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Œwiat³o jest jednym z najwa¿niejszych elementów kszta³tuj¹cych

wnêtrze. Aby odpowiednio je dobraæ, nale¿y podejœæ do tego 

zadania z wyobraŸni¹, ale i z pewn¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ zasad 

wp³ywu œwiat³a na odbiór przestrzeni i koloru.
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Pierwszym krokiem w planowaniu wnêtrza

jest w³aœciwe wyznaczenie punktów

œwietlnych. Dopiero drugi krok to dobór

i zakup odpowiednich lamp. Dlatego nale-

¿y ju¿ na etapie uk³adania instalacji zapla-

nowaæ ustawienie mebli i dopasowaæ do

nich rozmieszczenie oœwietlenia. Uniknie-

my dziêki temu w przysz³oœci nadmiernej

iloœci kabli i przed³u¿aczy. 

NATURALNIE 
S£ONECZNIE

Œwiat³o w domu to oczywiœcie nie tylko

lampy, ale równie¿ lub przede wszystkim,

s³oñce. Dobieraj¹c barwy i faktury do na-

szego salonu, powinniœmy wzi¹æ pod

uwagê wielkoœci okien i strony œwiata na

jakie wychodz¹ oraz to, czy dom stoi

wœród wysokich drzew. W salonie znajdu-

j¹cym siê od strony po³udniowej bêdzie

jasno przez wiêkszoœæ dnia. Okna za-

chodnie daj¹ du¿o, ciep³ego œwiat³a i d³u-

gie cienie, gdy¿ promienie s³oñca wpada-

j¹ pod ma³ym k¹tem. W salonie od strony

wschodniej œwiat³o wpada w du¿ej iloœci,

ale tylko w godzinach przedpo³udnio-

wych. Pó³nocna strona daje niezbyt jasne,

ale równomierne oœwietlenie pozbawione

ostrych kontrastów. 

Gra œwiat³a daje bardzo ciekawe efekty na

œcianach i meblach. Wnêtrze zmienia siê

wraz z przesuwaj¹cym siê s³oñcem. Rów-

nie¿ szprosy w oknie, zas³ony i rolety, roœli-

ny oraz kolorowe szk³a stoj¹ce w oknie lub

ma³e witra¿yki wisz¹ce na szybie, pozwol¹

nam zaprojektowaæ wspania³y teatr cieni

i barwnych plam œwietlnych w naszym 

wnêtrzu.

OGÓLNIE
I MIEJSCOWO 

Planuj¹c œwiat³o w salonie musimy pamiê-

taæ, by spe³nia³o trzy podstawowe funkcje:

ogólne, miejscowe i dekoracyjne. Tylko ta-

kie po³¹czenie zagwarantuje wygodê i uro-

dê wnêtrza. 

1 Promienie s³oneczne wpadaj¹ce do

pokoju przez witra¿owe okna tworz¹ na

œcianach i pod³odze kolorowe obrazy

2 Boczne œwiat³o ze stoj¹cych lamp

pomaga budowaæ nastrój przytulnoœci
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Œwiat³o ogólne oœwietla ca³y salon. Powinno

byæ rozproszone i, o ile to mo¿liwe, równo-

miernie docieraæ równie¿ do dalszych czêœci

pomieszczenia. Œwiat³o ogólne rozjaœnia ca³e

wnêtrze, ale nie koncentruje uwagi na konkret-

nych przedmiotach. Wy³¹cznik powinien znaj-

dowaæ siê blisko drzwi, poniewa¿ to œwiat³o

ma s³u¿yæ orientacji w pomieszczeniu. Jeœli do

salonu jest wiêcej ni¿ jedno wejœcie, w³¹czniki

powinny znajdowaæ siê przy ka¿dym z nich,

równie¿ przy drzwiach na taras. Do oœwietlenia

ogólnego stosuje siê kilka typów lamp. Mog¹

to byæ lampy wisz¹ce, jednak jeœli zastosuje

siê nieprzezroczysty aba¿ur, który œwiat³o kie-

ruje w dó³, wtedy lampa mo¿e oœwietlaæ tylko

w¹ski wybrany obszar. Innym rozwi¹zaniem s¹

kinkiety na œcianach – odpowiednio rozplano-

wane, dadz¹ równomierne doœwietlenie poko-

ju. Mo¿na zastosowaæ równie¿ plafoniery, któ-

re skieruj¹ œwiat³o na sufit. Lampy oœwietlenia

ogólnego nie musz¹ znajdowaæ siê w central-

nym punkcie salonu, wa¿ne jest jedynie, aby

równomiernie go oœwietla³y. 

Oœwietlenie miejscowe umieszczane jest za-

zwyczaj tam, gdzie wykonujemy konkretne

czynnoœci. Nazywane jest równie¿ oœwietle-

niem roboczym lub kierunkowym. Oœwietlenie

to powinno byæ mocniejsze od ogólnego, po-

niewa¿ ma u³atwiaæ nie tylko poruszanie siê

po salonie, ale równie¿ czytanie, jedzenie czy

pracê. Lampy do oœwietlenia miejscowego

daj¹ skupione œwiat³o nakierowane na kon-

kretne miejsce. Dobrze jeœli oprawy pozwala-

j¹ na ustawienie okreœlonego kierunku pada-

nia œwiat³a. Jego natê¿enie powinno byæ do-

stosowane do czynnoœci, które planujemy wy-

konywaæ w danym miejscu. 

Oœwietlenie dekoracyjne s³u¿y przede

wszystkim do budowania nastroju. Nazywane

jest równie¿ akcentuj¹cym, poniewa¿ jego za-

daniem jest czêsto wydobycie okreœlonego

detalu lub fragmentu pomieszczenia. Oœwie-

tlenie to mo¿e podkreœlaæ konkretne przed-

mioty jako ca³oœæ lub kierowaæ uwagê na ich

fakturê lub kolor. S³u¿y do podœwietlania uro-

dy obrazów, rzeŸb, bibelotów czy roœlin. Cie-

kawym urozmaiceniem przestrzeni wnêtrza s¹

podœwietlane wnêki. Œwiat³o wydobywa ich

kszta³t i eksponuje, to co w nich stoi, tworz¹c

ca³oœciowy obraz. Do oœwietlenia miejscowe-
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go mo¿na te¿ wykorzystywaæ lampy z klosza-

mi w ró¿nych kolorach. Czêsto lampa oœwie-

tlenia dekoracyjnego jest ozdob¹ sama w so-

bie – ma piêkny aba¿ur lub nó¿kê. Œwiat³o to

nie musi byæ jasne, ale powinno byæ skupio-

ne. Najczêœciej s¹ to reflektorki halogenowe

lub specjalne lampy bezcieniowe na wysiêgni-

kach, a do podœwietlania obrazów – równie¿

œwietlówki o naturalnej barwie œwiat³a. Lampki

fot. Milantex
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3 Lampy MM Lampadari z kutego ¿elaza,

formowanego rêcznie po³¹czonego

z weneckim szk³em tworz¹ wspania³¹,

skrz¹c¹ siê grê œwiate³

4 Oprawy LED Lite do doskona³y sposób

eksponowania dekoracji; dostêpne s¹ trzy

rodzaje strumienia i piêæ kolorów œwiat³a

5 Umieszczenie bogato zdobionej lampy

w ascetycznym wnêtrzu sprawi, ¿e

spe³niaæ bêdzie funkcje przede

wszystkim dekoracyjne

6 Ró¿ne formy kinkietów œciennych

7 Ma³e halogenowe lampki pozwalaj¹ na

doœwietlenie biblioteczki

8 Ogromna lampa w ciekawy sposób

rozprasza œwiat³o, dziêki czemu wygl¹da

jak wisz¹ca rzeŸba

8

7

fot. Osram

fot. Jumarfot. Markslojd

6

oswietlenie salon.qxd  2007-12-09  22:01  Page 171



halogenowe mo¿na te¿ zastosowaæ do pod-

œwietlania wnêtrza witryn i szaf bibliotecz-

nych.

PODKREŒLENIE
STREF

Œwiat³o powinno podkreœlaæ strefy w salonie

i ich funkcje. Kanapa i fotele mog¹ byæ oœwie-

tlone delikatnym, rozproszonym œwiat³em.

Podkreœli to nastrój spotkania z goœæmi lub

czas s³uchania muzyki. Znakomicie spraw-

dzaj¹ siê w tej roli lampy stoj¹ce. Ich optymal-

na wysokoœæ to 1,7 m. Taka lampa mo¿e staæ

ko³o fotela i dobrze, gdy ma dwa Ÿród³a œwia-

t³a: jedno skierowane na sufit, drugie – w dó³,

przydatne do czytania. Lampy stoj¹ce (na

d³ugiej lub krótkiej nó¿ce) powinny te¿ staæ za

telewizorem. Takie ustawienie eliminuje kon-

trast migocz¹cego ekranu z ciemnymi strefa-

mi pomieszczenia. 

Piêknym, nastrojowym oœwietleniem strefy

wypoczynku jest te¿ kominek. 

Jeœli salon po³¹czony jest z kuchni¹ to w³a-

œnie œwiat³o mo¿e wskazaæ granicê miêdzy

nimi. Mog¹ to byæ na przyk³ad lampki zainsta-

lowane nad barkiem. 

Nad sto³em nale¿y zawiesiæ lampê jasno

oœwietlaj¹c¹ talerze, ale nie ra¿¹c¹ w oczy

biesiadników.

W£¥CZAMY
ŒWIAT£O 

Oœwietlenie to nie tylko Ÿród³a œwiat³a, ale

równie¿ wszelkie akcesoria pozwalaj¹ce na

sterowanie jego w³¹czaniem i wy³¹czaniem

oraz natê¿eniem. Do dyspozycji mamy

osprzêt w dowolnym stylu, mo¿emy wiêc do-

pasowaæ go do niemal ka¿dego wnêtrza.

W³¹czniki produkowane s¹ w stylu nowocze-

snym lub stylizowane klasycznie. Dostêpne

s¹ te¿ modele z wymiennymi ramkami, po-

zwalaj¹cymi na ³atw¹ zmianê kolorystyki. Do

klasycznego wnêtrza mo¿na te¿ wprowadziæ

stare porcelanowe w³¹czniki – nale¿y przy

tym pamiêtaæ o dostosowaniu ich do wspó³-

czesnych wymogów bezpieczeñstwa. W³¹cz-

niki mog¹ byæ klawiszowe lub z pokrêt³em,

czêsto wyposa¿one s¹ w podœwietlenie, któ-

re u³atwia trafienie do nich w ciemnoœci. Nie-

które w³¹czniki pozwalaj¹ na p³ynn¹ regulacjê

natê¿enia œwiat³a. Dostêpne s¹ równie¿ spe-

cjalne œwietlówki energooszczêdne umo¿li-

wiaj¹ce tak¹ regulacjê. 

Mo¿na zastosowaæ te¿ nowoczesne roz-

wi¹zania – instalacjê zarz¹dzania oœwietle-

niem w ca³ym domu lub w jego czêœci. Po-

zwala ona na zaprogramowanie wybranych

scen œwietlnych. Dziêki temu mo¿na jedno-

czeœnie w³¹czyæ lub wy³¹czyæ kilka lub kil-

kanaœcie lamp w okreœlonym uk³adzie do-

stosowanym na przyk³ad do pracy lub na

przyjêcie goœci.
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9 Zestaw szyn C TRACK do budowy

podœwietlanego rega³u lub

podœwietlania obrazów

10 Rzêdy lamp umieszczone na górnej

krawêdzi szafy daj¹ podobny efekt 

jak kinkiety na œcianach

11 Superp³askie oprawy LED UpDown

Light mo¿na umieœciæ nawet w listwach

przypod³ogowych

12 Specjalne lampy do podœwietlania

obrazów

13-14 Nowoczesne w³¹czniki mog¹

mieæ ró¿ne kolory i formy – proste,

klasyczne, nowoczesne – ka¿dy

znajdzie coœ dla siebie

fot. Berker

fot. Ospel
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