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Projektujemy

Innowacyjność to nie tylko nowoczesne 
rozwiązania w oświetleniu LED. NEONICA nie 
kopiuje gotowych rozwiązań. Sami wyznaczamy 
ścieżkę do perfekcji, nie tylko tworząc nowoczesne 
taśmy, paski oraz neony LED, ale także unikalne i 
jedyne w swoim rodzaju narzędzia do ich produkcji.

Artyzm produkcji



Projektujemy

Każdy centrymetr taśmy LED NEONICA przechodzi 
rygorystyczne badania wytrzymałościowe. Nasi 
eksperci w specjalnie zaprojektowanym laboratorium 
badają powstałe taśmy LED pod kątem temperatury 
pracy  w różnych warunkach.

Pozwala to już na etapie projektu wyeliminować 
możliwe błędy konstrukcyjne i stworzyć doskonałe 
oświetlenie,  które będzie zachwycać przez długie lata.

Nieskazitelna jakość światła



Własne laboratorium fotometryczne NEONICA 
to gwarancja jakości oświetlenia. Dokonujemy 
specjalistycznych pomiarów z zakresu techniki 
świetlnej. Dlatego nasze produkty wyprzedzają 
konkurencję o lata świetlne.

Projektujemy

Ścisła kontrola jakości



Projektujemy

Dojście do doskonałości i perfekcji 
zaczyna się na długo przed oddaniem 
produktu w Wasze ręce.

Prototypy nowego oświetlenia LED 
przechodzą długą drogę od pomysłu 
poprzez projekty, próby 
wytrzymałościowe aż do finalnej formy 
i opakowania. 
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Produkujemy

Jako nieliczni w Europie naprawdę produkujemy nasze 
taśmy LED. W fabryce w Łodzi powstaje nowy wymiar 
światła. Wykorzystując komponenty od sprawdzonych 
dostawców, tworzymy najbardziej trwałe taśmy LED. 

Pięciostopniowa kontrola jakości 



Produkujemy

Własne najnowocześniejsze linie produkcyjne pozwalają 
nam stworzyć unikalny produkt na praktycznie każde 
indywidualne zamówienie. Niezależność, jaką daje 
własna fabryka, przekłada się na terminowość i 
niepowtarzalną europejską jakość.

Europejska jakość



Produkujemy

Każdy centymetr liniowego oświetlenia jest produkowany 
pod okiem fachowej załogi, która kontroluje cały proces. 

Większość naszych pracowników to doświadczeni 
specjaliści, którzy od lat działają w branży oświetlenia LED. 
Wciąż jednak doskonalą swoje umiejętności i poszukują 
rozwiązań, które sprawiają, że produkty NEONICA  
są niezawodne. 

Fachowa załoga kontroluje proces



Produkujemy

Zautomatyzowany proces produkcji
Część powtarzalnych procesów produkcyjnych, 
szczególnie tych,  które wymagają precyzji cięcia czy 
lutowania, odbywa się przy wykorzystaniu robotów 
przemysłowych.  Ze względu na specyficzne wymagania 
produkcji niektóre  z nich zostały stworzone specjalnie na 
nasze zamówienie.



Produkujemy

Ufamy pracy ludzkich rąk, dlatego wykończeniowe 
szlify powierzamy wyjątkowemu zespołowi kobiet, 
które jak nikt znają się na ! Jak widać, nawet 
najbardziej skomplikowane maszyny nie są w stanie 
oddać delikatności i doświadczenia naszych 
pracownic.

Precyzja wykończenia pod okiem 
specjalistek



Eksportujemy



Eksportujemy

Jakość produktów NEONICA 
jest doceniana na całym świecie. 
Obecnie nasze produkty 
dostarczamy do ponad 64 krajów 
na wszystkich kontynentach. 
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Concierge

To zespół specjalistów, którzy zapewnią Ci kompleksowe 
doradztwo w zakresie oświetlenia. Lighting Concierge 
przeprowadzi Cię przez drogę od marzenia do realizacji, 
projektując, wizualizując i wreszcie produkując 
niestandardowe elementy oświetlenia. 

Skrojone dokładnie dla Twoich potrzeb, wyprodukowane 
w krótkim czasie na zamówienie w limitowanej serii. 
Słyniemy z nieszablonowych rozwiązań dla różnych branż 
– wnętrzarskich, AGD, automotive, a nawet żeglarskiej.

Lighting 
Concierge



Concierge



Concierge



Concierge

Każdy projekt może stać się wielkim. Wystarczy spojrzeć 
na niego pod dobrym światłem. NEONICA to nie tylko 
ogromne realizacje.

Nasze oświetlenie LED idealnie podkreśli wyjątkowość 
domów, willi, ogrodów czy elementów architektury. 
Wierzymy, że satysfakcja z trwałego oświetlenia LED trwa 
znacznie dłużej niż radość z niskiej ceny.

Wydobywamy 
każdego projektu



Concierge

Kreując projekt, wyobrażasz sobie każdy detal, który 
sprawia, że finalny efekt będzie zachwycający. Nie ma 
w nim miejsca na niedociągnięcia czy błędy. Dlatego 
oświetlenie LED NEONICA to nie tylko piękno, 
ale również niezawodność. 

Od prawie 30 lat tworzymy porywające instalacje świetlne, 
które wyróżniają się nie tylko urzekającym pięknem, 
ale przede wszystkim niezawodnością. Ideą, która 
przyświeca nam przy tworzeniu trwałych taśm LED, jest 
gwarancja bezpieczeństwa. Dokładamy wszelkich starań, 
aby Twoje oświetlenie działało bez zarzutu jasnym, 
jednolitym światłem bez przebarwień. Decydując się  
na markę NEONICA, wybierasz swój spokój.



Wspieramy artystów



Światło to prawdziwa sztuka! Dlatego uwielbiamy 

współpracować z artystami i wspierać ich wizje, 

dostarczając unikalne rozwiązania i produkty, które 

będą realnie wieńczyć ich dzieło.



SPIDERTAG
Spidertag to uznany na całym świecie artysta miejski, który tworzy 
nowatorskie Interaktywne Neonowe Murale, co zupełnie odmieniło 

znany dotychczas świat murali i sztuki miejskiej. 

W swojej sztuce skupia się na minimalizmie i abstrakcji, ale w jego 
dziełach można również dostrzeć silną symbolikę. Jak sam pisze, 

dopiero odkrycie elastycznych neonów sprawiło, że jego sztuka 
nabrała innego wymiaru. Od kilku lat w swoich projektach 

artystycznych wykorzystuje produkty NEONICA. Jego prace można 
znaleźć między innymi w USA, Norwegii, Francji, Portugalii czy 

Szwecji.

Take Tomorrow Back / Söderhamn, Suecia / 2020

@spidertag

spidertag.wordpress.com

Artweek / Sweden / 2017

Mural Festival / Montreal / Canadá / 2019



Karolina Hałatek
Autorka instalacji  Karolina Hałatek to współczesna artystka, której 

głównym przedmiotem twórczości jest światło. Jak nikt inny dostrzega 
mistyczne połączenie pomiędzy sferą wizualną a metafizyczną, jakie 
daje światło. Jej prace stanowią interdyscyplinarne projekty  
z pogranicza architektury, designu i technologii, czego dowodem 
może być prezentowany „Ascent”. Ukończyła University of the Arts 
London na wydziale Design for Performance i Wydział Sztuki Mediów 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który ukończyła z 
wyróżnieniem. Studiowała także na Wydziale Sztuk Pięknych 
Universität der Kunste w Berlinie, gdzie uczestniczyła w warsztatach 
w Institut f r Raumexperimente pod kierunkiem Olafura Eliassona. 
Jest również laureatką wielu nagród i stypendium Ministra Kultury. 

Cieszymy się, że mogliśmy wspomóc Karolinę w stworzeniu tego 
wyjątkowego dzieła i mieliśmy swój wkład w powstanie dzieła 
sztuki.

karolinahalatek.com

Ascent | 2022 | wood, LED, PCV, steel

Projekt prezentowany w Arabii Saudyjskiej to prawie 
300 000 punktów świetlnych taśm LED NEONICA.
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Porozmawiajmy

Kontakt
Neonica Polska Sp. z o. o. 

www.neonica.pl

@neonica @ NEONICA POLSKA Sp. z. o o.

Znajdź nas online

r.wegner@neonica.eu






