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Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

PLN/szt.

Kryształowe Gwiazdy 20pkt  (ZK,B,BN.BC,SK)
Kompletny zestaw zawiera generator światła 75W z jedną do wyboru tarczą (ZK,B,BN,BC,SK), światłowody długość 20szt x 2m 

,kryształki szklane 20szt w 5 rodzajach do wyboru + tulejki montażowe
kpl 1890

Kryształowe Gwiazdy 35pkt  (ZK,B,BN.BC,SK) 
Kompletny zestaw zawiera generator światła 75W  z jedną do wyboru tarczą (ZK,B,BN,BC,SK), światłowody długość 20szt x 2m + 

15szt x 3,5m ,kryształki szklane 35szt w 5 rodzajach do wyboru + tulejki montażowe
kpl 2690

Kryształowe Gwiazdy 50pkt  (ZK,B,BN.BC,SK)
Kompletny zestaw zawiera generator światła 75W  z jedną do wyboru tarczą (ZK,B,BN,BC,SK), światłowody długość 20szt x 2m + 

15szt x 3,5m + 15szt x 5m ,kryształki szklane 50szt w 5 rodzajach do wyboru + tulejki montażowe
kpl 3490

Dodatkowo płatne opcje : A Możliwość zatrzymania koloru realizowana za pomocą np. dodatkowego wyłącznika jednobiegunowego dopłata 200

Dodatkowo płatne opcje : B Możliwość zatrzymania koloru oraz włączenia urządzenia realizowana za pomocą pilota sterowanego drogą radiową dopłata 400

Kryształowe Gwiazdy Twój Zestaw      Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam zapytanie kpl wg wyliczenia

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

PLN/szt.

Kryształowy Pył 20pkt+100pkt (ZK,B,BN.BC,SK)
Kompletny zestaw zawiera generator światła 75W z jedną do wyboru tarczą (ZK,B,BN,BC,SK), światłowody długość 20szt x 2m 

,kryształki szklane 20szt w 5 rodzajach do wyboru + światłowódy 100szt x 3m
kpl 2190

Kryształowy Pył 35pkt+100pkt (ZK,B,BN.BC,SK)
Kompletny zestaw zawiera generator światła 75W z jedną do wyboru tarczą (ZK,B,BN,BC,SK), światłowody długość 20szt x 2m + 

15szt x 3,5m ,kryształki szklane 35szt w 5 rodzajach do wyboru+ światłowódy 100szt x 3m
kpl 2990

Kryształowy Pył 50pkt+100pkt (ZK,B,BN.BC,SK)
Kompletny zestaw zawiera generator światła 75W z jedną do wyboru tarczą (ZK,B,BN,BC,SK), światłowody długość 20szt x 2m + 

15szt x 3,5m + 15szt x 5m ,kryształki szklane 50szt w 5 rodzajach do wyboru + światłowódy 100szt x 3m
kpl 3790

Dodatkowo płatne opcje : A Możliwość zatrzymania koloru realizowana za pomocą np. dodatkowego wyłącznika jednobiegunowego dopłata 200

Dodatkowo płatne opcje : B Możliwość zatrzymania koloru oraz włączenia urządzenia realizowana za pomocą pilota sterowanego drogą radiową dopłata 400

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

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

PLN/szt.

Kryształowe Kule 50pkt  (ZK,B,BN.BC,SK)
Kompletny zestaw zawiera generator 75W z jedną tarczą do wyboru (ZK,B,BN,BC,SK), światłowody świecace bokiem z 

mikrookienkami długość 50szt x 3m,tulejki montażowe 50szt, kryształki 3cm KULE 50szt
kpl 3190

Kryształowe Kule 100pkt  (ZK,B,BN.BC,SK)
Kompletny zestaw zawiera generator 75W z jedną tarczą do wyboru (ZK,B,BN,BC,SK), światłowody świecace bokiem z 

mikrookienkami długość 100szt x 2m,tulejki montażowe 50szt, kryształki 3cm KULE 50szt
kpl 4690

Dodatkowo płatne opcje : A Możliwość zatrzymania koloru realizowana za pomocą np. dodatkowego wyłącznika jednobiegunowego dopłata 200

Dodatkowo płatne opcje : B Możliwość zatrzymania koloru oraz włączenia urządzenia realizowana za pomocą pilota sterowanego drogą radiową dopłata 400

Kryształowe Kule Twój Zestaw max 200pkt dł.10m Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam zapytanie kpl wg wyliczenia

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

PLN/szt.

Ściana Świetlna 50pkt 
Kompletny zestaw zawiera generator projekcyjny serii G , światłowody świecace bokiem z mikrookienkami efekt 3D długość 50szt x 

3m,instukcję do samodzielnego montażu
kpl 1890

Ściana Świetlna 100pkt 
Kompletny zestaw zawiera generator projekcyjny serii G , światłowody świecace bokiem z mikrookienkami efekt 3D długość 100szt 

x 5m,instukcję do samodzielnego montażu
kpl 3390

Ściana Świetlna Prosta szer.100cm wys.200cm
Kompletny zestaw zawiera ścianę o wymiarach szerokość 100cm , wysokość 200cm., zamontowane światłoowody na płycie MDF  

,świecące powierzchnią boczną z mikro-okienkami efekt 3D ,generator światła projekcyjny serii G.
kpl na zapytanie

Dodatkowo płatne opcje : A Możliwość zatrzymania koloru realizowana za pomocą np. dodatkowego wyłącznika jednobiegunowego dopłata 200

Dodatkowo płatne opcje : B Możliwość zatrzymania koloru oraz włączenia urządzenia realizowana za pomocą pilota sterowanego drogą radiową dopłata 400

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

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

PLN/szt.

Świecąca Podłoga
Kompletny zestaw zawiera generator projekcyjny serii G , światłowody świecace bokiem z mikrookienkami efekt 3D długość 

światłowodów dobierana do projektu. Zobacz film na stronie www.e-technologia.pl
kpl na zapytanie

Dodatkowo płatne opcje : A Możliwość zatrzymania koloru realizowana za pomocą np. dodatkowego wyłącznika jednobiegunowego dopłata 200

Dodatkowo płatne opcje : B Możliwość zatrzymania koloru oraz włączenia urządzenia realizowana za pomocą pilota sterowanego drogą radiową dopłata 400

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

Wykonujemy indywidualne projekty
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Kryształowy Pył

Kryształowe Kule

Jesteśmy jedyną firmą w Polsce oferującą opatentowaną technologię mikro-okienek efekt 3D

Ściany Świetlne

Cennik Hurtowy 01.01.2017

Zestawy Światłowodowe EKSKLUZYWNE
Zestawy światłowodowe EKSKLUZYWNE przygotowaliśmy dla najbardziej wymagających klientów którzy cenią najwyższą jakość. Dzięki 

zastosowaniu profesjonalnych generatorów światła oraz bardzo wysokiej jakości kryształkom efekt świetlny jest idealnym rozwiązaniem 

najbardziej wymagającej aplikacji świetlnej.
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