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fot. IKEA

ŚWIATŁO

kreator przestrzeni
wiat³o warunkuje postrzeganie wiata zewnêtrznego. Jest tak¿e rodkiem
umo¿liwiaj¹cym kszta³towanie przestrzeni oraz budowanie nastroju.
Dominika Gr¹ziewicz

C

hocia¿ najbardziej komfortowe dla
ludzkiego oka jest wiat³o dzienne,
to ka¿dy z nas spêdza oko³o 2000 godzin
rocznie w pomieszczeniach owietlonych wiat³em sztucznym. wiat³o
wp³ywa na nasze samopoczucie  brak
odpowiedniej iloci wiat³a sprawia, ¿e
czujemy siê przygnêbieni i brakuje nam
energii do dzia³ania. Dlatego tak wa¿ny
jest wybór w³aciwego owietlenia do
mieszkania.
Odpowiednio dobrane owietlenie
mo¿e optycznie powiêkszaæ pomieszczenie, rozjaniaæ je, budowaæ nastrój. Obecnie mo¿na zaobserwowaæ tendencjê do
tworzenia otwartych i wielofunkcyjnych
przestrzeni. W³aciwie dobrane wiat³o
jest fantastycznym rodkiem do wyodrêb-
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nienia w takich wnêtrzach stref funkcjonalnych. Mo¿e naprowadzaæ na ciekawe
elementy, podkrelaæ linie podzia³u na
cianach lub pod³odze. W przestronnym
wnêtrzu istotne jest, by poszczególne ród³a wiat³a funkcjonowa³y niezale¿nie,
daj¹c mo¿liwoæ iluminacji wybranych
fragmentów przestrzeni.

Rodzaje wiat³a

Producenci owietlenia oferuj¹ tak
bogaty wybór produktów, ¿e mo¿liwoci
kreowania przestrzeni wiat³em s¹ niemal
nieograniczone. Jednak podczas planowania owietlenia w domu, warto wiedzieæ,
¿e wyodrêbnia siê trzy jego rodzaje.
Owietlenie ogólne powinno delikatnie rozjaniaæ ca³e wnêtrze. S³u¿y przede

wszystkim orientacji w pomieszczeniu,
dlatego w³¹cznik powinien znajdowaæ siê
przy drzwiach. Najczêciej funkcjê owietlenia ogólnego pe³ni¹ lampy wisz¹ce lub
wpuszczane w sufit. Ró¿nego rodzaju ¿yrandole, plafoniery, nowoczesne systemy
reflektorków umieszcza siê w centralnym
punkcie pokoju, przy czym istotne jest,
aby emitowa³y wiat³o rozproszone we
wszystkich kierunkach. Do tego rodzaju
lamp warto wybieraæ energooszczêdne
ród³a wiat³a, poniewa¿ bywaj¹ one bardzo intensywnie eksploatowane.
Owietlenie miejscowe powinno byæ
mocniejsze od ogólnego, poniewa¿ daje
odpowiednie wiat³o w miejscach, gdzie
wykonujemy jakie czynnoci  czytamy,
gotujemy, jemy posi³ki, pracujemy .
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Oświetlenie
podwy¿szy to optycznie pokój. Znakomitym rozwi¹zaniem bêdzie sufit podwieszony, w którym instaluje siê ród³a wiat³a. Takie wnêtrze jest odbierane nie jako
wy¿sze tylko bardziej przestronne.
Niewielki pokój bêdzie sprawia³ wra¿enie wiêkszego, jeli mocniej owietlimy
jego przeciwleg³e ciany. Podobny efekt
mo¿na uzyskaæ akcentuj¹c wiat³em poszczególne elementy wystroju, umieszczone w ró¿nych miejscach.
Ciekawe efekty daje wiat³o odbite
w lustrach czy szklanych pó³kach. Równie¿ kolor s¹siaduj¹cych ze ród³ami
wiat³a cianek, gzymsów czy sufitów
wp³ywa na odbiór przestrzeni. Biel w po³¹czeniu ze ród³em wiat³a dodaje wnêtrzu lekkoci. ciany czy sufity w ciep³ym
kolorze sprawi¹, ¿e równie¿ wiat³o bêdzie odbierane jako ciep³e.

Salon  jasno
lub z klimatem

 Owietlenie pozwala na tworzenie klimatu odpowiedniego do rozmowy czy pracy (fot. Philips)
Owietlenie dekoracyjne pozwala
tworzyæ nastrój, wydobywaæ detale, dzieliæ
wnêtrze na poszczególne fragmenty. Dziêki
niemu mo¿na akcentowaæ faktury materia³ów lub podkrelaæ ich kolory. Ró¿ne efekty uzyska siê stosuj¹c wiat³o o ciep³ych lub
ch³odnych barwach. Du¿e mo¿liwoci dekoracyjne stwarzaj¹ te¿ kolorowe ród³a
wiat³a lub klosze o¿ywiaj¹ce wnêtrze interesuj¹cymi efektami wietlnymi .

Efekty specjalne

wiat³em mo¿na wydobyæ atmosferê
mieszkania. Zastosowanie niestandardo-

wych punktów wietlnych, podwietlane
wnêki, detale architektoniczne, oryginalne pami¹tki  tworz¹ szczególny klimat.
Odpowiednio rozmieszczone punkty wietlne pomog¹ optycznie skorygowaæ wnêtrze. Zbyt wysokie pomieszczenie obni¿ymy, jeli oddalimy wiat³o od
sufitu. W tym przypadku owietlenie
cienne powinno byæ zamontowane mo¿liwie nisko, lampa sufitowa musi wisieæ
na d³ugim sznurze, a wiat³o lamp stoj¹cych powinno byæ skierowane w dó³. Natomiast jeli wiat³o skierujemy w górê,

Lampy plecione o¿ywiaj¹ wnêtrze ciekawymi efektami wietlnymi
(Galeria Ruffles, fot. Mariola Wo³kowicz)

W pokoju dziennym niezbêdne jest
owietlenie ogólne, czyli takie, które zastêpuje wiat³o dzienne. Sprawia ono, ¿e
wieczorem ogarniamy wzrokiem ca³e wyposa¿enie pokoju, a poszczególne zak¹tki
nie ton¹ w mroku.
Miejsce przy kanapie i fotelach powinno byæ zaakcentowane bocznym wiat³em
rozproszonym, które pozytywnie nastraja
odpoczywaj¹cych !. Stwarza ono odpowiedni klimat do rozmów czy s³uchania
muzyki. Lampy nacienne i kinkiety nie
powinny wisieæ bezporednio nad fotelami
czy kanap¹, aby niepotrzebnie nie owietla³y g³ów siedz¹cych osób.
Owietlenie kominka nie mo¿e byæ
zbyt silne. Nie powinno konkurowaæ
z p³on¹cym na nim ogniem, niech bêdzie
jedynie jego opraw¹, daj¹c¹ wiat³o uspokajaj¹ce i nastrojowe.
Do owietlania obrazów najlepsze
jest wiat³o bezcieniowe o barwie naturalnej, które zapewniaj¹ specjalne lampy na
wysiêgnikach. Mo¿na te¿ u¿yæ reflektorków halogenowych, które nale¿y umieciæ w pewnej odleg³oci od obrazu (im
wiêkszy obraz, tym dalej), najlepiej na suficie i skierowaæ wiat³o przynajmniej
z dwóch stron, tak aby powierzchnia obrazu by³a równomiernie owietlona.
wiat³o instaluje siê tak¿e wewn¹trz witrynek, kredensów i szaf bibliotecznych.
Do owietlenia wnêtrz mebli u¿ywa siê
opraw z ¿aróweczkami halogenowymi, bo
nie nagrzewaj¹ one wnêtrza mebla.
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Zapamiêtaj

Lampy sufitowe nale¿y zawieszaæ nie
ni¿ej ni¿ 220 cm nad pod³og¹. Wówczas
mamy pewnoæ, ¿e owietlenie nie bêdzie
przeszkadza³o przy poruszaniu siê po pokoju ani przy otwieraniu drzwi.
I Lampy nacienne i przycienne powinny byæ instalowane nie wy¿ej ni¿ 200 cm
od pod³ogi.
I Minimalna odleg³oæ lampy od sto³u
wynosi 50 cm, ale wysokoæ zawieszenia
najlepiej dobraæ indywidualnie, dopasowuj¹c do wzrostu mieszkañców. Lampa
znajduj¹ca siê zbyt nisko bêdzie siedz¹cym przy stole wieci³a w oczy, zbyt wysoko  bêdzie owietla³a czubki g³ów.
I

! W salonie warto stosowaæ ró¿ne owietlenie  przy kanapie do czytania, dekoracyjne przy
meblach (fot. Masonite)

Jadalnia w dobrym
wietle

Planuj¹c owietlenie tej czêci domu
warto zachowaæ umiar  przestrzeñ dooko³a sto³u nie powinna byæ ani zbyt jaskrawa, ani za ciemna.
Najlepiej sprawdzaj¹ siê lampy o regulowanej d³ugoci zawieszenia. Sto³y
okr¹g³e dobrze prezentuj¹ siê owietlone
lamp¹ zwieszon¹ centralnie nad rodkiem
blatu, z jednym lub wieloma ród³ami
wiat³a. Pod³u¿ne sto³y mo¿na owietliæ
kilkoma niewielkimi, bliniaczymi oprawami, umieszczonymi rzêdem obok siebie ".
Wybieraj¹c do owietlenia sto³u
barwne, przewiecaj¹ce klosze, nale¿y
zachowaæ du¿¹ ostro¿noæ, poniewa¿
mog¹ nienaturalnie zmieniaæ wygl¹d

potraw i siedz¹cych osób. Z tego równie¿ wzglêdu do owietlenia sto³u nie
nale¿y u¿ywaæ kolorowych róde³ wiat³a. W jadalni najlepsze bêd¹ ¿arówki
daj¹ce ciep³e wiat³o.
Du¿o uwagi nale¿y powiêciæ owietleniu ogólnemu. Zarówno w jadalni
usytuowanej w oddzielnym pomieszczeniu, jak i w przestrzeni wielofunkcyjnej,
z wydzielonym miejscem do spo¿ywania
posi³ków, owietlenie ogólne powinno
byæ równomiernie rozproszone i stonowane.

W kuchni  do pracy

W kuchni trzeba zaplanowaæ kilka
róde³ wiat³a. wiat³o centralne musi
równomiernie owietliæ ca³e pomieszczenie oraz sprawiæ, ¿e bêd¹ dobrze widocz-

" W jadalni najwa¿niejsze jest owietlenie sto³u (fot. ID Point)

ne wnêtrza szafek wisz¹cych. W ma³ej lub
redniej kuchni wystarczy do tego jedna
lampa, w wiêkszej  przydadz¹ siê dwie
lub trzy.
Bardzo wa¿ne jest dobre owietlenie
miejsca pracy, czyli blatu #. Tutaj doskonale sprawdz¹ siê lampy zamontowane pod wisz¹cymi szafkami. Mo¿e to byæ
kilka niewielkich lampek, których strumieñ wiat³a bêdzie pada³ na blat roboczy, zlewozmywak i kuchenkê. Innym,
równie dobrym rozwi¹zaniem jest pod³u¿na, bezcieniowa wietlówka.
Podczas montowania owietlenia warto
pamiêtaæ, aby snop wiat³a by³ skierowany
na blat i nie razi³ w oczy podczas pracy.

Nastrojowa sypialnia

Zapewnienie intymnoci i dobrego
wypoczynku ma decyduj¹ce znaczenie
w pokoju przeznaczonym do spania $.
Centralne wiat³o w sypialni powinno
byæ umieszczone jak najbli¿ej sufitu.

# Dobre owietlenie blatu roboczego w kuchni decyduje o komforcie
pracy (fot. Mebel Rust)
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Mo¿liwa jest rezygnacja z owietlenia
centralnego, na rzecz szeregu ukrytych
lamp, skupiaj¹cych wiat³o na cianach.
Niezbêdne jest te¿ dodatkowe owietlenie przy ³ó¿ku. W tej roli wietnie
sprawdz¹ siê kinkiety i lampy ruchome - na
przegubach. Szczególn¹ uwagê nale¿y
zwróciæ na to, czy wiat³o u¿ywanej w³anie
lampy nie przeszkadza we nie partnerowi.
Czêstym elementem wyposa¿enia sypialni jest toaletka. Do jej owietlenia
wietnie nadaj¹ siê ¿arówki halogenowe,
wiernie oddaj¹ce barwy. Toaletkê owietlamy lampami umieszczanymi po obu
stronach lustra.
Natomiast owietlenie w garderobie,
montowane na zewn¹trz szaf, powinno
mieæ mo¿liwoæ ustawienia pod odpowiadaj¹cym u¿ytkownikowi k¹tem. Doprowadzenie wiat³a do poszczególnych przegród i pó³ek jest mo¿liwe dziêki dodatkowemu wbudowaniu opraw z boku, wewn¹trz szafy. Zamiast kilku opraw punktowych mo¿na wykorzystaæ, zainstalowan¹ pionowo, wietlówkê liniow¹.

£azienka  jasno
i bezpiecznie

Zazwyczaj w ³azience montujemy
owietlenie centralne, rozjaniaj¹ce ca³e
wnêtrze. Lampê instalujemy pod sufitem,
ale nie koniecznie po rodku. W du¿ych
³azienkach dobry efekt da przesuniêcie
lampy sufitowej w stronê konkretnej strefy  wypoczynkowej lub pracy. Mo¿na
zrezygnowaæ z lampy umieszczonej centralnie, ale trzeba wtedy dobrze zaplano-

$ Nastrojowe wiat³o w sypialni tworzy klimat
(fot. IKEA)

waæ inne sposoby owietlenia kluczowych
miejsc.
Najwa¿niejszym miejscem w ³azience
jest lustro nad umywalk¹ %. Aby je
w sposób w³aciwy owietliæ, po jego obu
stronach, na tej samej wysokoci, instaluje siê dodatkowe lampki. Powinny byæ tak
ustawione, aby nie dawa³y refleksów w lustrze, a zarazem, ¿eby na ogl¹dan¹ w nim
twarz nie pada³y cienie.
W ³azience, oprócz estetycznej funkcji owietlenia, bardzo wa¿na jest ca³a instalacja. Oprawy stosowane w tych pomieszczeniach powinny byæ oznaczone
symbolem IP44. W bezporednim s¹siedztwie wanny czy prysznica nie nale¿y
umieszczaæ ¿adnego owietlenia  zabraniaj¹ tego przepisy. Wszystkie gniazdka
powinny mieæ bolce uziemiaj¹ce, a kontakty klapki tzw. bryzgoszczelne.
I

REKLAMA

% W ³azience oprócz owietlenia ogólnego
trzeba dowietliæ lustro nad umywalk¹
(fot. Paulmann)
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podwietlana p³askorzeba
z masy gipsowej 30x42 cm (233 z³)
P³askorzeba  le¿¹ca kobieta, Studio Forma

Info Rynek  firmy
fot. Artemix

Owietlenie wewnêtrzne
AGA LIGHT CENTRUM
(22) 721 72 72 www.alc.pl

fot. Milantex

fot. Studio Forma

ARTEMIX (Roblon)
(91) 432 90 90

www.artemix.pl

ELEKTROMECHANIKA LIS
(16) 672 39 90 www.lis-oswietlenie.pl

imitacja ,,gwiezdnego nieba w technologii
wiat³owodowej: bia³e wiat³o
(2010 z³- 76 punktów wietlnych, ok. 2 m2),
bia³e wiat³o z efektem migotania (3220 z³),
z ró¿nokolorowym wiat³em (3490 z³);
ciekawe usytuowanie: w ³azience
np. nad prysznicem.
Roblon

lampa stoj¹ca z ko³owymi wietlówkami  z jednej strony metal wyszlifowany na lustro, z drugiej strony szk³o;
mo¿liwoæ niezale¿nego wiecenia
(5100 z³  φ 45 cm, 4100 z³  φ 40 cm)
Apolonia, Movelight

ELGO
(24) 235 20 01

www.elgo.pl

ELMARCO
(58) 552 84 27

www.elmarco.com.pl

ES-SYSTEM WILKASY
(87) 429 96 35 www.essystem.pl/wilkasy

GRALUX (Itre)
(22) 651 05 89

www.gralux.home.pl

KARKO
(71) 318 43 33

www.karko.com.pl

KEMAR
(12) 288 12 80

www.kemar.com.pl

KRULEN Technika wietlna
(22) 616 60 54 www.krulen.com.pl

alabastrowa kolumna (1665 z³)
z lampk¹ (844 z³), podwietlany
korpus
Stock

LANGE £UKASZUK
(71) 398 08 18 www.langelukaszuk.pl
LARS
(61) 840 40 40

www.lars.com.pl

LENA LIGHTING
(61) 286 03 00 www.lenalighting.pl

szuflada owietlona w profilu
,,na wymiar (ok. 200 z³/m.b.)

fot. Ramko
system linkowy o d³. 5 m (1889 z³ 
bez transformatora, 2573 z³
 z transformatorem natynkowym)
Oligo

Podajemy ceny brutto.

www.markslojd.pl

MASSIVE POLSKA
(61) 437 44 00 www.massive.be

MILANTEX (Movelight, Palluco)
(22) 844 34 41

www.milantex.pl

OSRAM
(22) 651 78 69

www.osram.pl

PAULMANN
(32) 785 36 63

www.paulmann.pl

PHILIPS
(67) 351 30 00

www.lighting.philips.com.pl

RAMKO (Stock)
(22) 648 58 31 www.ramko.com.pl

pozosta³e ceny:
halogeny 15-120 z³
czujnik ruchu od 80 z³

SPECTRA LIGHTING
(22) 866 67 00 www.spectra-lighting.pl
SPOTLINE
(22) 722 49 75

www.spotline.pl

STUDIO FORMA

(61) 297 71 50 www.studio-forma.com.pl

fot. Gralux

fot. Tco. Trading Company:

www.let.com.pl

MARBET-OWIETLENIE
(61) 876 70 10 www.oswietlenie.net.pl

PRECYZJA ZYGFRYD £YCZYWEK
(58) 624 11 48 www.precyzja-gdynia.pl

lampa fornirowana z jednym ringiem
(4780 z³) lub z piêcioma ringami (4900 z³)
Giuko, Itre
pó³ka wietlna z aluminium i szk³a
(ok. 480-850 z³, d³. 45-120 cm)

LET
(34) 328 52 64

MARKSLOJD
(61) 849 90 14

fot. Artemix

fot. Milantex

podwietlana pó³ka
na p³yty CD, monta¿
w pionie lub poziomie
o d³. 70,5 cm (1361 z³)
lub 141 cm (2250 z³)
Lalinea, Palluco

WIAT£O
(22) 474 71 55

www.swiatlo-sc.pl

TARGETTI POLSKA
(22) 863 25 30 www.targetti.com.pl

TCO. TRADING COMPANY
(58) 561 29 18

ZESI
okr¹g³a wietlówka
(ok. 170 z³/szt.)
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(52) 333 89 35

www.tco.com.pl
www.zesi.com.pl

