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www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Kryształowe Gwiazdy 50pkt
          (zdj. 1, 2)

Mrugające gwiazdy na łazienkowym 
suficie dodadzą uroku długim relaksu-
jącym kąpielom. Różne rodzaje zakoń-
czeń kryształowych tworzą rozbłyski 
na wzór blasku widocznego na noc-
nym niebie.

1.

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

2.

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI



OŚWIETLENIE ŁAZIENKI

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Kryształowe Gwiazdy 50pkt
          (zdj. 1, 2, 3, 4)

Korzystając z zestawu Kryształowe 
Gwiazdy możemy zamienić zwykłą wi-
zytę w łazience, w przyjemne dozna-
nie. 

1.

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

2. 4.
3.



OŚWIETLENIE ŁAZIENKI

www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Kryształowe Kule 50pkt
          (zdj. 1, 2, 3, 4, 5)

Dbając o każdy detal w naszej łazience 
uzyskujemy doskonałość. Pamiętajmy 
przy tym o oświetleniu dekoracyjnym, 
które zapewni nam nowoczesną aran-
żacje łazienki.

2.

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

3. 5.
4.

1.
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 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Planetoidy 300pkt (zdj. 1, 2, 3, 4)
Oświetlenie światłowodowe, które 
współgra z innymi dekoracjami pozwoli 
nam wydobyć charakter łazienki. Dzię-
ki nowoczesnej technologii, światłem 
możemy ozdobić niemalże każde po-
mieszczenie.

1.

2. 4.
3.

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

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI
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 W projekcie wykorzystano:
1.       Lustro z oświetleniem LED, wykonanie
           specjalne (zdj. 1, 3)Małe łazienki wymagają przemyśla-

nego wykończenia. Jeżeli zależy Pań-
stwu na efektownych rozwiązaniach, 
polecamy udekorować pomieszczenie 
światłem wydobywającym się z niety-
powych miejsc.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI

2.      Zestaw światłowodowy w płaszczach
           ochronnych do montażu w fugach,
           wykonanie specjalne (zdj.2, 4)
3.       Zestaw Konstelacje Świetlne 100pkt. (zdj. 1)
4.       Sufit napinany lakowany z efektem 
           lustrzanym (zdj. 3)
5.       Zestaw z płaskimi światłowodami z mikro
           okienkami  (zdj. 2, 3, 4)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Oświetlając  łazienkę można stworzyć 
bardzo ciekawą aranżację ukrywając 
światło między innymi w podłodze 
czy ścianie.  Żywica epoksydowa wy-
lana na podłodze pozwala na umiesz-
czenie w niej różnych elementów oraz 
zabezpiecza  przed ich uszkodzeniem.

1.

2. 4.
3.

1.     Zestaw Podłoga Świecąca 3D, efekt rafy
         koralowej (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 ŁAZIENKI
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 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Światłowodów do montażu 
           w fugach (zdj. 1, 2, 3, 4)

Mozaika wykonana w kabinie prysznica 
prezentuje się jeszcze piękniej kiedy między 
jej elementami umieścimy końcówki świa-
tłowodów. Barwne efekty świetlne umilą 
poranny prysznic, pozytywnie oddziałując 
na samopoczucie.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Wykonując gwieździste niebo możemy 
rozmieszczać punkty świetlne w spo-
sób chaotyczny, przypadkowy, bądź 
tworzyć wzory, znaki zodiaku, regu-
larne formy. Korzystając z zakończeń 
akrylowych lub kryształowych, które 
tworzą na suficie rozbłyski światła 
imitując blask gwiazd uzyskamy po-
mysłową dekorację.

1.

2. 4.
3.

1.      Zestaw Kryształowe Gwiazdy 35pkt
          (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 ŁAZIENKI
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 W projekcie wykorzystano:

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

Kryształowe Gwiazdy w połączeniu 
z Konstelacjami Świetlnymi tworzą 
świetlny element dekoracyjny. Konste-
lacje mrugając delikatnym biało-nie-
bieskim światłem wypełnią przestrzeń 
nieoświetloną przez kryształy. 

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI

2.     Zestaw Kryształowe Gwiazdy  20 pkt+
          zestaw Konstelacje Świetlne 150 pkt 
          (zdj. 3)
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 W projekcie wykorzystano:Wykorzystaj ściany na umieszczenie 
w nich zestawu światłowodów, które 
zamontowane w fugach sprawią, że 
łazienka zyska oryginalną dekorację. 
Taśmy LED sprawdzą się przy pod-
świetlaniu krawędzi  zaznaczając ich 
kontur.

1.

2. 4.
3.

1.      Zestaw Światłowodów do montażu 
          w fugach, wykonanie specjalne
          (zdj. 1, 2, 4)

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

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI

2.      Taśma LED, barwa biała zimna (zdj. 3)
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 W projekcie wykorzystano:

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

Przestrzeń wokół wanny warto wykorzy-
stać na element dekoracji, który będzie 
pozytywnie wpływał na samopoczucie. 
Barwne światło wydobywające się z Krysz-
tałowych Kul pomoże w relaksie po ciężkim 
dniu.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Wykorzystanie zestawu światło-
wodowego nie jest w żaden sposób 
ograniczone, co pozwala tworzyć wła-
sne projekty. Kryształowy Pył, dzięki 
dwóm rodzajom punktów świetlnych 
(z zakończeniami kryształowymi i bez) 
tworzy piękne efekty świetlne.

1.

2. 4.
3.

1.      Zestaw Kryształowy Pył 50pkt +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 ŁAZIENKI
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 W projekcie wykorzystano:

1.      Zestaw Kryształowe Kule 50 pkt
          (zdj. 1, 2)

Mając małą powierzchnię do udeko-
rowania warto postawić na zestaw 
z kategorii ekskluzywnych, który łą-
czy w sobie elementy kryształowe, 
światłowody świecące bokiem oraz 
profesjonalny generator światła.

1.

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

2.

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI
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 W projekcie wykorzystano:W nowoczesnym wystroju łazienki 
ważną rolę odgrywają elementy de-
koracyjne. Dzięki zastosowaniu zesta-
wu Kryształowe Kule, sami decyduje-
my jak będzie ostatecznie wyglądała 
stworzona przez nas lampa.

1.

2. 4.

3.

1.      Zestaw Kryształowe Kule, 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 ŁAZIENKI
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 W projekcie wykorzystano:

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

Kosmiczne wizualizacje prezentują 
się wyjątkowo dobrze na ciemnym tle 
przedstawiającym fragment kosmo-
su z planetami oraz gwiazdami. Droga 
Mleczna, Saturn, Meteory, każdy z tych 
elementów można stworzyć dzięki na-
szym zestawom światłowodowym.

1.

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

2.

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI

2.        Zestaw Konstelacje świetlne, 100pkt
            (zdj. 1, 2)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:Sufit napinany z nadrukiem, który 
podświetlimy taśmami LED zapewni 
wystarczającą ilość światła, aby swo-
bodnie korzystać z pomieszczenia. 
Dodatkowym jego atutem jest szybki 
oraz czysty montaż, który nie spowo-
duje wyłączenia z użytkowania miej-
sca instalacji.

1.

2. 4.
3.

1.       Taśma LED, barwa 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 ŁAZIENKI

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



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw sauna LED 28 pkt. (zdj. 1)

Barwne oświetlenie w saunie o łagod-
nym natężeniu sprzyja odprężeniu oraz 
pozytywnie wpływa na nastrój. Ze-
stawy Sauna LED czy Fala Świetlna 
są jednymi z kilku rozwiązań, które 
można zastosować w pomieszcze-
niach o zwiększonej wilgotności oraz 
temperaturze.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI

2.        Zestaw Fala Świetlna 50 pkt. 
            (zdj. 2, 3, 4)
3.        Taśma LED RGB (zdj. 1, 2)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:
Taśmy LED można instalować w ścia-
nie, podłodze, suficie wykorzystując 
intensywne światło, które emitują 
aby doświetlić zakamarki czy podkre-
ślić elementy dekoracji w danym po-
mieszczeniu.

1.

2. 4.
3.

1.       Taśma LED barwa niebieska         
           (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 ŁAZIENKI

2.       Profil aluminiowy z osłoną mleczną
           (zdj. 3)
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 W projekcie wykorzystano:

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

Połączenie oryginalnych elementów 
wykończenia wnętrza z oświetleniem 
światłowodowym ukazuje uniwersal-
ność zestawów z naszej oferty.  Świa-
tło wyeksponuje szczegóły, na które 
warto zwrócić uwagę oraz wzbogaci 
walory estetyczne całości.

1.

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

4.

3.

2.

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI
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 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw Planetarium 200 pkt. (zdj. 1)

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

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

1.

Planetarium to zestaw, w którym 
barwa światła zmienia się pomiędzy  
6 kolorami  (czerwony, niebieski, zie-
lony, fioletowy, pomarańczowy, żół-
ty). Instalacja tego zestawu w czar-
nym suficie napinanym z efektem 
odbicia lustrzanego spotęguje efekt 
świetlny oraz uzyskamy głębię.

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI
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 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw światłowodowy w płaszczach
            ochronnych do montażu w fugach,
            wykonanie specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)  

Światłowody dzięki temu, że nie prze-
wodzą napięcia ani temperatury mogą 
być stosowane w miejscach narażonych 
na zalanie wodą. Nie ma więc problemu 
aby wykonać podłogę, w której mienić 
się będą punkty świetlne oraz umieścić 
kilka z nich w kabinie prysznicowej.

1.

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

4.
3.

2.

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI
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 W projekcie wykorzystano:Nowoczesna i ekskluzywna łazienka 
zasługuje na najwyższej jakości ele-
menty dekoracyjne. Punkty świetl-
ne zainstalowane w podłodze, będą 
nietuzinkowym rozwiązaniem, które 
podkreśli wyjątkowy projekt.

1.

2. 4.
3.

1.        Zestaw światłowodowy w płaszczach
            ochronnych do montażu w fugach,
            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 ŁAZIENKI
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 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw światłowodowy w płaszczach
            ochronnych do montażu w fugach,
            wykonanie specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)

Łazienki hotelowych apartamentów, 
są ich wizytówką oraz świadczą o po-
ziomie obsługi jaką zapewnia gościom 
personel. Warto więc przy ich wykań-
czaniu zwrócić uwagę na detale, które 
pozytywnie wpłyną na ich odbiór przez 
wizytujących.

1.

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

4.

3.

2.

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI
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 W projekcie wykorzystano:Małe łazienki w mieszkaniach sta-
nowią pole do popisu przy planowa-
niu ich wykończenia. Nadruk obrazu 
w wysokiej jakości naniesiony na su-
fit transparentny, który podświetlony 
jest taśmami LED z pewnością będzie  
oryginalnym elementem wystroju.

1.

2. 4.
3.

1.        Taśma LED, barwa 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 ŁAZIENKI

2.        Sufit transparentny z nadrukiem 
            (zdj. 1, 2, 3, 4)
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 W projekcie wykorzystano:

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

Elegancki wystrój łazienki, w której 
oświetlenie główne nie jest intensyw-
ne, świetnie skomponuje się z Kryszta-
łowymi Gwiazdami. Rozbłyski gwiazd, 
które tworzą zakończenia kryształowe 
w pięciu różnych rodzajach będą sta-
nowiły świetną dekorację.

1.

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

4.

3.
2.

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI
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 W projekcie wykorzystano:W sufitach napinanych można mon-
tować różnego rodzaju oświetlenie 
oraz urządzenia jak np. klimatyzatory.  
Ważne jest aby w momencie pomiaru 
dokonywanego przez instalatora wie-
dzieć co będzie umieszczone w suficie 
aby materiał na jego powierzchnię zo-
stał odpowiednio uszyty.

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 ŁAZIENKI
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 W projekcie wykorzystano:

1.        Zestaw światłowodowy w płaszczach
            ochronnych do montażu w fugach,
            wykonanie specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4)

Umieszczając zestaw światłowodów  
w ścianie tak aby końce światłowodów 
wystawały na równo z powierzchnią 
płytek uzyskamy innowacyjne rozwią-
zanie dekoracyjne.

1.

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

2.

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI

3.

4.
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 W projekcie wykorzystano:

Oświetlenie łazienki jest wyzwaniem 
dla kreatywnego wykorzystania po-
wierzchni, którą stwarzają obiekty 
znajdujące się w niej. Światłowody 
zamontowane w płytkach, w obudo-
wie jacuzzi, czy światłowody z mikro-
okienkami świecące całą powierzchnią, 
zwisające z obniżonego sufitu, gwa-
rantują efekt świetlny, który wzbogaci 
pomieszczenie nadając im wyjątkowe-
go charakteru.

1.
2.

4.

3.

1.        Zestaw światłowodowy w płaszczach
            ochronnych do montażu w fugach, 
            wykonanie specjalne (zdj. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

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

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI

5.
6.

2.        Zestaw Fala Świetlna 50 pkt. 
            (zdj. 1, 2, 3, 4, 6)



www.e-technologia.pl

 W projekcie wykorzystano:

1.       Zestaw Fala Świetlna 50 pkt. 
           (zdj. 1, 2, 3, 4)

Światłowody świecące powierzchnią 
boczną oraz końcem pozwalają two-
rzyć bardzo zróżnicowane aranżacje. 
Światło wydobywające się na całej ich 
długości można dodatkowo rozproszyć 
używając elementów kryształowych 
dostępnych w ofercie naszej firmy.

1.

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

2.

OŚWIETLENIE ŁAZIENKI

3.

4.
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 W projekcie wykorzystano:
W zestawie Kryształowe Gwiazdy 
sami Państwo mogą zadecydować 
jakie kryształy wybrać do stworzenia 
gwieździstego nieba. Takie rozwiąza-
nie pięknie będzie się prezentowało w 
stylowej łazience.

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 ŁAZIENKI


