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O WIETLENIE W PÓ CE
PODSUFITOWEJ 

Zrób to

fachowo
Oprawy o wietleniowe umieszczane w ró nego rodzaju konstrukcjach podsufitowych nie tylko uatrakcyjniaj  wn trze, ale s  sprawdzonym i praktycznym 

sposobem na do wietlenie pomieszcze . Ponadto powierzchnia p yt, pod którymi ukryte jest o wietlenie  pozwala ukry  niestarannie wykonane stropy, 

przewody wentylacyjne czy kanalizacyjne. Dlatego decyzj  o miejscu i sposobie ich monta u podejmuj, maj c na uwadze tak e te dodatkowe korzy ci. 

Ponadto zanim zdecydujesz si  umie ci  o wietlenie w konstrukcjach podsufitowych: pó kach podsufitowych, sko nym, ukowym lub falistym obni eniu 

sufitu, spróbuj przewidzie  efekt ko cowy po jego zamontowaniu lub porad  si  architekta wn trz. Nie w ka dym pomieszczeniu przyniesie on dobre 

efekty. Najmniejsza odleg o  mi dzy sufitem w a ciwym a konstrukcj  podwieszan  powinna bowiem wynosi  ok. 5 centymetrów, ponadto potrzebne 

jest miejsce na same elementy konstrukcyjne. Dlatego bardzo wa ne jest dostosowanie formy podwieszenia takiej zabudowy – która powinna by  pod-

porz dkowana kszta towi pomieszczenia i wysoko ci kondygnacji. 

W artykule pokazujemy, jak wykona  obni enie p aszczyzny sufitu wokó ciany, które utworzy rodzaj pó ki sufitowej o sta ej szeroko ci obiegaj cej po-

mieszczenie. Wewn trz pó ki b d  zainstalowane wietlówki. Pó k  tak  mo esz wykona  z p yt gipso-

wo-kartonowych, styropianowych lub gipsowych – wszystkie mog  by  ci te wed ug indywidualnego pro-

jektu lub wyst powa  w postaci gotowych kszta tek. Do zamocowania pó ki u yj konstrukcji metalowej. 

My skorzystamy z profili przy ciennych (UD) – odpowiednio uformowanych.

D ugo  formowanych fragmentów profilu a tak e jego kolejny podzia

mo esz dostosowa  do swojego projektu – w zale no ci od szeroko-

ci i wysoko ci pó ki podsufitowej. (A) wysoko  pó ki podsufitowej (wg 

naszego projektu 7 cm), (B) g boko  pó ki podsufitowej (wg naszego 

projektu 17 cm), (C) cz  mocuj ca – 4 cm (wg naszego projektu profil 

ten mocujemy 15 cm od sufitu). 

Wyprowad  kabel do o wietlenia z sufitu bli-

sko ciany powy ej miejsca, w którym ma by

osadzona pó ka. Przed monta em zdecyduj, 

czy wiat o b dzie zapalane niezale nie, czy 

sprz one z innym ród em wiat a.

Nast pnie wyznacz 

poziom przysz ej pó ki. 

Najwygodniej b dzie 

skorzysta  z poziom-

nicy laserowej. Na wy-

znaczonej przez laser 

linii zaznacz przebieg 

profili przy ciennych, 

a nast pnie zamocuj 

w wyznaczonym miej-

scu profil przy cien-

ny ko kami rozporo-

wymi.

Usztywnij zagi t  cz  profilu 

czym wkr tami WGB.

Teraz przytnij pozosta e profile UD na 

mniejsze fragmenty. My przytniemy je na 

d ugo  28 cm. Mo esz u y  do tego np. 

szlifierki k towej. Z jednej strony profilu 

(cz  C) zrób naci cia na g boko  4 cm 

i zagnij profil w sposób pokazany na zdj ciu.

Tak ukszta towane fragmenty profilu przymocuj do profilu przy ciennego w trzech miejscach. 

Ukszta towane profile mocuj w 30-centymetrowych odst pach – jak na zdj ciach. 

A

B

C

Nast pnie zagnij do rodka pod k tem prostym cz  A.

Z drugiej strony profilu zrób naci -

cia w miejscu pokazanym na zdj ciu. 

Naci cie wykonaj w odleg o ci 7 cm 

od ko ca (cz ci A) profilu.

to miejsce usztywnij 

wkr tami WGB

punkty mocowania ukszta towanych 

profili do profilu przy ciennego

fo
t.
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Do cz ci pionowej profilu przykr  wkr tami 

WGB profil UD – zarówno od góry...  

...jak i od do u. Aby przytwierdzi  profil UD od do u, mu-

sisz zrobi  w nim wyci cia wielko ci  odpowiadaj ce 

szeroko ci profilu.

Ponownie nanie  warstw  masy szpachlowej, 

wyg ad  j , a po wyschni ciu zeszlifuj pac

z siatk ciern .

Tak wykonane podwieszenie mo esz teraz po-

malowa . Najlepiej u yj tej samej farby, jak

pomalowany jest sufit w a ciwy – dzi ki temu 

sufit nie obni y si  optycznie, a wiat o spod 

niego wychodz ce b dzie rozproszone.  

Teraz zainstaluj o wietlenie. Mo esz u y wietló-

wek (barwa wiat a zbli ona do wytwarzanej przez 

tradycyjne arówki) lub w y wietlnych ( wiat o

delikatne, dekoracyjne). My u yli my wietlówek 

liniowych z opraw  (belk wietlówkow ).

W ten sposób powsta o rusztowanie, do któ-

rego przytwierdza si  p yty g-k. 

Obuduj od spodu i z przodu rusztowanie p ytami g-k. Wysoko  p yty bocznej odpowiada d ugo-

ci odcinka odcinka (A), p yty spodniej za  odcinka (B). 

Spoiny mi dzy p ytami g-k oraz mi dzy nimi a po czeniem ze cian  pokryj preparatem gruntu-

j cym i na ó  warstw  masy szpachlowej. Nast pnie wtop w ni  ta m  lub siatk  zbroj c .

wyci cie w profilu UD

 o szeroko ci tego 

profilu

fo
t.
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