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Rozświetlimy Twoją przestrzeń!
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Oświetlenie architektoniczne i iluminacyjne
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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.
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Początek prac nad projektami iluminacji obiektów
architektonicznych stanowi stworzenie dokładnego
trójwymiarowego modelu budowli. 
Dzięki zastosowaniu  nowoczesnego oprogramowania
Autodesk 3DS Max modele naszych obiektów
odzwierciedlają nie tylko kubaturę, bryłę budynku i jego kolor
ale również fakturę tynku, kamienia, strukturę cegły,
dachówek czy połysku generowanego przez użyty materiał. 
Dzięki bazie sfotometryzowanych opraw w oparciu o
szczegółowo przygotowany model budynku jesteśmy w
stanie z bardzo dużą dokładnością zasymulować efekt
iluminacji obiektu.

WIZUALIZACJE
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Przygotowane w ten sposób wizualizacje stanowią
fotorealistyczne przedstawienie efektu iluminacji obiektu.
Jest to przedstawienie kompleksowe dające w
przeciwieństwie do fragmentarycznych prób świetlnych
całościowy obraz efektu końcowego projektowanej
iluminacji.
Dodatkowo, wykonane przez nas wizualizacje stanowią
doskonały materiał marketingowy pozwalający
zaprezentować planowaną inwestycję jeszcze przed jej
realizacją. 

WIZUALIZACJE
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PRZYKŁADOWE WIZUALIZACJE
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ARCHITEKTURA HISTORYCZNA
PRZYKŁADOWE REALIZACJE
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ZAMEK KRÓLEWSKI W
WARSZAWIE
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Zamek Królewski był rezydencją władców Polski,
miejscem obrad Sejmu, centrum
administracyjnym i kulturalnym kraju. To w Sali
Senatorskiej w 1791 roku uchwalono Konstytucję
3 Maja – pierwszą w Europie i drugą na świecie. 
Zmodernizowaliśmy oświetlenie w Ogrodach
Królewskich i dostarczyliśmy oprawy na
dziedziniec zamku. 

www.revasiled.pl
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NASZE ROZWIĄZANIA DLA ZAMKU
KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE
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SERIA HL

Zastosowaliśmy specjalną optykę pozwalającą na
symetryczne doświetlenie drzew.
Zastosowaliśmy minimalną moc przy zachowaniu
wysokich parametrów fotometrycznych i
zredukowaliśmy efekt zanieczyszczenia światłem.
Dostosowaliśmy współczynnik CRI 90 oraz
temperaturę barwową 6 500 K aby wydobyć
idealną barwę zieleni.
Dostarczyliśmy ponad 1000 sztuk opraw dla całej
inwestycji.



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. 
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NASZE ROZWIĄZANIA DLA BAZYLIKI 
KATEDRALNEJ W PELPLINIE
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SERIA HL

Zastosowaliśmy kilkanaście optyk o różnych zakresach i
specjalne uchwyty, co pozwoliło dokładnie
zaakcentować iluminowane elementy.
Osiągnęliśmy równomiernie oświetlone sklepienie
dzięki asymetryczności soczewek- efekt wysokości i
przestrzeni.
Dzięki odpowiednio dobranej optyce użyliśmy
najmniejszych możliwych mocy opraw  przy
zachowaniu odpowiedniego efektu.
Dostosowaliśmy kolor opraw do wymagań
konserwatorskich.
Zastosowaliśmy oprawy z regulacją poziomu natężenia
światła.
Dostarczyliśmy ponad 500 sztuk opraw dla całej
inwestycji.

SERIA CVSERIA CR

SERIA CRU



BIBLIOTEKA ELBLĄSKA
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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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NASZE ROZWIĄZANIA DLA 
BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ
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SERIA CR

Zyskaliśmy zasięg szerokiego i równomiernego 
oświetlenia alejek parkowych z wykorzystaniem 
opraw architektonicznych  o wysokościach 1 oraz 
4m.
Podświetliliśmy elewację w taki sposób aby 
naturalne nierówności cegły nie zakłóciły iluminacji 
jednolitej powierzchni.
Dzięki odpowiednio dobranej optyce użyliśmy 
najmniejszych możliwych mocy przy zachowaniu 
odpowiedniego efektu.
Dostarczyliśmy ponad 200 sztuk opraw dla całej 
inwestycji.

SERIA HL SERIA CRU

SERIA HORNET
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INNE NASZE REALIZACJE
ZAINSPIRUJ SIĘ
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ARCHITEKTURA HISTORYCZNA
BAZYLIKA MARIACKA W
GDAŃSKU
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. 
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ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA
STACJA METRA W DOHA
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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.



ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA
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. 
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OBIEKTY INŻYNIERYJNE
KŁADKA W GORLICACH

www.revasiled.pl

Oświetliliśmy kładkę prowadzącą do Parku
Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego 
w Gorlicach. 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.
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OPRAWY W OŚWIETLENIU 
 ARCHITEKTURY I ILUMINACJI

47

OPRAWY W OŚWIETLENIU 
 ARCHITEKTURY I ILUMINACJI

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

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 SERIA HORNET SERIA CITY 50



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: 

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


