
 

 

 

 

Cennik zestawów i gotowych wiązek do gwieździstego nieba 

 

 

 

1. Wiązki światłowodów - światłowód 

 

L.p. Nazwa Opis Cena z VAT 

1. Wiązka XS 100 odcinków światłowodu PMMA o średnicy 0,75mm po 1,5 m 90,00 

2. Wiązka S 200 odcinków światłowodu PMMA o średnicy 0,75mm po 1,5 m 180,00 

3. Wiązka M 250 odcinków światłowodu PMMA o średnicy 0,75mm po 2 m 300,00 

4. Wiązka L 300 odcinków światłowodu PMMA o średnicy 0,75mm po 3 m 540,00 

5. Wiązka XL 500 odcinków światłowodu PMMA o średnicy 0,75mm po 3 m 900,00 

 

 

 

2. Zasilanie światłowodów – generatory światła 

 

Zestawy sterownia z generatorami i głowicami  do światłowodów 

Lp. Nazwa 

Możliwości Cena z VAT 

Czysto białe 

gwiazdy 

Płynna zmiana 

kolorów z 

możliwością 

zatrzymania na 

wybranym 

kolorze 

Regulacja 

jasności 

Programy 

tematyczne 

do 

koloroterapii 

i SPA 

pilot 
 

1. LED białe światło ● 

   

------ 299,00 zł 

2. LED białe mocne ● 

   

------ 869,00 zł 

3. LED RGB 3W 

 

● ● 

 

IR 469,00 zł 

4. LED migotanie / kolory ● ● ●  Radiowy 469,00 zł 

5. LED RGB mocne  ●  ● Radiowy 1 719,00zł 

6. LED RGBW Pro ● ● ● ● Radiowy 1 039,00 zł 

7. LED biało-niebieski ● ● 

  

IR 835,00 zł 

* Poszczególne pozycje zawierają wszystkie potrzebne urządzenia do zasilenia maksymalnie 900 włókien światłowodowych o 
średnicy 0.75mm. 
* Jako opcja dostępne są różne systemy sterowania w tym DALI i DMX 
* Generator LED migotanie/kolory ma maksymalną pojemność 400 włókien światłowodowych o średnicy 0,75mm  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Przykładowe zestawienia 

 

L.p. Generator Wiązka Efekt świetlny Cena z 

VAT 

1 
LED białe 
światło 

Wiązka XS 

Białe światło – do wyboru białe zimne, białe neutralne lub białe ciepłe. 100 
punktów świetlnych, które można rozmieścić na mniejszej powierzchni, ale 
w większym zagęszczeniu. Naturalny efekt gwiazd. Polecamy do pokoju 
dziecinnego o nowoczesnym wystroju, salonu, hallo lub korytarza. 100 
punktów świetlnych x 1,5m. 

389,00 

2 
LED białe 
światło 

Wiązka S 

Białe światło – do wyboru białe zimne, białe neutralne lub białe ciepłe. 200 
punktów świetlnych, które można rozmieścić na mniejszej powierzchni, ale 
bardzo gęsto. Polecamy do biura, salonu, korytarza, małej Sali 
konferencyjnej, nad wannę SPA. 200 punktów świetlnych x 1,5m 

479,00 

3 LED RGB 3W Wiązka XS 

Zestaw umożliwiający zmianę kolorów. Światło o średnim natężeniu, 
regulacja tempa zmiany kolorów. Przykładowe kolory: niebieski, granatowy, 
czerwony, żółty, różowy, biały ( ze zmieszania diod RGB ). Polecamy do 
pokoju dziecinnego, salonu, nad wannę SPA, do łaźni parowej, do salonów 
koloroterapii. 100 punktów świetlnych x 1,5m. 

559,00 

4 
LED migotanie 

/ kolory 
Wiązka XS 

Unikalny efekt migotania polegający na przygasaniu i rozjaśnianiu wybranych 
gwiazd. Łączony efekt migotania i zmiany kolorów. Kolory:  biały, czerwony, 
fioletowy, żółty niebieski, granatowy. Regulacja prędkości zmiany kolorów i 
migotania. Idealny zestaw do koloroterapii. Polecamy do pokoju dziecięcego, 
nad wannę SPA, do salonu kosmetycznego, do łazienki, do łaźni parowej  100 
punktów świetlnych x 1,5m. 

559,00 

5 
LED białe 
światło 

Wiązka M 

Białe światło – do wyboru białe zimne, białe neutralne lub białe ciepłe. 250 
punktów świetlnych, które można rozmieścić na większej powierzchni. 
Naturalny efekt gwiazd. Polecamy do salonu, hallu lub korytarza, biura, sali 
konferencyjnej, poczekalni, sali kina domowego.  
250 punktów świetlnych x 2m 

599,00 

6 LED RGB 3W Wiązka S 

Zestaw umożliwiający zmianę kolorów. Światło o średnim natężeniu, 
regulacja tempa zmiany kolorów. Przykładowe kolory: niebieski, granatowy, 
czerwony, żółty, różowy, biały ( ze zmieszania diod RGB ). Polecamy do 
pokoju dziecinnego, salonu, nad wannę SPA, do łaźni parowej, do salonów 
koloroterapii, do biura, nad schody. 200 punktów świetlnych x 1,5m. 

649,00 

7 
LED migotanie 

/ kolory 
Wiązka S 

Unikalny efekt migotania polegający na przygasaniu i rozjaśnianiu wybranych 
gwiazd. Łączony efekt migotania i zmiany kolorów. Kolory:  biały, czerwony, 
fioletowy, żółty niebieski, granatowy. Regulacja prędkości zmiany kolorów i 
migotania. Idealny zestaw do koloroterapii. Polecamy do pokoju dziecięcego, 
nad wannę SPA, do salonu kosmetycznego, do łazienki, do łaźni parowej  200 
punktów świetlnych x 1,5m. 

649,00 

8 LED RGB 3W Wiązka M 

Zestaw umożliwiający zmianę kolorów. Światło o średnim natężeniu, 
regulacja tempa zmiany kolorów. Przykładowe kolory: niebieski, granatowy, 
czerwony, żółty, różowy, biały (ze zmieszania diod RGB).Polecamy do sal 
weselnych, nad miejsce dla orkiestry, do sal balowych, do sal zabaw dla 
dzieci, większych salonów, sal konferencyjnych , lobby hotelowego, nad 
basen, napinanych sufitów.  250 punktów świetlnych x 2m 

769,00 

9 
LED migotanie 

/ kolory 
Wiązka M 

Unikalny efekt migotania polegający na przygasaniu i rozjaśnianiu wybranych 
gwiazd. Łączony efekt migotania i zmiany kolorów. Kolory:  biały, czerwony, 
fioletowy, żółty niebieski, granatowy. Regulacja prędkości zmiany kolorów i 
migotania. Idealny zestaw do koloroterapii. Polecamy do sal weselnych, nad 
miejsce dla orkiestry, do sal balowych, do sal zabaw dla dzieci, większych 
salonów, sal konferencyjnych , lobby hotelowego, nad basen, napinanych 
sufitów.  250 punktów świetlnych x 2m 

769,00 

 

 

 

    



 

 

10 
LED biało-
niebieski 

Wiązka XS 

Unikalny zestaw z różnymi odcieniami światła niebieskiego oraz światłem 
białym. Efekt świetlny, który każdemu się spodoba i pasuje do większości 
nowoczesnych wnętrz. Ten zestaw polecamy do Polecamy do pokoju 
nastolatka o nowoczesnym wystroju, salonu, hallu lub korytarza. Jako 
element wystroju klubu muzycznego lub sklepu z odzieżą dla młodzieży 100 
punktów świetlnych x 1,5m 

925,00 

11 
LED biało-
niebieski 

Wiązka S 

Unikalny zestaw z różnymi odcieniami światła niebieskiego oraz światłem 
białym. Efekt świetlny, który każdemu się spodoba i pasuje do większości 
nowoczesnych wnętrz. Ten zestaw polecamy do Polecamy do pokoju 
nastolatka o nowoczesnym wystroju, salonu, hallu lub korytarza. Jako 
element wystroju klubu muzycznego lub sklepu z odzieżą dla młodzieży. 200 
punktów świetlnych  x 1,5m  

1 015,00 

12 
LED biało-
niebieski 

Wiązka M 

Unikalny zestaw z różnymi odcieniami światła niebieskiego oraz światłem 
białym. Efekt świetlny, który każdemu się spodoba i pasuje do większości 
nowoczesnych wnętrz. Ten zestaw polecamy do sal weselnych, nad miejsce 
dla orkiestry, do sal balowych, do sal zabaw dla dzieci, większych salonów, 
sal konferencyjnych , lobby hotelowego, nad basen, napinanych sufitów.   
Jako element wystroju klubu muzycznego lub sklepu z odzieżą dla młodzieży 
250 punktów świetlnych  x 2m 

1 135,00 

13 
LED białe 

mocne 
Wiązka M 

18W generator zapewnia dużą intensywność światła. Światło białe do 
wyboru ciepłe, zimne lub neutralne. Ten zestaw polecamy do sal weselnych, 
nad miejsce dla orkiestry, do sal balowych, do sal zabaw dla dzieci, 
większych salonów, sal konferencyjnych , lobby hotelowego, nad basen, 
napinanych sufitów, klubów muzycznych, sklepów. 250 punktów świetlnych  
x 2m 

1 169,00 

14 LED RGBW Pro Wiązka M 

Zestaw umożliwiający zmianę kolorów. Światło o średnim natężeniu, 
regulacja tempa zmiany kolorów. Przykładowe kolory: niebieski, granatowy, 
czerwony, żółty, różowy, biały (dodatkowa dioda biała).Polecamy do sal 
weselnych, nad miejsce dla orkiestry, do sal balowych, do sal zabaw dla 
dzieci, większych salonów, sal konferencyjnych , lobby hotelowego, nad 
basen, napinanych sufitów.  250 punktów świetlnych x 2m 

1 339,00 

15 LED RGBW Pro Wiązka L 

Zestaw umożliwiający zmianę kolorów. Światło o średnim natężeniu, 
regulacja tempa zmiany kolorów. Przykładowe kolory: niebieski, granatowy, 
czerwony, żółty, różowy, biały (dodatkowa dioda biała).Polecamy do sal 
weselnych, do sal balowych, do sal zabaw dla dzieci, większych salonów, sal 
konferencyjnych , lobby hotelowego, nad basen, napinanych sufitów, 
sklepów, salonów samochodowych.  300 punktów świetlnych x 3m 

1 579,00 

16 
LED białe 

mocne 
Wiązka XL 

18W generator zapewnia dużą intensywność światła. Światło białe do 
wyboru ciepłe, zimne lub neutralne. Ten zestaw polecamy do sal weselnych, 
do sal balowych, do sal zabaw dla dzieci, do salonów samochodowych, sal 
konferencyjnych , lobby hotelowego, nad basen, napinanych sufitów, 
klubów muzycznych, sklepów. 500 punktów świetlnych  x 3m 

1 769,00 

17 LED RGBW Pro Wiązka XL 

Zestaw umożliwiający zmianę kolorów. Światło o średnim natężeniu, 
regulacja tempa zmiany kolorów. Przykładowe kolory: niebieski, granatowy, 
czerwony, żółty, różowy, biały (dodatkowa dioda biała). Ten zestaw 
polecamy do sal weselnych, do sal balowych, do sal zabaw dla dzieci, do 
salonów samochodowych, sal konferencyjnych , lobby hotelowego, nad 
basen, napinanych sufitów, klubów muzycznych, sklepów. 500 punktów 
świetlnych  x 3m 

1 939,00 

18 
LED RGB 
mocne 

Wiązka M 

Zestaw umożliwiający zmianę kolorów. Duża intensywność światła sprawia, 
że efekt będzie widoczny nawet przy dodatkowym oświetleniu. regulacja 
tempa zmiany kolorów. Przykładowe kolory: niebieski, granatowy, czerwony, 
żółty, różowy, biały (ze zmieszania diod RGB). Polecamy do sal weselnych, 
nad miejsce dla orkiestry, do sal balowych, do sal zabaw dla dzieci, 
większych salonów, sal konferencyjnych , lobby hotelowego, nad basen, 
napinanych sufitów.  250 punktów świetlnych x 2m 

2 019,00 



 

 

19 
LED RGB 
mocne 

Wiązka L 

Zestaw umożliwiający zmianę kolorów. Duża intensywność światła sprawia, 
że efekt będzie widoczny nawet przy dodatkowym oświetleniu. regulacja 
tempa zmiany kolorów. Przykładowe kolory: niebieski, granatowy, czerwony, 
żółty, różowy, biały (z mieszania diod RGB).Polecamy do sal weselnych, do 
sal balowych, do sal zabaw dla dzieci, większych salonów, sal 
konferencyjnych , lobby hotelowego, nad basen, napinanych sufitów, 
sklepów, salonów samochodowych.  300 punktów świetlnych x 3m 

2 259,00 

20 
LED RGB 
mocne 

Wiązka XL 

Zestaw umożliwiający zmianę kolorów. Duża intensywność światła sprawia, 
że efekt będzie widoczny nawet przy dodatkowym oświetleniu. regulacja 
tempa zmiany kolorów. Przykładowe kolory: niebieski, granatowy, czerwony, 
żółty, różowy, biały (z mieszania diod RGB).Ten zestaw polecamy do sal 
weselnych, do sal balowych, do sal zabaw dla dzieci, do salonów 
samochodowych, sal konferencyjnych , lobby hotelowego, nad basen, 
napinanych sufitów, klubów muzycznych, sklepów. 500 punktów świetlnych  
x 3m 

2 619,00 

 

 

 

4. Dokładny skład elementów poszczególnych zestawów 
 

1 

LED białe światło Cena netto Cena z VAT 

Generator LED 3W białe światło           147,03 zł            180,85 zł  

Zasilacz stało prądowy             27,45 zł              33,76 zł  

Głowica do światłowodów             68,61 zł              84,40 zł  

SUMA:            299,00 zł  

2 

LED białe światło mocne     

Generator LED 18W białe światło           561,19 zł            690,27 zł  

Zasilacz stałoprądowy             75,16 zł              92,45 zł  

Głowica do światłowodów             70,15 zł              86,28 zł  

SUMA:            869,00 zł  

3 

LED RGB 3W     

Generator LED 3W RGB           149,33 zł            183,68 zł  

Zasilacz stałonapięciowy             27,88 zł              34,29 zł  

Sterownik IrFlex z pilotem             84,62 zł            104,09 zł  

Pilot             49,78 zł              61,23 zł  

Głowica do światłowodów             69,69 zł              85,72 zł  

SUMA:            469,00 zł  

4 

LED migotanie / kolory *)     

Generator LED 4W – białe światło / filtr migoczący i barwny   

Zasilacz, Głowica do światłowodów, Pilot radiowy   

 SUMA: 469,00 zł 

5 

LED RGB mocne   

Generator LED 18W RGB           848,52 zł         1 043,68 zł  

Zasilacz stałonapięciowy             39,93 zł              49,11 zł  

Sterownik Pro 3kanały           299,48 zł            368,36 zł  

Pilot dotykowy RGB           139,76 zł            171,90 zł  

Głowica do światłowodów             69,88 zł              85,95 zł  

SUMA:         1 719,00 zł  



 

 

6 

LED RGBW Pro     

Generator LED 4W RGBW           249,33 zł            306,67 zł  

Zasilacz stałonapięciowy             36,90 zł              45,39 zł  

Sterownik Pro 4 kanały           349,06 zł            429,34 zł  

Pilot dotykowy RGBW           139,62 zł            171,74 zł  

Głowica do światłowodów             69,81 zł              85,87 zł  

SUMA:         1 039,00 zł  

7 

LED biało-niebieski     

Generator LED 4W BBCWCW           245,64 zł            302,14 zł  

Zasilacz stałonapięciowy             36,36 zł              44,72 zł  

Sterownik IrFlex BW           117,91 zł            145,03 zł  

Pilot             58,95 zł              72,51 zł  

Głowica do światłowodów             68,78 zł              84,60 zł  

SUMA:            649,00 zł  

 
*) Generator z filtrem migoczącym wraz z akcesoriami stanowi zestaw fabryczny. Nie ma możliwości sprzedaży poszczególnych elementów, dlatego w cenniku uwzględniono cenę za zestaw. 

 

 

 

UWAGA!!! Jest oczywiście możliwość zestawienia dowolnej wiązki z dowolnym 

generatorem światła. Wykonujemy także wiązki pod zamówienie klienta oraz 

oferujemy włókno światłowodowe na szpuli. 

 

Nie wiesz jak dobrać liczbę gwiazd do powierzchni? 

Zajrzyj pod poniższy link: 
 

 

https://www.swiatlowody.com/gwiezdziste-niebo.html#jak-dobrac-liczbe-gwiazd 

 


