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³azienka dobrze oœwietlona
i bbezpiecznie

A n n a  Z a b o r s k ajasno

Wiadomo, ¿e œwiat³o jest jednym z najwa¿niejszych elementów
dekoracyjnych ka¿dego wnêtrza. Wybieraj¹c lampê kierujemy siê
przede wszystkim jej urod¹. Ale w ³azience, choæ estetyka jest
niezwykle istotna i ma ogromny wp³yw na ca³oœæ aran¿acji,
wa¿niejsza jest u¿ytkowa funkcja oœwietlenia, a najwa¿niejsze –
bezpieczeñstwo ca³ej instalacji. Dlatego wybieraj¹c lampy
do ³azienki, te dwie cechy trzeba braæ pod uwagê w pierwszej
kolejnoœci.

fot. Opoczno

84



Zazwyczaj w ³azience montujemy
oœwietlenie centralne, rozjaœniaj¹ce
ca³e wnêtrze. Lampê, najlepiej p³ask¹
(np. plafon), instalujemy pod sufitem,
ale niekoniecznie na jego œrodku –
w du¿ych ³azienkach ³adnie wygl¹da
przesuniêcie lampy sufitowej w stronê
okreœlonej strefy – do wyboru –
wypoczynkowej lub „pracy” czyli
w pobli¿e umywalki i wanny. 
Mo¿na tak¿e, co jest obecnie bardzo po-
pularne choæ trudne do zrekompenso-
wania, zrezygnowaæ z oœwietlenia cen-
tralnego. Warto wtedy z rozmachem
i rozs¹dkiem zaplanowaæ inne sposoby
oœwietlenia kluczowych miejsc.
W ³azience bez okna oœwietlenie nie
nastrêcza k³opotów. Wiadomo, ¿e pod-
staw¹ jest równomierne, z ka¿dego
boku, oœwietlenie lustra. Je¿eli lubimy
d³ugie k¹piele, podczas których mamy
w zwyczaju nadrabiaæ zaleg³oœci w lek-
turach, warto pomyœleæ o jakimœ punk-
cie œwietlnym nad wann¹. Natomiast
je¿eli nasza ³azienka ma metra¿,
pozwalaj¹cy na urz¹dzenie k¹cika
z toaletk¹ dla pani domu – nad ni¹
tak¿e niezbêdna bêdzie dobra lampka.

W ³azience podstawow¹ stref¹ „pracy”
jest miejsce w pobli¿u umywalki, nad
któr¹ zazwyczaj wiesza siê lustro. Aby
stworzyæ odpowiednie warunki do
wykonywania makija¿u czy golenia siê,
obok lustra, po obu jego stronach ale
na tej samej wysokoœci, instaluje siê
dodatkowe punkty œwietlne. Powinny
one byæ tak ustawione, aby nie dawa³y
refleksów w lustrze, a zarazem ¿eby na
ogl¹dan¹ w nim twarz nie pada³y cie-
nie. To jedyny przypadek, kiedy œwiat³o
powinno rozœwietlaæ osobê stoj¹c¹
przed nim. Ale pod ¿adnym pozorem
nie powinno œwieciæ prosto w oczy. 
Je¿eli jednak w ³azience mamy okno
sprawa siê komplikuje o tyle, ¿e lustra
nie powinniœmy wieszaæ na przeciw-
leg³ej œcianie. Inaczej odbijaj¹ce siê
w nim s³oneczne refleksy utrudniaj¹
przegl¹danie siê. Wtedy najlepiej lus-
tro umieœciæ na tej samej œcianie, co
okno i dodatkowo, jak wspominaliœmy,
oœwietliæ je równomiernie.

Twarz oœwietlona jarzeniówk¹ czy
œwiat³em halogenowym nie wygl¹da
zbyt dobrze. Dlatego w okolicach lus-
tra warto unikaæ tego typu lamp
i postaraæ siê, by nasz¹ ³azienkê roz-
jaœnia³y ¿arówki daj¹ce ciep³e œwiat³o
¿arowe. Pamiêtaæ te¿ trzeba, ¿e œwiat³o
powinno w miarê wiernie oddawaæ
barwy, poniewa¿ makija¿ to sztuka
komponowania kolorów.
Halogenowymi punktami œwietlnymi
mo¿na natomiast podkreœliæ urodê
wyeksponowanych na pó³kach flako-
nów z perfumami czy innych ³azien-
kowych dekoracji.

Wzglêdy bezpieczeñstwa dla ³azienki
oznaczaj¹, ¿e oprawa powinna byæ
oznaczona symbolem IP44.
W bezpoœrednim otoczeniu wanny lub
prysznica rozs¹dniej nie umieszczaæ
¿adnego oœwietlenia. W ³azience nie
wskazane jest tak¿e stosowanie lamp
przenoœnych (pod³¹czanych do gniazd
zasilaj¹cych).
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PRZED
LUSTREM

NAJWA¯NIEJSZE
BEZPIECZEÑSTWO

1

● 1 W du¿ej ³azience nie mo¿na poprze-

staæ na górnym œwietle. Lampy zain-

stalowane w kilku miejscach na œcianie

gwarantuj¹ równomierne roz³o¿enie

œwietlnych akcentów (fot. Roca)

● 2 Warto zadbaæ o to, by lampy boczne

pasowa³y do sufitowych

(fot. Markslojd)
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