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problemy œ wiat³o-

-w
w odowe

oœwietlenie ³azienki

Œwiat³o w ³azience ma wiele zadañ: powinno wyczarowywaæ
nastrój i sprzyjaæ relaksowi, re¿yserowaæ efekty specjalne,
wydobywaj¹c urodê sprzêtów i dodatków, a przy tym – stwarzaæ
komfortowe warunki do zabiegów pielêgnacyjnych.
Jak te ró¿ne role pogodziæ?

2008

82

W przypadku oœwietlenia ³azienkowego
kluczem do sukcesu jest przemyœlany
projekt zawieraj¹cy uniwersalne, wieloplanowe rozwi¹zania. Tu nie warto
oszczêdzaæ: w naszej ³azience powinno
siê znaleŸæ co najmniej kilka niezale¿nych od siebie Ÿróde³ œwiat³a. Nie znaczy
to, ¿e na rachunki za energiê musimy wydawaæ maj¹tek – mno¿¹c punkty œwietlne
mo¿emy, a nawet powinniœmy znacz¹co
ograniczyæ moc poszczególnych lamp.
Œwiec¹c w kompletnym zestawie, wystarczaj¹co rozjaœni¹ wnêtrze, a selekcjonowane – pozwol¹ wygodnie wykonaæ
wszystkie czynnoœci sanitarno-toaletowe.
No i stworz¹ klimat… a któ¿ z nas nie ma-

rzy o nastrojowej k¹pieli w pó³mroku,
wœród woni eterycznych olejków?
Planowanie zaczynamy od oœwietlenia ogólnego. Jego zadaniem jest równomierne rozjaœnienie ca³ego pomieszczenia, zniwelowanie kontrastów i wprowadzenie mi³ej ciep³ej
atmosfery, dlatego najlepiej, jeœli bêdzie ³agodnie rozproszone. W ma³ej ³azience sprawdz¹ siê kinkiety œcienne o kloszach z mlecznego szk³a lub oprawy typu downlight, kieruj¹ce bezpoœrednie œwiat³o na sufit. W du¿ym
pomieszczeniu najwygodniej zastosowaæ
lampki halogenowe, wbudowane w sufit podwieszany. £atwiej wtedy zadbaæ o równomierne doœwietlenie wszystkich zakamarków,
a tak¿e podkreœliæ œwiat³em szczególnie

uprzywilejowane strefy: wannê czy kabinê
prysznicow¹. Wystarczy bezpoœrednio nad
nimi gêœciej rozmieœciæ lampki.
Pojedyncza lampa sufitowa – najczêœciej
w postaci p³askiej plafoniery – jest nieco
mniej praktyczna. Niekiedy jednak wymaga
jej aran¿acja wnêtrza; wszak w ³azienkach
„salonowych” pozwalamy sobie nawet na
kryszta³owe ¿yrandole. Wówczas nale¿y
szczególnie dok³adnie przemyœleæ oœwietlenie boczne: punktowe, liniowe lub strefowe. Wa¿ne, by rozmieszczenie opraw
oœwietleniowych u³atwia³o korzystanie ze
wszystkich ³azienkowych urz¹dzeñ, a tak¿e
umo¿liwia³o kreowanie zró¿nicowanych
planów i nastrojów.
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O 1 Gdzie znajdziemy lepsze miejsce dla gigantycznej bia³ej kropli ze
szk³a, ni¿ w ³azience? Lampa Goccia w³oskiej firmy Rotaliana mo¿e
staæ siê dowcipn¹ metafor¹ wody w du¿ym
salonie k¹pielowym. Ale uwaga – ¿eby efekt spe³ni³
oczekiwania, pomieszczenie musi byæ naprawdê wysokie;
rozmiar samej kropli to, w zale¿noœci od wariantu, 45 lub 63 cm.
(20 lub 23 W – w przypadku energooszczêdnych
œwietlówek kompaktowych)

O 2 Ÿród³o œwiat³a ukryte. Listwy œwietlne to ostatnio bardzo
modny ³azienkowy motyw; takie oœwietlenie nie razi, poniewa¿

fot. Milantex

Pasuj¹ ¿arówki o mocy, odpowiednio, 100 lub 150 W

same œwietlówki s¹ niewidoczne. Wnêtrze rozjaœnione jest
przyjemnym w odbiorze, rozproszonym œwiat³em poœrednim,
odbitym od s¹siaduj¹cych z lampami powierzchni.
Montuj¹c liniowe oprawy w suficie podwieszanym lub wzd³u¿
pionowych krawêdzi œcian, mo¿na zapewniæ w ³azience
doskona³e oœwietlenie ogólne.
Innym sposobem wykorzystania listew œwietlnych jest
umieszczenie ich w miejscach, które chcemy zaakcentowaæ:
w stopniu podestu, wokó³ wanny lub – jak tu – w pobli¿u
umywalki. Œwietlówki ukryte za ekranem w ³agodny, naturalny
i dyskretny sposób rozjaœniaj¹ ca³¹ strefê pielêgnacyjn¹

2

fot. Hansgrohe

OD OGÓ£U
DO SZCZEGÓ£U
S¹ w ³azience miejsca, które wymagaj¹ szczególnego potraktowania. To okolice umywalki,
sanitariatów, kabiny natryskowej i wanny. Strefa umywalki czêsto bywa te¿ stref¹ makija¿u,
dlatego jej oœwietlenie powinno byæ precyzyjne, ale naturalne i niera¿¹ce. Efekt ten pozwol¹ uzyskaæ kinkiety po bokach lustra (umieszczanego z regu³y nad umywalk¹) o mlecznych oprawach, z ¿arówkami o mocy nie
wiêkszej ni¿ po 60 W ka¿da. Poniewa¿ im wiêcej punktów œwietlnych, tym lepiej (rozpraszaj¹ cienie, oœwietlaj¹c równomierniej), dobrym
rozwi¹zaniem bêdzie kilka s³abszych ¿arówek
umieszczonych na obwodzie lustra. Doskona-

fot. Sanitec Ko³o
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fot. Milantex
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fot. Artemix
fot. Artemix
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³¹ iluminacjê zapewniaj¹ lustra z fabrycznie
wmontowanymi oprawami, ukrytymi pod tafl¹.
Trzeba te¿ zadbaæ o oœwietlenie wnêtrza umywalki, dlatego boczne lampki powinien uzupe³niaæ górny kinkiet skierowany w dó³.
Oœwietlenie kilkupunktowe, pochodz¹ce np.
z sufitu podwieszanego, powinno towarzyszyæ misce WC i bidetowi. Tu wa¿ne, by œwiat³o dociera³o do baterii bidetowej, uchwytu na
rêcznik i papier toaletowy, a tak¿e pozwala³o
dok³adnie umyæ sanitariaty.
W okolicy wanny i natrysku œwiat³o powinno
byæ równomiernie rozproszone – takie zapewni¹ nam liniowe œwietlówki ukryte za gzymsami, uskokami œcian czy sufitu, a tak¿e pogrupowane halogenki sufitowe. Jeœli przy wannie

planujemy dodatkow¹ lampkê, jej oprawa nie
mo¿e byæ oznaczona symbolem ni¿szym ni¿
IP 44 (okreœla on stopieñ ochrony przy u¿ytkowaniu w pomieszczeniach wilgotnych). Lampka nie powinna byæ te¿ umieszczona zbyt nisko – doskona³y bêdzie reflektorek z przegubem daj¹cym mo¿liwoœæ regulacji snopu
œwiat³a.
Wreszcie ostatnia, choæ niepoœlednia funkcja
oœwietlenia: budowanie nastroju i akcentowanie dekoracyjnych szczegó³ów. Bezkonkurencyjne s¹ tu wi¹zki œwiat³a halogenowego
umieszczone „w podniebieniu” wnêkowych
pó³ek – oœwietlaj¹ umieszczone na nich
ozdobne drobiazgi, a w ca³ym wnêtrzu
Q
wzmacniaj¹ efekt trójwymiarowej g³êbi.

O 3 Doskona³y sposób na oœwietlenie
strefy nad toaletk¹ czy umywalk¹ to
lustro z wbudowanym oœwietleniem.
Producenci dobieraj¹ lampy
o odpowiedniej mocy, daj¹ce ³agodne
œwiat³o o neutralnym zabarwieniu
– takie u³atwia toaletê i makija¿,
gdy¿ nie razi i nie przek³amuje
kolorów

O 4 Inny sposób na oœwietlenie lustra
nad umywalk¹: precyzyjnie skierowana
oprawa liniowa z neutralnym
œwiat³em

O 5 Lustro SandandTrain z wbudowanym
oœwietleniem – pomys³ praktyczny, a przy
tym estetyczny
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fot. Osram
8

fot. Kanlux
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fot. Ideal Standard

O 6 Œwieciæ mog¹ nie tylko lampy na œcianach i suficie. Oto niebanalne Ÿród³o iluminacji – wanna
Moments z wmontowanym oœwietleniem. Lampy przys³ania matowy akrylowy panel, dziêki czemu
przenikaj¹cy przez os³onê blask jest ³agodnie rozproszony. W komplecie elektroniczny prze³¹cznik œwiat³a

a
.K
fot

O 7 Prawdziwy przebój: samoprzylepna lampka DOT-it z diodami LED, zasilana wymiennymi bateriami.
Nie nagrzewa siê, jest odporna na wstrz¹sy, a trwa³oœci¹ kilkudziesiêciokrotnie przewy¿sza tradycyjne ¿arówki.
Mo¿na j¹ przykleiæ w dowolnym miejscu: we wnêtrzu szafki, na zewnêtrznej powierzchni œcianki kabiny natryskowej,
na tafli lustra czy suficie… Ten dowcipny gad¿et jest bardzo praktyczny – mo¿emy nim oœwietliæ ciemny k¹t lub niedoœwietlon¹
od wewn¹trz bieliŸniarkê czy toaletkê. Daje przy tym szansê wykreowania zupe³nie niecodziennych wizji aran¿acyjnych, autorskich planów
œwietlnych. I mo¿liwoœæ zmiany, gdy tylko aran¿acja nam siê znudzi

O 8 Na rynku mamy olbrzymi wybór halogenów sufitowych z ¿arówk¹ 12 V i transformatorem; ich oprawy bywaj¹ najprostsze, ograniczone
wy³¹cznie do funkcji, ale te¿ ciekawie ozdobione. Tu – aluminiowa lampka Akra z satynowym niklowym wykoñczeniem; moc maksymalna
50 W, cena ok. 22 z³

O 9 Diody LED robi¹ ostatnio zas³u¿on¹ karierê w œwiecie œwiat³a. Producenci oœwietlenia obiecuj¹, ¿e ju¿ nied³ugo ich moc œwietlna dorówna
trwa³oœci i energooszczêdnoœci. Cztery takie Ÿród³a zasilaj¹ lampkê Mig LED wykonan¹ z aluminium wykoñczonego
matowym niklem; cena ok. 60 z³

O 10 Œwietln¹ „pó³kê” – lampkê
Horizont – mo¿na wybraæ spoœród trzech
oferowanych rozmiarów. Ciekawie bêdzie
wygl¹da³o kilka lampek zestawionych
w sekwencjê lub umieszczonych w jednej
linii, jak przerywana kreska

O 11 Ÿród³o œwiat³a w niebanalnym miejscu
równa siê niebanalny efekt. Oryginalnie
obudowana i piêknie podœwietlona
wanna to niekwestionowane centrum
domowego relaksu. Nietrudno wyobraziæ
sobie to miejsce noc¹, bez konkurencyjnego oœwietlenia, jedynie w towarzystwie
œwiec w ozdobnych lichtarzach…
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fot. Technolux

11

fot. Ceramika Tub¹dzin
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