popularnym rozwiąza-
niem, które wykorzystane w umiejęt-
ny sposób pomoże Państwu stworzyć 
ciekawą dekorację wnętrza.

1.

2. 4.
3.

1.       Taśma LED barwa biała ciepła 
           (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 salonu



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Taśma LED barwa biała ciepła 
           (zdj. 1, 2, 3, 4)

Ukryte pod membraną sufitu napina-
nego taśmy LED doświetlą pomiesz-
czenie, oraz będą ciekawą alternatywą 
dla klasycznego oświetlenia.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE salONU

2.       Sufit napinany transparentny 
           (zdj. 1, 2, 3, 4)



OŚWIETLENIE SALONU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Kryształowy Pył zamontowany w su-
ficie napinanym sprawi, że będziemy  
czuć się miło i przytulnie w nowocze-
snym salonie i z pewnością będziemy 
mogli zaimponować naszym gościom.

1.

UWAGA
Współpracujemy z instalatorami montującymi sufity napina-
ne i zestawy Planetoidy w całej Polsce.
Każdy projekt wymaga indywidualnego zaplanowania ilości i 
długości potrzebnych światłowodów. Wykonamy indywidu-
alny dobór oświetlenia do twojego wnętrza.

2. 4.
3.

1.      Zestaw Kryształowy Pył 20 + 100pkt
           (zdj. 1, 2, 3, 4)



OŚWIETLENIE SALONU

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Kryształowe Gwiazdy 35pkt
          (zdj.1, 2, 3, 4)

Dzięki różnym rodzajom kryształowych 
końcówek możemy uzyskać przepięk-
ne rozbłyski na ścianach bądź  sufitach. 
Wkładając  w rozmieszczenie kryszta-
łów trochę naszej wyobraźni możemy 
stworzyć wiele interesujących efektów 
wystroju wnętrz.

1.

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

2. 4.
3.


