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Oświetlenie deweloperskie

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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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

Dedykowane dla: części wspólnych i otoczenia inwestycji deweloperskich.



OSIEDLE BOTANICA W 
GDAŃSKU
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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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NASZE ROZWIĄZANIA DLA OSIEDLA 
BOTANICA

09

SERIA QUADRA

Zastosowaliśmy oprawy, o wysokim standardzie
jakości i niezawodności wymaganym w oświetleniu
zewnętrznym. 
Na życzenie klienta podwyższyliśmy wartość
szczelności we wszystkich oprawach.
Zaprojektowaliśmy specjalnie dla klienta oprawy
serii Quadra (kwadratowa) do oświetlenia podcieni
i balkonów.
Zainstalowaliśmy ponad 200 opraw w całej
inwestycji.

OPRAWA DRAGONFLY SERIA CR



APARTAMENTY PORTOVA
W GDYNI
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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.
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NASZE ROZWIĄZANIA DLA 
APARTAMENTÓW PORTOVA
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SERIA QUADRA

Zaprojektowaliśmy zgodnie z oczekiwaniami klienta
oprawy z serii CL.
Dostosowaliśmy wymiary opraw do projektu
architektonicznego.
Podwyższyliśmy  w diodach wartość współczynnika
oddawania barw (CRI) spełniając wysokie
wymagania projektantów wnętrz.
Zainstalowaliśmy ponad 2 700 opraw w całej
inwestycji.

SERIA CRSERIA CL



OSIEDLE OKRZEI W SOPOCIE
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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. 
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NASZE ROZWIĄZANIA DLA OSIEDLA 
OKRZEI
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Dostosowaliśmy linię opraw CL do wymagań 
projektu architektonicznego korytarzy.
Zastosowaliśmy oprawy, o bardzo wysokim 
standardzie jakości i niezawodności wymaganych w 
oświetleniu zewnętrznym.
Na życzenie klienta podwyższyliśmy wartość 
szczelności we wszystkich oprawach.
Zaprojektowaliśmy specjalnie dla klienta oprawy 
serii Dragonfly do iluminacji roślinności.
Zainstalowaliśmy ponad 300 opraw w całej 
inwestycji.

SERIA QUADRA

OPRAWA DRAGONFLY

SERIA CR

SERIA CL



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.



17

SERIA HL SERIA CRU 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. 



SERIA HORNET SERIE: CONE I CITY 20SERIA DRAGONFLY



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

www.revasiled.pl

POLUB NAS: 

22

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

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


