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Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

PLN/szt.

Kryształowe Gwiazdy 20pkt  (ZK,B,BN)
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 40W z jedną do wyboru tarczą (ZK,B,BN), światłowody długość 20szt x 2m 

,kryształki szklane 20szt w 9 rodzajach do wyboru + tulejki montażowe
kpl 1890

Kryształowe Gwiazdy 35pkt  (ZK,B,BN) 
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 40W  z jedną do wyboru tarczą (ZK,B,BN), światłowody długość 20szt x 2m + 

15szt x 3,5m ,kryształki szklane 35szt w 9 rodzajach do wyboru + tulejki montażowe
kpl 2690

Kryształowe Gwiazdy 50pkt  (ZK,B,BN)
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 40W  z jedną do wyboru tarczą (ZK,B,BN), światłowody długość 20szt x 2m + 

15szt x 3,5m + 15szt x 5m ,kryształki szklane 50szt w 9 rodzajach do wyboru + tulejki montażowe
kpl 3490

Oznaczenie (ZK,B,BN) ZK zmiana kolorów, B światło białe, BN światło biało-niebieskie

Dodatkowo płatne opcje : 
Zmiana kolorów może być sterowana za pomocą pilota, systemów inteligentnych DMX, KNX, DALI (rodzaj i moc generatora do 

ustalenia z działem handlowym) 
dopłata wg wyliczenia

Kryształowe Gwiazdy Twój Zestaw      Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam potrzebną ilość i długość światłowodów kpl wg wyliczenia

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

PLN/szt.

Kryształowy Pył 20pkt+100pkt (ZK,B,BN)
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 40W z jedną do wyboru tarczą (ZK,B,BN), światłowody długość 20szt x 2m 

,kryształki szklane 20szt w 9 rodzajach do wyboru + światłowódy 100szt x 3m
kpl 2190

Kryształowy Pył 35pkt+100pkt (ZK,B,BN)
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 40W z jedną do wyboru tarczą (ZK,B,BN), światłowody długość 20szt x 2m + 

15szt x 3,5m ,kryształki szklane 35szt w 9 rodzajach do wyboru+ światłowódy 100szt x 3m
kpl 2990

Kryształowy Pył 50pkt+100pkt (ZK,B,BN)
Kompletny zestaw zawiera generator światła LED 40W z jedną do wyboru tarczą (ZK,B,BN), światłowody długość 20szt x 2m + 

15szt x 3,5m + 15szt x 5m ,kryształki szklane 50szt w 9 rodzajach do wyboru + światłowódy 100szt x 3m
kpl 3790

Oznaczenie (ZK,B,BN) ZK zmiana kolorów, B światło białe, BN światło biało-niebieskie

Dodatkowo płatne opcje : 
Zmiana kolorów może być sterowana za pomocą pilota, systemów inteligentnych DMX, KNX, DALI (rodzaj i moc generatora do 

ustalenia z działem handlowym) 
dopłata wg wyliczenia

Kryształowy Pył Twój zestaw Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam potrzebną ilość i długość światłowodów kpl wg wyliczenia

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

PLN/szt.

Kryształowe Kule 50pkt  (ZK,B,BN)
Kompletny zestaw zawiera generator LED 40W z jedną tarczą do wyboru (ZK,B,BN), światłowody świecace bokiem z 

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

Kryształowe Kule 100pkt  (ZK,B,BN)
Kompletny zestaw zawiera generator LED 40W z jedną tarczą do wyboru (ZK,B,BN), światłowody świecace bokiem z 

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

Oznaczenie (ZK,B,BN) ZK zmiana kolorów, B światło białe, BN światło biało-niebieskie

Dodatkowo płatne opcje : 
Zmiana kolorów może być sterowana za pomocą pilota, systemów inteligentnych DMX, KNX, DALI (rodzaj i moc generatora do 

ustalenia z działem handlowym) 
dopłata wg wyliczenia

Kryształowe Kule Twój Zestaw max 200pkt dł.10m Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam potrzebną ilość i długość światłowodów kpl wg wyliczenia

Numer zamówieniowy Opis
Jednostka 

miary

Cena netto 

PLN/szt.

Ściana Świetlna 50pkt 
Kompletny zestaw zawiera generator LED 40W z jedną tarczą do wyboru (ZK,B,BN), światłowody świecace bokiem z 

mikrookienkami długość 50szt x 3m
kpl 1890

Ściana Świetlna 100pkt 
Kompletny zestaw zawiera generator LED 40W z jedną tarczą do wyboru (ZK,B,BN), światłowody świecace bokiem z 

mikrookienkami długość 100szt x 2m
kpl 3390

Oznaczenie (ZK,B,BN) ZK zmiana kolorów, B światło białe, BN światło biało-niebieskie

Dodatkowo płatne opcje : 
Zmiana kolorów może być sterowana za pomocą pilota, systemów inteligentnych DMX, KNX, DALI (rodzaj i moc generatora do 

ustalenia z działem handlowym) 
dopłata wg wyliczenia

Ściana Twój zestaw Wykonanie specjalne wg twojego pomysłu - prześlij nam potrzebną ilość i długość światłowodów kpl wg wyliczenia
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Wykonujemy indywidualne zestawy światłowodowe 

Kryształowy Pył

Kryształowe Kule

Jesteśmy jedyną firmą w Polsce oferującą opatentowaną technologię mikro-okienek 

Ściany Świetlne

Cennik Hurtowy 01.10.2018

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

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

rozwiązaniem najbardziej wymagającej aplikacji świetlnej.
Kryształowe Gwiazdy


