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Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto + 

(VAT 23%)

Droga Mleczna mała 1800pkt
Kompletny zestaw zawiera animacyjny generator światła, światłowody długość 1800szt x 2m, szablon montażowy w skali 

1:1, instrukcję montażową
kpl 8090

Droga Mleczna duża 3600pkt
Kompletny zestaw zawiera animacyjny generator światła X2, światłowody długość 3600szt x 2m, szablon montażowy w skali 1:1, 

instrukcję montażową
kpl 15900

Droga Mleczna Twój zestaw Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam zapytanie kpl wg wyliczenia

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto + 

(VAT 23%)

Kometa zamknięta  648pkt
Kompletny zestaw zawiera animacyjny generator światła LED, światłowody długość 648szt x 2m, szablon montażowy w skali 1:1, 

instrukcję montażową
kpl 4290

Kometa zamknięta mała 750pkt
Kompletny zestaw zawiera animacyjny generator światła , światłowody długość 750szt x 2m, szablon montażowy w skali 1:1, 

instrukcję montażową
kpl 5890

Kometa zamknięta duża 1500pkt
Kompletny zestaw zawiera animacyjny generator światła, światłowody długość 1500szt x 2m, szablon montażowy w skali 1:1, 

instrukcję montażową
kpl 7890

Kometa otwarta 648pkt
Kompletny zestaw zawiera animacyjny generator światła LED, światłowody długość 648szt x 2m, szablon montażowy w skali 1:1, 

instrukcję montażową
kpl 4290

Kometa otwarta mała 750pkt
Kompletny zestaw zawiera animacyjny generator światła, światłowody długość 750szt x 2m, szablon montażowy w skali 1:1, 

instrukcję montażową
kpl 5890

Kometa otwarta duża 1500pkt
Kompletny zestaw zawiera animacyjny generator światła, światłowody długość 1500szt x 2m, szablon montażowy w skali 1:1, 

instrukcję montażową
dopłata 7890

Kometa Twój zestaw Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam zapytanie kpl wg wyliczenia

Numer zamówieniowy Opis
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(VAT 23%)

Kosmiczny Pył 2000pkt
Kompletny zestaw zawiera animacyjny generator światła, światłowody długość 2000szt x 2m, szablon montażowy w skali 1:1, 

instrukcję montażową
kpl 5500

Kosmiczny Pył Twój zestaw Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam zapytanie kpl wg wyliczenia

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto + 

(VAT 23%)

Saturn 2000pkt
Kompletny zestaw zawiera animacyjny generator światła, światłowody długość 2000szt x 2m, szablon montażowy w skali 1:1, 

instrukcję montażową
kpl 8790

Saturn Twój zestaw Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam zapytanie kpl wg wyliczenia

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto + 

(VAT 23%)

Księżyc 2000pkt
Kompletny zestaw zawiera animacyjny generator światła, światłowody długość 2000szt x 2m, szablon montażowy w skali 1:1, 

instrukcję montażową
kpl 8290

Księżyc Twój zestaw Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam zapytanie dopłata wg wyliczenia

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto + 

(VAT 23%)

Meteor duży 1200pkt
Kompletny zestaw zawiera animacyjny generator światła, światłowody długość 1200szt x 2m, szablon montażowy w skali 1:1, 

instrukcję montażową
kpl 9500

Meteor  Twój zestaw Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam zapytanie kpl wg wyliczenia

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto + 

(VAT 23%)

BOLIDY  
Kompletny zestaw zawiera animacyjny generator światła, światłowody 6SZT X 400=2400PKT , szablon montażowy w skali 1:1, 

instrukcję montażową
kpl 9500

Bolidy przelatujące Twój zestaw Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam zapytanie kpl wg wyliczenia

Zestaw Saturn 

Zestaw Droga Mleczna

Zestaw Komety Zamknięte i Otwarte

Cennik HURTOWY WAŻNY od  01.10.2018

Zestawy Światłowodowe Kosmiczne AFO
Zestawy światłowodowe KOSMICZNE przygotowaliśmy dla najbardziej wymagających klientów którzy cenią najwyższą jakość. Dzięki 

zastosowaniu amimacyjnemu generatorów światła oraz światłowodom  0,5mm i szablonem w skali  1:1 każdy samodzielnie może wykonać 

efekt  świetlny. Zobacz filmy na stronie www.e-technologia.pl

Zestaw Kosmiczny Pył

Zestaw Księżyc
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     NAJWIĘKSZA GALERIA ZDJĘCIOWA I FILMOWA NA STRONIE                    

Zestaw MATEOR DUŻY

Zestaw BOLIDY DŁUGIE


