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OŚWIETLENIE SYPIALNI

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

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

W sypialni czy w pokoju dziecka może-
my zastosować innowacyjną metodę 
sufitu napinanego, który w połączeniu 
z efektem podświetlenia taśmami LED 
zamieni każdy sufit w okno do inne-
go świata. Metodę tą można stoso-
wać w wielu rodzajach pomieszczeń, 
w których nie odpowiada nam zwykły 
sufit.

1.

2. 4.
3.

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:
Sufit napinany podświetlany paskami 
LED doda uroku naszej sypialni. Mo-
żemy na nim umieścić dowolny mo-
tyw lub zdjęcie, specjalne oświetlenie 
zapewni mu elegancką oprawę.

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 sypialni

1.

2.       Taśmy LED, barwa biała zimna 
           (zdj. 1, 3)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Do każdego pomieszczenia powinni-
śmy dobierać różny rodzaj światła, pa-
miętając przy tym o elementach deko-
racji. Zestaw Kryształowy Pył bardzo 
dobrze prezentuje się w sypialniach.

1.

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

4.

3.
2.

OŚWIETLENIE sypialni



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Zestaw Konstelacje Świetlne ze spo-
kojnie pulsującym na przemian biało-
niebieskim światłem nada pomiesz-
czeniu klimatu. Zestaw ten daje nam 
możliwość samodzielnego kreowania 
dekoracji.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Konstelacje Świetlne 150pkt.
           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 sypialni

1.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Dzięki kryształowym zakończeniom 
światłowodów świecących powierzch-
nią boczną nadamy naszej sypialni ele-
gancji i uroku.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE sypialni



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Zestaw Kryształowe Kule pomoże 
nam wydobyć piękno i nastrój po-
mieszczeń. Światłowody dadzą nam 
możliwość osiągnięcia szerokiej gamy 
efektów świetlnych.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Kryształowe Gwiazdy 20 pkt
           (zdj. 1)

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

OŚWIETLENIE sypialni

1.

2.       Zestaw Kryształowe Kule, wykonanie
           specjalne (zdj. 1, 2, 3)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Powinniśmy zawsze dbać o odpowiedni 
wystrój sypialni. Sufit napinany z moty-
wem nieba podświetlony taśmami LED 
o barwie białej zimnej sprawdzi się 
jako dekoracyjny element wykończenia 
wnętrza.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE sypialni

2.       Taśmy LED, barwa biała zimna 
           (zdj. 1, 2, 3, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Sufit napinany z nadrukiem
          (zdj. 1, 2)

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

2.

2.      Taśmy LED, barwa biała zimna 
          (zdj. 1, 2)

1.

Każda sypialnia jest inna przez co po-
trzebuje różnego rodzaju dodatków. 
Ciekawym sposobem zagospodaro-
wania przestrzeni jest sufit napinany 
z dowolnie wybranym motywem.

OŚWIETLENIE sYPIALNI



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Mgławice gwiazd prezentują się prze-
pięknie na sklepieniu niebieskim. Prze-
nieś ten efekt na sufit w swojej sypialni 
i ciesz się nim przez długie lata. 

1.

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

4.

3.

2.

OŚWIETLENIE sypialni



OŚWIETLENIE SYPIALNI

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Dzięki zestawowi oświetlenia świa-
tłowodowego  Planetarium jesteśmy  
w stanie zamienić zwykłą rzecz w coś 
niesamowitego.  Oświetlenie światło-
wodowe zapewni nam niesamowitą 
atmosferę  w miejscach takich jak sy-
pialnia na poddaszu.

1.

2. 4.
3.

1.       Zestaw Planetarium 750pkt, 
           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.



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Wykańczając sypialnię niekoniecznie 
musimy stosować wyłącznie tradycyj-
ne lampy czy żyrandole zwisające z su-
fitu. Światło może usypiać lub rozpalać 
zmysły, wprowadzić nastrój albo go 
burzyć.  Na suficie z malunkiem nieba 
Mgławice prezentują się wyjątkowo 
zjawiskowo. Biało-niebieskie światło 
zapewni komfortowy nastrój.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE Sypialni



OŚWIETLENIE SYPIALNI

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

Dzięki wielu zastosowaniom światło-
wodów uzyskujemy różne wzory, które 
sami możemy zaprojektować w zależ-
ności od pomieszczenia jakie chcieliby-
śmy zaaranżować.

1.

2. 4.
3.

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

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



OŚWIETLENIE SYPIALNI

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

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

Kryształowe Gwiazdy ułożone na su-
ficie nad łóżkiem mogą tworzyć kon-
stelacje, znaki zodiaku. Przestrzeń 
pomiędzy kryształami można uzupeł-
nić zestawem Konstelacje Świetlne, 
w którym biało-niebieskie światło będzie 
wydostawało się z pojedynczych punktów 
świetlnych bez zakończeń. 

1.

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

2. 4.
3.

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


