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Oświetlenie obiektów inżynieryjnych

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 OBIEKTÓW 
INŻYNIERYJNYCH

www.revasiled.pl

Dedykowane dla:  mostów, kładek i obiektw inżynieryjnych..

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.
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KŁADKA W GORLICACH

www.revasiled.pl

,,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 Siled DYNAMIC. 
Umożliwia to podświetlenie obiektu w
dowolnej kompozycji kolorystycznej,
zarówno w formie statycznej, jak i animacji.
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NASZE ROZWIĄZANIA DLA KŁADKI
W GORLICACH
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Dzięki odpowiednio dobranej optyce użyliśmy
najmniejszych możliwych mocy przy zachowaniu wysokiej
intensywności iluminacji.
Do iluminacji kładki wykorzystaliśmy rodzinę reflektorów
HL RGBW wraz z systemem sterowania Siled DYNAMIC.
Dzięki temu miasto ma możliwość podświetlenia obiektu w
dowolnej kompozycji kolorystycznej, zarówno w formie
statycznej, jak i animacji, np. w czasie świąt państwowych -
bielą i czerwienią. 
Zainstalowaliśmy ponad 100 sztuk opraw w całej inwestycji.

OPRAWA HL
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MOST W RZESZOWIE

www.revasiled.pl

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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NASZE ROZWIĄZANIA DLA MOSTU
W RZESZOWIE
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Specjalnie zaprojektowany system Dual Optic stosowany w
oprawie montowanej w barierkach pozwala iluminować bok
mostu oraz doświetlać ścieżkę dla pieszych zapewniając
bezpieczeństwo przechodniów.
Zastosowana optyka oraz możliwość redukcji mocy w
oprawach iluminacyjnych umożliwiła obniżenie poboru
mocy o około 30%.
Dostarczyliśmy ponad 600 sztuk opraw dla całej inwestycji.

OPRAWY CR

OPRAWA HL
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DŹWIGOZAURY W SZCZECINIE

www.revasiled.pl

Dźwigozaury to zabytkowe dźwigi, które dzięki
iluminacji stały się nowym symbolem Szczecina.
Wykonany przez nas projekt iluminacji umożliwia
dowolną konfigurację oświetlenia dzięki
zastosowanemu Systemowi Sterowania Siled
DYNAMIC. 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. 
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NASZE ROZWIĄZANIA DLA
DŹWIGOZAURÓW W SZCZECINIE

16

Dzięki odpowiednio dobranej optyce użyliśmy
najmniejszych możliwych mocy przy zachowaniu wysokiej
intensywności iluminacji.
Zainstalowaliśmy 100 sztuk opraw w całej inwestycji.

www.revasiled.pl

OPRAWA HL



KŁADKA NAD CZARNYM
DUNAJCEM W NOWYM TARGU
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Kładka nad Czarnym Dunajcem to przyciągająca
uwagę realizacja wyróżniająca się kolorem
niebieskim. Dzięki barwnej iluminacji nocna
panorama miasta zyskała dodatkowy wizualny
walor, co pozwoliło na stworzenie wyjątkowego
miejsca w przestrzeni miejskiej.

www.revasiled.pl
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NASZE ROZWIĄZANIA DLA KŁADKI
NAD CZARNYM DUNAJCEM
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Dzięki odpowiednio dobranej optyce użyliśmy
najmniejszych możliwych mocy przy zachowaniu wysokiej
intensywności iluminacji.
Obniżyliśmy moc zainstalowaną o około 50% dzięki
zastosowaniu diod Royal Blue o bardzo wysokiej
intensywności.
Uzyskaliśmy intensywną barwę oświetlenia odpowiadającą
projektowi architektury krajobrazu.
Zainstalowaliśmy ponad 100 sztuk opraw w całej inwestycji.

www.revasiled.pl

OPRAWA HL



MOST W BYTOWIE
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Nasze oprawy wydobyły piękno i podkreśliły
walory architektoniczne jednego 
z wyróżniających się mostów kolejowych na
Pomorzu. Wiadukt, którego konstrukcja
wzorowana jest na rzymskich akweduktach
zbudowano pod koniec XIX wieku.
Zaprojektowane przez nas oświetlenie
podkreśliło jego zabytkowe elementy.

www.revasiled.pl
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NASZE ROZWIĄZANIA DLA MOSTU
W BYTOWIE
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Specjalnie dobrana temperatura barwowa źródeł LED o
bardzo wysokim współczynniku CRI pozwoliła na
odwzorowanie piękna zabytkowych ceglanych przęseł
łukowych.
Projektory o regulowanych przesłonach uwydatniły
umieszczone na filarach herby wykonane z piaskowca.
Dostarczyliśmy ponad 60 sztuk opraw dla całej inwestycji.

www.revasiled.pl

SERIA VL

OPRAWA  HB2
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OPRAWY W OŚWIETLENIU
OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH

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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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." 

26

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

REVA-SILED SP. Z O.O
ul. Siedlicka 6 
80-219 Gdańsk
NIP 957-111-24-58

TOMASZ NOWIK
Dyrektor Zarządzający- Segment Biznes
tomasz.nowik@revasiled.pl
+48 501 394 940


