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Prezentacja Revasiled

Rozświetlimy Twoją przestrzeń!
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Jesteśmy polską firmą konstrukcyjno-produkcyjną, która oferuje nowoczesne rozwiązania
oświetleniowe w technologii LED. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszego zespołu
możesz mieć pewność, że wynik prac konstruktorów i projektantów spełni Twoje
oczekiwania. 

W Polsce zaufało nam ponad 150 miast i gmin oraz kilkuset przedsiębiorców, a nasze
produkty i rozwiązania doceniają klienci w wielu krajach Europy i Azji. Nie obawiamy się
poddawać naszych produktów pod ocenę specjalistycznych jednostek naukowo-
badawczych. 

Diody, soczewki i zasilacze dostarczają nam markowi producenci, którzy zapewniają
najwyższe parametry techniczne. 

Projektujemy i produkujemy pod konkretne zamówienie. Współpracując z nami możesz mieć
pewność, że otrzymasz oprawy dopasowane doTwojej inwestycji. Przedstaw nam swoje
potrzeby, a my Rozświetlimy Twoją Przestrzeń!
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Ponad 10 lat doświadczenia Ponad 500  zrealizowanych
projektów

Ponad 1000 przygotowanych
wizualizacji 
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WYSOKA WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
Kreujemy rozwiązania, które sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. 
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NASZE MOCNE STRONY

Nasze produkty cechuje zróżnicowany
wybór diód i soczewek, które pochodzą
od najbardziej renomowanych
producentów na świecie. Dzięki
możliwości konfiguracji jesteśmy 
w stanie stworzyć idealną oprawę do
potrzeb projektu.

W oparciu o szczegółowo przygotowany
model 3D obiektu możemy przygotować
wizualizacje, które stanowią
fotorealistyczne przedstawienie efektu
końcowego projektowanej iluminacji. 

Optyka

Wizualizacje

Posiadamy własne zaplecze produkcyjno-
logistyczne. Od lat rozwijamy też własny
system inteligentnego zarządzania
oświetleniem, dzięki któremu maleją
koszta zużycia energii elektrycznej i koszty
eksploatacji urządzeń.

Produkcja i logistyka

Zespół
Działamy zespołowo wykorzystując
nabytą wiedzę i lata doświadczeń.
Naszą ideą jest dopasowanie projektu
do oczekiwań klienta.
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OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE 
I ILUMINACYJNE

www.revasiled.pl

Dedykowane dla: architektury zabytkowej, architektury współczesnej, obiektów
inżynieryjnych.

Zarówno obiekty zabytkowe jak i nowoczesne mogą
zyskać nowe oblicze dzięki iluminacjom. 
Precyzja iluminacji, akcentowanie kluczowych elementów
architektonicznych i optymalizacja kosztów inwestycji to
elementarne składowe naszych realizacji. 
Projektujemy oświetlenie, które podkreśli piękno
architektury i uwydatni jej najważniejsze elementy bez
zbędnego rozproszenia światła.



BAZYLIKA KATEDRALNA 
W PELPLINIE
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Bazylika w Pelplinie to jedna z największych
świątyń gotyku ceglanego w Polsce. Można w
niej zobaczyć najwyższy drewniany ołtarz w
Europie i drugi na świecie. 
W Bazylice znajdują się także imponujące
sklepienia: gwiaździste, sieciowe i kryształowe.
Ziluminowaliśmy ołtarz i sklepienie, a także
budynek bazyliki z zewnątrz. 

www.revasiled.pl
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BAZYLIKA MARIACKA 
W GDAŃSKU
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Konkatedralna Bazylika Mariacka zwana często
„Koroną Gdańska” jest największą w Europie
świątynią wybudowaną z cegły. Jej potężne
mury i wieże wznoszą się wysoko nad
panoramą miasta oraz nad rozległą okolicą. 
W Bazylice znajduje się późnogotyckie
rebulum ołtarza głównego datowane na lata
1511- 1517. 
Ziluminowaliśmy Ołtarz Koronacji Najświętszej
Marii Panny i elementy wnętrza Bazyliki. 

www.revasiled.pl
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BIBLIOTEKA ELBLĄSKA

10www.revasiled.pl

Biblioteka Elbląska to zabytkowy kompleks
budynków mieszczący się w samym sercu
elbląskiej starówki. W jego skład wchodzi
budynek dawnego kościoła św. Ducha (XIII w.)
Jest to jeden z najstarszych i najcenniejszych
obiektów zachowanych w Elblągu.
Zaprojektowaliśmy iluminację i dostarczyliśmy
oprawy dla Biblioteki i dziedzińca oraz alejek
parkowych.
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OŚWIETLENIE STACJI
METRA W DOHA W
KATARZE
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Doha to stolica Kataru, emiratu leżącego
w centrum złóż naftowych Zatoki Perskiej.
Wybudowane w 2019 r. metro idealnie
wpasowało się w okoliczną architekturę.
Uczestniczyliśmy w realizacji tego
ambitnego projektu. 
Na stację metra dostarczyliśmy oprawy
iluminacyjne z systemem sterowania.

www.revasiled.pl
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HARKANY THERMAL SPA
NA WĘGRZECH 

SPA w Harkanach to jedno z
najpopularniejszych węgierskich uzdrowisk.
Liczba turystów odwiedzających sanatoria
w Harkanach osiąga milion turystów
rocznie. 
Dostarczyliśmy oprawy iluminacyjne dla
Harkany Thermal SPA oświetlając wnętrze
tego wyjątkowego kompleksu.

www.revasiled.pl



MORSKIE CENTRUM
NAUKI  W SZCZECINIE
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Morskie Centrum Nauki to wyjątkowy obiekt
będący jednym z najnowocześniejszych
obiektów w zachodnio- północnej Polsce.
Ziluminowaliśmy obiekt stosując system
zarządzania oświetleniem, za pomocą którego
Inwestor może tworzyć różne kolory
wizualizacji z płynnymi przejściami. 
Dzięki temu obiekt stał się atrakcją zarówno
dla mieszkańców jak i turystów. 

www.revasiled.pl
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Mosty i inne obiekty inżynieryjne coraz częściej
traktowane są jak obiekty dekoracyjne- zwłaszcza jeśli
chodzi o konstrukcje będące zarazem atrakcjami
turystycznymi. 
Warto podkreślić je odpowiednio dobranym oświetleniem
minimalizując tym samym ryzyko wypadków wskutek
oślepienia lub słabej widoczności.
Dziś iluminacje ważnych obiektów i mostów nie należą do
rzadkości, nawet w mniejszych miejscowościach.

OŚWIETLENIE OBIEKTÓW 
INŻYNIERYJNYCH

www.revasiled.pl

Dedykowane dla:  mostów, kładek i obiektw inżynieryjnych..



MOST W RZESZOWIE
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Długość mostu im. Tadeusza
Mazowieckiego wynosi 482 m, a wysokość
pylonu – 108,5 m (drugi co do wysokości w
Polsce). 
Most jest podtrzymywany na 64 wantach,
do których zamontowane zostały stalowe
liny. 
Zastosowane oświetlenie poprawiło
komfort użytkowników.
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,,Gorlice Miasto Światła" to hasło
promocyjne miasta, w którym zapłonęła
pierwsza uliczna lampa naftowa na świecie.
Do iluminacji kładki wykorzystaliśmy
oprawy iluminacyjne wraz z systemem
sterowania. 
Umożliwia to podświetlenie obiektu w
dowolnej kompozycji kolorystycznej,
zarówno w formie statycznej, jak i animacji.

KŁADKA W GORLICACH

www.revasiled.pl
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DŹWIGOZAURY W SZCZECINIE
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Dźwigozaury to zabytkowe dźwigi, które dzięki
iluminacji stały się nowym symbolem Szczecina.
Wykonany przez nas projekt iluminacji umożliwia
dowolną konfigurację oświetlenia dzięki
systemowi sterowania. System umożliwia
również połączenie oświetlenia z muzyką.
Dźwigozaury wraz z wykonaną przez nas
iluminacją Morskiego Centrum Kultury stały się
miejscem, które zachwyca zarówno
mieszkańców jak i turystów odwiedzających
Szczecin. 

www.revasiled.pl
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OPRAWY W OŚWIETLENIU 
 ARCHITEKTURY I ILUMINACJI
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HL to liniowa oprawa architektoniczna przeznaczona do
montażu wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Posiada
możliwość dynamicznego oświetlenia.
Seria profesjonalnych reflektorów z linii CR przeznaczona
jest do stałego lub dynamicznego oświetlenia architektury.
CRU to oprawa doziemna. Dzięki efektom świetlnym jakie
zapewnia oprawa podkreślisz architekturę oraz detale
budynku.



SERIA HL SERIA CR SERIA CRU
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OPRAWY W OŚWIETLENIU 
 ARCHITEKTURY I ILUMINACJI
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CRX i CRV to oprawy kinketowe dostępne w dwóch
wersjach dystrybucji światła: bezpośredniej i bezpośrednio-
pośredniej.
CRN to oprawa przeznaczona do montażu zewnętrznego
(natynkowego). Przeznaczona jest do oświetlania ogólnego
i stref wejściowych do budynków.
CV to oprawa  wewnętrzna projektorowa do montażu
natynkowego lub na szynoprzewodzie. Dedykowana jest do
oświetlenia ogólnego oraz przestrzeni wystawowych.
Hornet to nowoczesne oprawy zewnętrzne przeznaczone
do oświetlenia ciągów pieszych, których wysokość możesz
dostosować do wymagań projektu.
Za pomocą opraw L-City, T-City i Cone oświetlisz ulice,
drogi, ścieżki oraz parki. Różnorodność optyk pozwoli Ci na
precyzyjne oświetlenie miejsc uwzględnionych w projekcie
oraz zmniejszenie zanieczyszczenia świetlnego. 



SERIE: CRN, CRX, CRV, CV SERIE: CONE, CITY
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SERIA HORNET
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Oszczędność światła jest istotna zarówno dla naszej planety jak
i portfela.
Projektujemy nowoczesne rozwiązania oświetleniowe dla
przestrzeni publicznej np. dróg, parkingów, mostów i parków.
Dbamy o komfort i bezpieczeństwo użytkowników oraz korzyści
dla inwestora.
Nasze rozwiązania to zmniejszone zużycie energii oraz
ograniczenie kosztów utrzymania i konserwacji infrastruktury
oświetleniowej.

OŚWIETLENIE PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH

www.revasiled.pl

Dedykowane dla: oświetlenia ulic, dróg, parkingów i parków.



ULICE I PARKI W SŁUPSKU
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Od 2019 r. sukcesywnie oświetlamy miasto
Słupsk. W tym celu użyliśmy oprawy  
z inteligentnym Systemem Sterowania 
Siled PRO. 
Od tego czasu oświetliliśmy nie tylko ulice
miasta, ale również Bulwary Słupi oraz miejskie
parki. 
Odpowiednio dobrane oprawy  wraz 
z zastosowanym systemem pozwoliły na
zmniejszenie kosztów energii elektrycznej 
i eksploatacji.
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EUROPEJSKIE CENTRUM
SOLIDARNOŚCI
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Europejskie Centrum Solidarności jest ważnym
miejscem dokumentującym powstanie
Solidarności oraz inne antykomunistyczne zrywy w
Europie. To muzeum oddziałuje na cały
kontynent, o czym świadczy zainteresowanie
krajowych i zagranicznych zwiedzających oraz
przyznana w 2016 roku Nagroda Muzealna Rady
Europy. 
Zaprojektowaliśmy i zamontowaliśmy oprawy w
patio budynku. 
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MORSKI PARK HANDLOWY
W GDAŃSKU
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Morski Park Handlowy to funkcjonalne centrum
handlowe z dużym supermarketem, sklepami
meblowymi i wyposażeniem domu. Miejsce
weekendowych spotkań jak i codziennych zakupów.
Cały kompleks obejmuje 41 000 m². 
Dostarczyliśmy oprawy wraz z Systemem
Sterowania Siled PRO. 

www.revasiled.pl



OPRAWY W OŚWIETLENIU
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
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Celebra to nowoczesna oprawa przeznaczona do oświetlania
ulic, ścieżek rowerowych, parkingów oraz mostów. Dzięki
osłonie ze szkła hartowanego i najwyższej jakości uszczelkom
oprawa posiada maksymalną ochronę przed warunkami
zewnętrznymi.
Dzięki oprawom Kalos oświetlisz osiedla, parki lub ścieżki. Ich
ponadczasowa stylistyka sprawi, że doskonale wpasują się
zarówno w architekturę nowoczesną jak i zabytkową. 
Hornet to nowoczesne oprawy zewnętrzne przeznaczone do
oświetlenia ciągów pieszych, których wysokość możesz
dostosować do wymagań projektu.
Za pomocą opraw L-City, T-City i Cone oświetlisz ulice, drogi
dla infrastruktury zewnętrznej i parkingi. Różnorodność optyk
pozwoli Ci na precyzyjne oświetlenie miejsc uwzględnionych 

        w projekcie oraz zmniejszenie zanieczyszczenia świetlnego. 



SERIE: CONE,  CITYSERIA HORNETSERIE: CELEBRA, KALOS
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Odpowiednie oświetlenie biurowe wpływa zarówno na
bezpieczeństwo jak i komfort oraz wydajność
pracowników. 
Dostarczamy kompleksowe rozwiązania oświetleniowe
dla przestrzeni biurowych. 
Zastosowanie technologii LED, precyzyjny dobór
soczewek oraz wysoka skuteczność świetlna gwarantują
optymalne doświetlenie stanowisk pracy. 

OŚWIETLENIE BIUROWE

www.revasiled.pl

Dedykowane dla: pojedynczych biur, jak i całych biurowców.



BUDYNEK BIUROWY CETOR
BYDGOSZCZ

36

Cetor to jedna z najbardziej rozwijających się
firm w województwie kujawsko- pomorskim o
wielu profilach działalności. W 2015 roku firma
została wyróżniona tytułem Diament Forbesa,
wpisując się tym samym na prestiżową listę
przedsiębiorstw o najdynamiczniejszym rozwoju. 
Oświetliliśmy przestrzeń biurową i magazynową. 

www.revasiled.pl



OPRAWY W OŚWIETLENIU
BIUROWYM
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CL to nowoczesna seria opraw oświetleniowych
przeznaczona do powierzchni biurowych, klatek
schodowych oraz innych przestrzeni wewnętrznych.
Oprawa jest wykonana z wysokiej jakości
anodowanego aluminium, posiada różne warianty
długości oraz wersje: sufitową, ścienną i zwieszaną.
Z pomocą opraw z linii QL LED oświetlisz
przestrzenie biurowe. Dzięki temu zapewnisz swoim
pracownikom komfort i bezpieczeństwo w miejscu
pracy.



SERIA CL
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SERIA QL 



OŚWIETLENIE OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 
I MAGAZYNOWYCH
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Dobrze dobrane oświetlenie jest istotnym elementem dla
odpowiedniego funkcjonowania przemysłu i magazynów.
Dzięki niemu pracownicy mają zapewnione korzystne warunki
pracy, co zmniejsza ryzyko wypadków. 
Temperatura barwowa wpływa natomiast na dobre
samopoczucie, a w związku z tym na wydajność pracowników.
Dla tej kategorii oświetlenia możliwe jest zastosowanie
Systemu Sterowania Oświetleniem Siled IN, który
dostosowuje moc świecenia do panujących warunków
zaciemnienia.

www.revasiled.pl



CENTRUM LOGISTYCZNE
LOGISTIC 7R 
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7R specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych
powierzchni spedycyjno-magazynowych. W
portfolio najemców 7R znajdują się firmy
reprezentujące branże, m.in. z sektora logistyki, e-
commerce, retail czy przedstawiciele lekkiej
produkcji. Oświetliliśmy przestrzenie ponad 10
budynków magazynowych. 

www.revasiled.pl



ZAKŁAD PRODUKCYJNY
ZOELLER TECH W REKOWIE
GÓRNYM
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Zoeller Tech to największy producent zabudów
pojazdów komunalnych w Polsce. Zajmuje
pozycję lidera na rynku polskim oraz
zagranicznym w zakresie dostarczania
nowoczesnych rozwiązań dla firm
komunalnych. Dostarczyliśmy oprawy dla
przestrzeni magazynowych i otoczenia Zoeller
Tech.

www.revasiled.pl



OPRAWY W OŚWIETLENIU
PRZEMYSŁOWYM I MAGAZYNOWYM
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Oprawy VL i HB to oprawy przemysłowe
przeznaczone do wielkopowierzchniowych
pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych, a
także do oświetlania ciągów komunikacyjnych
pomiędzy regałami magazynowymi. Za ich pomocą 
 zapewnisz swoim pracownikom komfort i
bezpieczeństwo potrzebne dla odpowiednich
warunków pracy. 



OPRAWA HBSERIA VL
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Odpowiednio dobrane oświetlenie dla segmentu
deweloperskiego to nie tylko atrakcyjnie podkreślona
inwestycja, ale też komfort mieszkańców.
Oświetlamy części wspólne i parkingi, a dla
podkreślenia piękna elewacji wykonujemy projekty
iluminacji. 
Projektując oświetlenie dbamy o to, aby tworzyło
efektowną i spójną całość z architekturą osiedla 
i jego otoczeniem. 

OŚWIETLENIE DEWELOPERSKIE

www.revasiled.pl

Dedykowane dla: części wspólnych i otoczenia inwestycji deweloperskich.



OSIEDLE BOTANICA
GDAŃSK
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Osiedle Botanica to prestiżowe osiedle położone
w nadmorskiej dzielnicy Gdańska - Jelitkowie. Jest
laureatem w międzynarodowym konkursie
European Property Awards (Award Winner).
Projekt osiedla został stworzony w oparciu o ideę
miasta-ogrodu ze szczególnym uwzględnieniem
roślinności harmonizującej z otoczeniem. 
Naszym zadaniem było oświetlenie części
wspólnych budynków oraz ich otoczenia.
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APARTAMENTY PORTOVA
GDYNIA

47

Apartamenty Portova  to jeden z
najwyższych budynków w Gdyni. Zdobyły
nagrodę w jednym z najważniejszych
konkursów branży nieruchomości na świecie:
European Property Awards, w kategorii
Residential High Rise Development for
Poland. 
Wykonaliśmy oświetlenie części wspólnych
Apartamentów Portova.

www.revasiled.pl
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OSIEDLE OKRZEI SOPOT
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Zlokalizowane w Sopocie Osiedle Okrzei
jest zdobywcą prestiżowych nagród.
Otrzymało m.in nagrodę FIVE STARS 
w konkursie European Property Award 
w kategorii Residential Development.
Nasze oprawy zostały użyte do oświetlenia
korytarzy, balkonów oraz roślinności na
osiedlu. 

www.revasiled.pl
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OPRAWY W OŚWIETLENIU 
DEWELOPERSKIM
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HL to liniowa oprawa architektoniczna przeznaczona do
montażu wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Posiada
również możliwość dynamicznego oświetlenia.
CRU to oprawa doziemna. Dzięki efektom świetlnym jakie
oferuje podkreślisz architekturę oraz detale budynku.
Quadra to podtynkowa oprawa do zastosowań
zewnętrznych. Jej design współgra z bryłą nowoczesnej
architektury.
CL to nowoczesna seria opraw dedykowana do oświetlenia
wewnętrznych części wspólnych. Oprawa jest wykonana z
wysokiej jakości anodowanego aluminium, posiada różne
warianty długości oraz wersje: sufitową, ścienną i
zwieszaną.



SERIA HL SERIA CRU
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SERIA QUADRA SERIA CL



OPRAWY W OŚWIETLENIU 
DEWELOPERSKIM
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Za pomocą oprawy Dragonfly oświetlisz ciągi
komunikacyjne i nadasz nowego wyrazu okolicznej zieleni,
a także uwydatnisz obiekty małej architektury. 
Hornet to nowoczesne oprawy zewnętrzne przeznaczone
do oświetlenia ciągów pieszych, których wysokość możesz
dostosować do wymagań projektu.
Za pomocą opraw L-City, T-City i Cone oświetlisz ulice,
drogi dla infrastruktury zewnętrznej i parkingi.
Różnorodność optyk pozwoli Ci na precyzyjne oświetlenie
miejsc uwzględnionych w projekcie oraz zmniejszenie
zanieczyszczenia świetlnego. 



SERIE: CONE I CITY
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OPRAWA DRAGONFLY SERIA HORNET



Invest Komfort

"Firma REVA-SILED Sp. z o.o. dostarczyła
oświetlenie dla dziewięciu naszych inwestycji.
Każdorazowo firma REVA - SILED Sp. z o.o.

wykazała się profesjonalnym podejściem,
zaangażowaniem oraz terminowością.

Na podstawie doświadczeń płynących z
dotychczasowej współpracy z firmą

REVA - SILED Sp. z o.o. przewidujemy w
przyszłości zawieranie kolejnych 
umów na dostawę oświetlenia."

Miasto Gorlice

"Z przyjemnością możemy polecić firmę 
REVA-SILED Sp. z o.o. jako rzetelnego i

sprawdzonego projektanta i wykonawcę opraw
oświetleniowych najwyższej jakości. 

Iluminacja kładki prowadzącej do Parku
Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego

wykonana przez REVA-SILED Sp. z o.o. idealnie
wpisuje się w markę Gorlice Miasto Światła." 
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OPINIE NASZYCH KLIENTÓW



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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POLUB NAS: 

REVA-SILED SP. Z O.O
ul. Siedlicka 6 
80-219 Gdańsk
e-mail: biuro@revasiled.pl


