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Numer zamówieniowy KONSTELACJE ŚWIETLNE                                                                                       Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

nie zawiera 

(VAT 23%)

Konstelacje Świetlne 100pkt światło B białe
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W z wbudowanym mikroprocesorem z funkcją:  B światło białe, światłowody 

długość 100szt x 1,5m
kpl 490

Konstelacje Świetlne 100pkt światło BN biało-niebieskie
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W z wbudowanym mikroprocesorem z funkcją:  BN światło biało-niebieskie, 

mruganie , przygasanie, światłowody długość 100szt x 1,5m
kpl 490

Konstelacje Świetlne 100pkt RGB aut. zmiana kolorów 
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W z wbudowanym mikroprocesorem z funkcją: RGB automatyczna zmiana 

kolorów, światłowody długość 100szt x 1,5m
kpl 490

Konstelacje Świetlne 100pkt RGB + PILOT IR
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  RGB zmiana kolorów + PILOT IR możliwość zatrzymania i wyboru 10 

pojedynczych kolorów , ściemniania, funkcje automatyczne światłowody długość 100szt x 1,5m
kpl 690

Konstelacje Świetlne 100pkt BN + PILOT IR nowość 
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  BN zmiana kolorów pomiędzy białym ciepłym- białym zimnym i niebieskim  + 

PILOT IR możliwość wyboru koloru biały ciepły, biały zimny, niebieski , mruganie gwiazd, ściemnianie, 3 funkcje automatyczne, 

światłowody długość 100szt x 1,5m

kpl 690

Końcówka Led Akcesoria końcówki akrylowe  Led do montażu na końcu światłowodu (opcjonalnie) szt 2

Końcówka Diament Akcesoria końcówki akrylowe  Diament do montażu na końcu światłowodu (opcjonalnie) szt 2

Końcówka Mini Akcesoria końcówki akrylowe  Mini do montażu na końcu światłowodu (opcjonalnie) szt 2

Końcówka Płaska nowość Akcesoria końcówki akrylowe  Płaskie do montażu na końcu światłowodu (opcjonalnie) zwiększa otwór montażowy do 4mm szt 2

Numer zamówieniowy KONSTELACJE ŚWIETLNE                                                                                       Opis
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miary

Cena netto 

nie zawiera 

(VAT 23%)

Konstelacje Świetlne 150pkt światło B 
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W z wbudowanym mikroprocesorem z funkcją:  B światło białe, światłowody 

długość 50szt x 1m + 50szt x 2m +50szt x 3m
kpl 690

Konstelacje Świetlne 150pkt światło B-N
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W z wbudowanym mikroprocesorem z funkcją:  BN światło biało-niebieskie, 

światłowody długość 50szt x 1m + 50szt x 2m +50szt x 3m
kpl 690

Konstelacje Świetlne 150pkt RGB aut. zmiana kolorów
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W z wbudowanym mikroprocesorem z funkcją: RGB automatyczna zmiana 

kolorów, światłowody długość 50szt x 1m + 50szt x 2m +50szt x 3m
kpl 690

Konstelacje Świetlne 150pkt RGB + PILOT IR
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  RGB zmiana kolorów  z wbudowanym mikroprocesorem + PILOT IR 

możliwość zatrzymania 10 kolorów , ściemniania, światłowody długość 50szt x 1m + 50szt x 2m +50szt x 3m
kpl 890

Konstelacje Świetlne 150pkt BN + PILOT IR  nowość 
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  BN zmiana kolorów pomiędzy białym ciepłym- białym zimnym i niebieskim  + 

PILOT IR możliwość wyboru koloru biały ciepły, biały zimny, niebieski , mruganie gwiazd, ściemnianie, 3 funkcje automatyczne, 

światłowody długość  50szt x 1m + 50szt x 2m +50szt x 3m

kpl 890

Końcówka Led Akcesoria końcówki akrylowe  Led do montażu na końcu światłowodu (opcjonalnie) szt 2

Końcówka Diament Akcesoria końcówki akrylowe  Diament do montażu na końcu światłowodu (opcjonalnie) szt 2

Końcówka Mini Akcesoria końcówki akrylowe  Mini do montażu na końcu światłowodu (opcjonalnie) szt 2

Końcówka Płaska nowość Akcesoria końcówki akrylowe  Płaskie do montażu na końcu światłowodu (opcjonalnie) zwiększa otwór montażowy do 4mm szt 2
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Konstelacje Świetlne 150pkt MIX światło B 
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W z wbudowanym mikroprocesorem z funkcją:  B światło białe, światłowody MIX 

ŚREDNIC na każde 50szt: 35x0,75mm + 10x1mm+ 5x1,5m długość światłowodów 50szt x 1m + 50szt x 2m +50szt x 3m
kpl 890

Konstelacje Świetlne 150pkt MIX światło B-N
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W z wbudowanym mikroprocesorem z funkcją:  BN światło biało-niebieskie, 

światłowody długość MIX ŚREDNIC na każde 50szt: 35x0,75mm + 10x1mm+ 5x1,5m długość światłowodów 50szt x 1m + 50szt x 2m 

+50szt x 3m

kpl 890

Konstelacje Świetlne 150pkt MIX RGB aut. zmiana kolorów
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W z wbudowanym mikroprocesorem z funkcją: RGB automatyczna zmiana 

kolorów, światłowody długość MIX ŚREDNIC na każde 50szt: 35x0,75mm + 10x1mm+ 5x1,5m długość światłowodów 50szt x 1m + 

50szt x 2m +50szt x 3m

kpl 890

Konstelacje Świetlne 150pkt MIX RGB + PILOT IR
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  RGB zmiana kolorów  z wbudowanym mikroprocesorem + PILOT IR 

możliwość zatrzymania 10 kolorów , ściemniania, światłowody długość MIX ŚREDNIC na każde 50szt: 35x0,75mm + 10x1mm+ 

5x1,5m długość światłowodów 50szt x 1m + 50szt x 2m +50szt x 3m

kpl 1090

Konstelacje Świetlne 150pkt MIX BN + PILOT IR nowość 

Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W BN zmiana kolorów pomiędzy białym ciepłym- białym zimnym i niebieskim  + 

PILOT IR możliwość wyboru koloru biały ciepły, biały zimny, niebieski , mruganie gwiazd, ściemnianie, 3 funkcje automatyczne,  

światłowody długość MIX ŚREDNIC na każde 50szt: 35x0,75mm + 10x1mm+ 5x1,5m długość światłowodów 50szt x 1m + 50szt x 2m 

+50szt x 3m

kpl 1090

Numer zamówieniowy GALAKTYKA                                                                                                                 Opis
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nie zawiera 

(VAT 23%)

Galaktyka 200pkt światło białe ciepłe BC
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  z wbudowanym mikroprocesorem  światło białe ciepłe ,światłowody 0,75mm o 

długośći 50x1m + 75x1,5m + 75x2m
kpl 790

Galaktyka 200pkt światło białe zimne  BZ
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  z wbudowanym mikroprocesorem  światło białe zimne ,światłowody 0,75mm o 

długośći 50x1m + 75x1,5m + 75x2m
kpl 790

Galaktyka 200pkt światło biało-niebieskie BN
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  z wbudowanym mikroprocesorem  światło biało-niebieskie ,światłowody 

0,75mm o długośći 50x1m + 75x1,5m + 75x2m
kpl 790

Galaktyka 200pkt światło RGB aut. zmiana kolorów
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  z wbudowanym mikroprocesorem  światło RGB automatyczna zmiana kolorów 

,światłowody 0,75mm o długośći 50x1m + 75x1,5m + 75x2m
kpl 790

Galaktyka 200pkt światło RGB + PILOT
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  RGB zmiana kolorów  z wbudowanym mikroprocesorem + PILOT IR 

możliwość zatrzymania 10 pojedynczych kolorów , ściemniania, światłowody 0,75mm o długośći 50x1m + 75x1,5m + 75x2m 
kpl 990

Galaktyka 200pkt światło BN + PILOT nowość
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  BN zmiana kolorów pomiędzy białym ciepłym- białym zimnym i niebieskim  + 

PILOT IR możliwość wyboru koloru biały ciepły, biały zimny, niebieski , mruganie gwiazd, ściemnianie, 3 funkcje 

automatyczne,światłowody 0,75mm o długośći 50x1m + 75x1,5m + 75x2m 

kpl 990

Numer zamówieniowy GALAKTYKA                                                                                                                 Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

nie zawiera 

(VAT 23%)

Galaktyka 300pkt światło białe ciepłe BC
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  z wbudowanym mikroprocesorem  światło białe ciepłe ,światłowody 0,75mm o 

długośći 50x1m + 100x1,5m + 100x2m +50x2,5m
kpl 990

Galaktyka 300pkt światło białe zimne  BZ
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  z wbudowanym mikroprocesorem  światło białe zimne ,światłowody 0,75mm o 

długośći 50x1m + 100x1,5m + 100x2m +50x2,5m
kpl 990

Galaktyka 300pkt światło biało-niebieskie BN
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  z wbudowanym mikroprocesorem  światło biało-niebieskie ,światłowody 

0,75mm o długośći 50x1m + 100x1,5m + 100x2m +50x2,5m
kpl 990

Galaktyka 300pkt światło RGB aut.zmiana kolorów
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  z wbudowanym mikroprocesorem  światło RGB automatyczna zmiana kolorów 

,światłowody 0,75mm o długośći 50x1m + 100x1,5m + 100x2m +50x2,5m
kpl 990

Galaktyka 300pkt światło RGB + PILOT
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  RGB zmiana kolorów  z wbudowanym mikroprocesorem + PILOT IR 

możliwość zatrzymania 10 pojedynczych kolorów , ściemniania, światłowody 0,75mm o długośći 50x1m + 100x1,5m + 100x2m 

+50x2,5m

kpl 1190

Galaktyka 300pkt światło BN + PILOT nowość
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  BN zmiana kolorów pomiędzy białym ciepłym- białym zimnym i niebieskim  + 

PILOT IR możliwość wyboru koloru biały ciepły, biały zimny, niebieski , mruganie gwiazd, ściemnianie, 3 funkcje 

automatyczne,światłowody 0,75mm o długośći 50x1m + 100x1,5m + 100x2m +50x2,5m

kpl 1190

Cennik HURTOWY ważny od 01.01.2017

Zestawy Światłowodowe EKONOMICZNE

KONSTELACJE ŚWIETLNE

Zestawy światłowodowe EKONOMICZNE przygotowaliśmy dla klientów którzy cenią energooszczędność. Delikatne światło będzie ozdobą małych 

pomieszczeń, gdzie możemy osiągnąc delikatne punkty świetlne - gwiazdki na suficie

GALAKTYKA



Numer zamówieniowy GALAKTYKA                                                                                                                 Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

nie zawiera 

(VAT 23%)

Galaktyka 400pkt światło białe ciepłe BC
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  z wbudowanym mikroprocesorem  światło białe ciepłe ,światłowody 0,75mm o 

długośći 75x1m + 75x1,5m + 100x2m +150x3m
kpl 1290

Galaktyka 400pkt światło białe zimne  BZ
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  z wbudowanym mikroprocesorem  światło białe zimne ,światłowody 0,75mm o 

długośći 75x1m + 75x1,5m + 100x2m +150x3m
kpl 1290

Galaktyka 400pkt światło biało-niebieskie BN
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  z wbudowanym mikroprocesorem  światło biało-niebieskie ,światłowody 

0,75mm o długośći 75x1m + 75x1,5m + 100x2m +150x3m
kpl 1290

Galaktyka 400pkt światło RGB aut. zmiana kolorów
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  z wbudowanym mikroprocesorem  światło RGB automatyczna zmiana kolorów 

,światłowody 0,75mm o długośći 75x1m + 75x1,5m + 100x2m +150x3m
kpl 1290

Galaktyka 400pkt światło RGB + PILOT
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  RGB zmiana kolorów  z wbudowanym mikroprocesorem + PILOT IR 

możliwość zatrzymania 10 pojedynczych kolorów , ściemniania, światłowody 0,75mm o długośći 75x1m + 75x1,5m + 100x2m 

+150x3m

kpl 1490

Galaktyka 400pkt światło BN + PILOT nowość
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  BN zmiana kolorów pomiędzy białym ciepłym- białym zimnym i niebieskim  + 

PILOT IR możliwość wyboru koloru biały ciepły, biały zimny, niebieski , mruganie gwiazd, ściemnianie, 3 funkcje 

automatyczne,światłowody 0,75mm o długośći 75x1m + 75x1,5m + 100x2m +150x3m

kpl 1490

Numer zamówieniowy GALAKTYKA                                                                                                                 Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

nie zawiera 

(VAT 23%)

Galaktyka 600pkt światło białe ciepłe BC
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  z wbudowanym mikroprocesorem  światło białe ciepłe ,światłowody 0,75mm o 

długośći 100x1m + 100x1,5m + 100x2m +100x2,5m+100x3m+100x3,5m
kpl 1790

Galaktyka 600pkt światło białe zimne  BZ
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  z wbudowanym mikroprocesorem  światło białe zimne ,światłowody 0,75mm o 

długośći 100x1m + 100x1,5m + 100x2m +100x2,5m+100x3m+100x3,5m
kpl 1790

Galaktyka 600pkt światło biało-niebieskie BN
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  z wbudowanym mikroprocesorem  światło biało-niebieskie ,światłowody 

0,75mm o długośći 100x1m + 100x1,5m + 100x2m +100x2,5m+100x3m+100x3,5m
kpl 1790

Galaktyka 600pkt światło RGB aut. zmiana kolorów
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  z wbudowanym mikroprocesorem  światło RGB automatyczna zmiana kolorów 

,światłowody 0,75mm o długośći 100x1m + 100x1,5m + 100x2m +100x2,5m+100x3m+100x3,5m
kpl 1790

Galaktyka 600pkt światło RGB + PILOT
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  RGB zmiana kolorów  z wbudowanym mikroprocesorem + PILOT IR 

możliwość zatrzymania 10 pojedynczych kolorów , ściemniania, światłowody 0,75mm o długośći 100x1m + 100x1,5m + 100x2m 

+100x2,5m+100x3m+100x3,5m

kpl 1990

Galaktyka 600pkt światło BN + PILOT nowość
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W  BN zmiana kolorów pomiędzy białym ciepłym- białym zimnym i niebieskim  + 

PILOT IR możliwość wyboru koloru biały ciepły, biały zimny, niebieski , mruganie gwiazd, ściemnianie, 3 funkcje 

automatyczne,światłowody 0,75mm o długośći 100x1m + 100x1,5m + 100x2m +100x2,5m+100x3m+100x3,5m

kpl 1990

Numer zamówieniowy SAUNA LED                                                                                                                  Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

nie zawiera 

(VAT 23%)

SaunaLED 28pkt B światło B
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W z wbudowanym mikroprocesorem z funkcją:  B światło białe, światłowody 

długość 28szt x 1,5m + tulejki oraz zakończenia akrylowe
kpl 990

SaunaLED 28pkt BN światło B-N
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W z wbudowanym mikroprocesorem z funkcją:  BN światło biało-niebieskie, 

światłowody długość 28szt x 1,5m + tulejki oraz zakończenia akrylowe
kpl 990

SaunaLED 28pkt RGB aut. zmiana kolorów
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W z wbudowanym mikroprocesorem z funkcją:  RGB światło ciągła zmiana 

kolorów,  światłowody długość 28szt x 1,5m + tulejki oraz zakończenia akrylowe
kpl 990

SaunaLED 28pkt RGB + PILOT IR
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 3W RGB zmiana kolorów + PILOT IR możliwość zatrzymania 10 pojedynczych 

kolorów , ściemniania, światłowody długość 28szt x 1,5m + tulejki oraz zakończenia akrylowe
kpl 1190

Numer zamówieniowy Zestaw Fugi                                                                                                                  Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

nie zawiera 

(VAT 23%)

Zestaw Fugi  światło białe ciepłe BC Zestaw Fugi wykonywany jest na indywidualne zapotrzebowanie. Prześlij długość i ilość potrzenbych światłowodów kpl na zapytanie

Zestaw Fugi światło białe zimne  BZ Zestaw Fugi wykonywany jest na indywidualne zapotrzebowanie. Prześlij długość i ilość potrzenbych światłowodów kpl na zapytanie

Zestaw Fugi światło biało-niebieskie BN Zestaw Fugi wykonywany jest na indywidualne zapotrzebowanie. Prześlij długość i ilość potrzenbych światłowodów kpl na zapytanie

Zestaw Fugi światło RGB aut. zmiana kolorów Zestaw Fugi wykonywany jest na indywidualne zapotrzebowanie. Prześlij długość i ilość potrzenbych światłowodów kpl na zapytanie

Zestaw Fugi światło RGB + PILOT Zestaw Fugi wykonywany jest na indywidualne zapotrzebowanie. Prześlij długość i ilość potrzenbych światłowodów kpl na zapytanie

Zestaw Fugi światło BN + PILOT nowość Zestaw Fugi wykonywany jest na indywidualne zapotrzebowanie. Prześlij długość i ilość potrzenbych światłowodów kpl na zapytanie

Wykonujemy indywidualne projekty

ZAMÓWIENIA

          tel. 668487285                                          biuro@e-technologia.pl                     

Zestaw FUGI

SaunaLED


