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 W projekcie wykorzystano:

W pokoju dziecka warto zadbać o oświe-
tlenie, które będzie mogło być włączo-
ne przez całą noc, a więc powinno być 
energooszczędne oraz o łagodnym na-
tężeniu, aby nie zbudzić śpiącej pocie-
chy. Konstelacje świetlne są zestawem,  
w którym pobór mocy wynosi zaledwie 
4W, a przy jego pomocy można zaaran-
żować do 9m2 sufitu.

1.

2. 4.
3.

1.       Konstelacje Świetlne 150 pkt, światło
           biało-niebieskie (zdj. 1, 2, 4)

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

OŚWIETLENIE POKÓJ DZIECKA

2.       Zestaw Galaktyka 500pkt (zdj. 3) 
3.       Taśma LED RGB (zdj. 1, 4)
3.       Zestaw Meteor (zdj. 1)
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 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Droga Mleczna 11 200pkt 
            (zdj. 1)

Kosmos jest obiektem zainteresowań 
wielu małych odkrywców, którzy ma-
rzą o karierze astronauty. Droga Mlecz-
na, pod którą dziecko będzie zasypiało 
i budziło się pozwoli mu przeżywać 
swoje marzenia również we śnie.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE POKÓJ DZIECKA

Kosmos jest obiektem zainteresowań 
wielu małych odkrywców, którzy ma-
rzą o karierze astronauty. Droga Mlecz-
na, pod którą dziecko będzie zasypiało 
i budziło się pozwoli mu przeżywać 
swoje marzenia również we śnie.

2.        Zestaw Droga Mleczna 3600 pkt. 
            (zdj. 2, 3, 4)
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 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Droga Mleczna 3600 pkt. 
            (zdj. 1, 2)

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

2.

2.        Zestaw Meteor (zdj.1) 

1.

Wszechświat intryguje młodych 
chłopców, którzy patrząc w niebo ma-
rzą o tym, aby polecieć w przestrzeń 
statkiem kosmicznym i stanąć na po-
wierzchni Marsa. Dzięki zestawom 
kosmicznym możemy dać namiastkę 
kosmosu swojemu dziecku, a ono zy-
ska pokój wprost ze swoich marzeń.

OŚWIETLENIE POKÓJ DZIECKA

3.        Zestaw Meteory (zdj. 2)
4.        Zestaw Planetoidy 300 pkt. (zdj. 1, 2)
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 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Planetoidy 300 pkt. (zdj. 1)

Rozgwieżdżone niebo, na którym 
Droga Mleczna czaruje barwnym 
światłem jest bajkowym widokiem. 
Dodatkowo malując sufit  w motywy 
kosmiczne stworzymy piękną aran-
żację w pokoju dziecka, która zapewni 
mu spokojny i głęboki sen.

1.

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

2.

OŚWIETLENIE POKÓJ DZIECKA

2.       Zestaw Droga Mleczna 1800 pkt. 
           (zdj. 1, 2) 
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 W projekcie wykorzystano:

Odległe planety stanowią zagadkę 
dla naukowców oraz natchnienie dla 
twórców bajek, filmów, które z ko-
lei fascynują dzieci o niekończącej się 
wyobraźni. Wystrój pokoju dziecka, 
który będzie nawiązywał do jego za-
interesowań, na pewno przypadnie 
mu do gustu oraz sprawi, że z przy-
jemnością będzie spędzał w nim czas 
wraz z kolegami i koleżankami.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Saturn (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 POKÓJ DZIECKA
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 W projekcie wykorzystano:

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

Do pięknej aranżacji wystarczy odro-
bina natchnienia oraz chęć stworze-
nia czegoś niezwykłego. Ściana czy 
sufit zdobiony malowaniem przedsta-
wiającym Wszechświat udoskonalony 
o punkty świetlne imitujące prawdziwe 
gwiazdy czy planety będą prezentowały 
się fantastycznie.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE POKÓJ DZIECKA
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 W projekcie wykorzystano:

Kosmiczne zestawy pozwalają stwo-
rzyć piękne efekty świetlne, które 
będą cieszyły swoim blaskiem przez 
długie lata.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Galaktyka 600 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 POKÓJ DZIECKA

2.       Zestaw Kometa otwarta i zamknięta
           (zdj. 1)
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 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Meteor (zdj. 1, 2, 3, 4)

Wśród zestawów kosmicznych, które 
posiadamy w swojej ofercie znajduje 
się produkt, który wyjątkowo kompo-
nuje się z gwieździstym niebem. Ze-
staw Meteor tworzy efekt spadają-
cego, przelatującego przez sufit ciała 
niebieskiego. Rozświetlający się co kil-
ka sekund Meteor, ożywi wnętrze i sta-
nie się jego znakiem rozpoznawczym.

1.

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

4.

3.
2.

OŚWIETLENIE POKÓJ DZIECKA
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 W projekcie wykorzystano:

Wykańczając pokój dziecka, w którym 
utrzymany jest styl bajkowy czy przy-
rodniczy polecamy utworzenie ulubio-
nej postaci z bajki czy zwierzęcia wy-
korzystując zestawy światłowodowe. 
Łącząc ze sobą zestawy, o różnych 
barwach światła, które posłużą do za-
rysowania krawędzi wzoru, wykonają 
Państwo np. niedźwiedzia polarnego 
jak ten widoczny na zdjęciach.

1.

2. 4.

3.

1.       Zestaw Konstelacje Świetlne,
           wykonanie specjalne ,barwa światła
           biała zimna (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 POKÓJ DZIECKA
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 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Konstelacje świetlne Mix
            średnic (zdj. 1, 2, 3, 4)

Pomysł ułożenia znaków zodiaku w sy-
pialni jest możliwy i łatwy do zreali-
zowania dzięki zestawom Konstelacji 
Świetlnych. Zakończenia akrylowe LED, 
Diament, Mini lub Płaski, montowane 
na końcach światłowodu, pozwolą na 
wyróżnienie punktów świetlnych na tle 
sufitu.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE POKÓJ DZIECKA

2.        Zakończenia akrylowe LED (zdj. 2, 4)
2.        Zakończenia akrylowe LED, Diament,
            Mini, Płaski (zdj. 3, 4)
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 W projekcie wykorzystano:Wykorzystując potencjał jaki dają nam 
zestawy światłowodowe oraz odrobi-
nę wyobraźni stworzą Państwo nie-
mal wszystko co zaprojektują. Zestaw 
Kosmiczny Pył będzie imitował mgła-
wicę gwiazd na suficie w sypialni czy 
pokoju dziecka.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Kosmiczny Pył  (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 POKÓJ DZIECKA
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 W projekcie wykorzystano:

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

Gwieździste niebo może przyjmować 
różną postać, w zależności od wizji 
projektanta czy instalatora. Zyskuje-
my dzięki temu możliwość tworzenia 
aranżacji, które mają element niepo-
wtarzalności. Zestaw Mgławice zamon-
towany w suficie napinanym, w którego 
centralnym punkcie znajduje się Księ-
życ podświetlony taśmami LED pre-
zentuje się przepięknie.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE POKÓJ DZIECKA

2.        Zestaw Księżyc (zdj. 1, 2, 3, 4)
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 W projekcie wykorzystano:
Żywe kolory, które dominują w pokoju 
dziecka będą świetnie komponowały 
się z oświetleniem LED RGB. System 
ten dzięki różnym barwom światła 
doda intensywności i wyrazistości 
aranżacji wnętrza.

1.

2. 4.
3.

1.       Taśma LED RGB (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 POKÓJ DZIECKA
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 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Meteory (zdj. 1)
Przemierzające wszechświat komety 
są pięknym zjawiskiem, które zachwy-
ca obserwatorów. Dzięki kosmicznym 
zestawom wykonają Państwo Komety 
lub Meteory na własnym suficie i będą 
mogli podziwiać je w dowolnej chwili.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE POKÓJ DZIECKA

2.        Zestaw Kryształowe Gwiazdy (zdj. 1)

3.        Zestaw Kometa zamknięta (zdj.2)

4.        Zestaw Kometa otwarta  (zdj. 3, 4)
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 W projekcie wykorzystano:
Dekoracja ściany nie musi ograniczać 
się do jej pomalowania czy tapetowa-
nia. Tworząc ciekawy wzór na jej po-
wierzchni polecamy uatrakcyjnić go 
punktami świetlnymi, które dodadzą 
całości blasku.

1.

2. 4.
3.

1.        Zestaw Planetoidy 450pkt. 
            (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 POKÓJ DZIECKA
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 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Konstelacje Świetlne 150 pkt.
           (zdj. 1, 2)

W sypialni dziecka delikatnie świecą-
ce niebo pełne gwiazd będzie działa-
ło uspokajająco a pociecha nie będzie 
bała się spać przy wyłączonym świetle. 
Zestaw Konstelacje Świetlne w któ-
rym punkty świetlne mienią się biało-
niebieską barwą będzie odpowiednim 
rozwiązaniem.

1.

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

2.

OŚWIETLENIE POKÓJ DZIECKA
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 W projekcie wykorzystano:

1.     Zestaw Droga Mleczna 1800pkt
         (zdj. 1, 2, 3, 4)

Piękny świetlisty efekt Drogi Mlecznej 
zaprezentowany w pokoju dziecka nie 
tylko ubarwi zabawę, ale także będzie 
idealnym elementem wystroju wnę-
trza. Pomimo małej ilości wydzielane-
go światła daje on rewelacyjny efekt 
w pokojach oświetlonych, ale także 
przy braku światła.

1.

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

1.

2. 4.
3.

OŚWIETLENIE POKÓJ DZIECKA


