INSPIRACJE WN}TRZARSKIE

Zaplanowanie
oĂwietlenia
w domu wymaga
znajomoĂci kilku
reguï. Nie wystarczy
zamontowanie
ĝyrandola. Potrzebnych
jest wiele punktów
Ăwietlnych,
innych w kaĝdym
z pomieszczeñ
– zaleĝnie od ich
funkcji.

OĂwietlenie
wewnÚtrzne
Maïgorzata Cuch

¥wiet(l)ne
pomysïy

fot. Falko

O oĂwietleniu warto pomyĂleÊ na etapie budowy domu. By dobrze rozplanowaÊ przebieg instalacji elektrycznej, juĝ wtedy naleĝy wstÚpnie
zaaranĝowaÊ wszystkie pomieszczenia i zaplanowaÊ rozmieszczenie
oraz liczbÚ punktów elektrycznych. Warto podjÈÊ ten wysiïek, aby
potem nie trzeba byïo kuÊ Ăwieĝo otynkowanych Ăcian czy rozciÈgaÊ
po podïodze przedïuĝaczy.

Rodzaje oĂwietlenia wewnÚtrznego
OĂwietlenie wnÚtrza domu powinno zapewniaÊ dogodne warunki do
pracy i tworzyÊ przytulny klimat sprzyjajÈcy wypoczynkowi. Oprócz
oĂwietlenia ogólnego naleĝy wiÚc zastosowaÊ inne jego rodzaje – miejscowe i dekoracyjne:
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Ogólne. Zapewnia je gïówne ěródïo Ăwiatïa. Jego zadaniem jest
równomierne rozjaĂnianie wnÚtrza. ¥wiatïo nie musi byÊ zbyt mocne.
WĂród opraw mamy sufitowe: plafoniery, lampy wiszÈce i ĝyrandole,
a oprócz tego kinkiety i reflektorki.
Miejscowe (robocze). Sïuĝy do oĂwietlania miejsc, w których wykonuje siÚ precyzyjne czynnoĂci. Konieczne jest nad blatem w kuchni,
wokóï lustra w ïazience czy nad fotelem, w którym czytamy. ¥wiatïo
powinno byÊ skierowane w konkretne miejsce i mieÊ moc co najmniej
60 W.
Dekoracyjne. Moĝe akcentowaÊ wybrane detale: obrazy, bibeloty
czy roĂliny. OĂwietlenie takie nie musi byÊ jasne, ale powinno byÊ
skupione (punktowe). Do tego celu stosuje siÚ lampy bezcieniowe na
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fot. Falko

fot. Lange ukaszuk

fot. Aurora Technika ¥wietlna

Kinkiety o róĝnej wielkoĂci, wzorze i kolorze mogÈ byÊ oĂwietleniem dodatkowym i gïównym we wnÚtrzu

wysiÚgnikach, reflektorki halogenowe czy Ăwietlówki o naturalnej
barwie.

Zasady oĂwietlania wnÚtrz
ChoÊ oĂwietlenie w kaĝdym domu planuje siÚ indywidualnie, panujÈ
w tej kwestii pewne zasady. Watro teĝ poznaÊ kilka trików, dziÚki
którym moĝna zmieniÊ proporcje wnÚtrza. PamiÚtajmy zatem, ĝe:
Im wiÚksze pomieszczenie, tym wiÚcej ěródeï Ăwiatïa powinno siÚ
w nim znajdowaÊ. Podobnie jest we wnÚtrzach o ciemnych Ăcianach
lub ciemnym wykoñczeniu mebli, poniewaĝ powierzchnie te pochïaniajÈ Ăwiatïo.
JeĂli chcemy rozjaĂniÊ lub powiÚkszyÊ optycznie pomieszczenie,
w kaĝdym jego kÈcie zaplanujmy ěródïo Ăwiatïa (jedna lampa sufitowa, nawet o duĝej mocy ĝarówek, nie da tego efektu).
¥wiatïo robocze powinno byÊ jaĂniejsze niĝ pozostaïe oĂwietlenie
we wnÚtrzu.
Zastosowanie Ăciemniaczy do górnych i bocznych lamp to bardzo
wygodny sposób na regulacjÚ natÚĝeniem oĂwietlenia. ¥ciemniacze
montuje siÚ w Ăcianie zamiast tradycyjnego ïÈcznika.
Niskie pomieszczenie wyda siÚ wyĝsze, jeĂli ĝyrandol bÚdzie
dobrze oĂwietlaï sufit, a wÈskie wyda siÚ szersze, gdy dïuĝszÈ ĂcianÚ
oĂwietlimy mocniej niĝ pozostaïe.
Zastosujcie kurtyny Ăwietlne, czyli kilka halogenów umieszczonych pod sufitem (w belce nadproĝowej lub podciÈgu), skierowanych
w dóï – ukryjÈ widok wnÚtrza w gïÚbi.
Aby z zewnÈtrz domu nie byïo widaÊ oĂwietlonego wnÚtrza, na
parapecie wewnÚtrznym wystarczy ustawiÊ zapalonÈ lampkÚ.
Nie stosujmy na siïÚ oĂwietlenia ukrytego w konstrukcjach z pïyt
gipsowo-kartonowych. PiÚkny abaĝur, klosz czy ĝyrandol to rozwiÈzanie peïne wdziÚku i stylu. PamiÚtajmy jednak, ĝe najlepiej prezentujÈ
siÚ te oprawy, które zasïaniajÈ ĝarówkÚ.
Postawmy na nowoczesne rozwiÈzania: oĂwietlenie ledowe
i Ăwietlówki energooszczÚdne. ¥wietlówki kompaktowe przypominajÈ
obecnie tradycyjne ĝarówki.

Salon
To tu oglÈdamy telewizjÚ, czytamy, przyjmujemy goĂci, dlatego ěródeï
Ăwiatïa musi byÊ kilka. Zmiany aranĝacji oĂwietlenia uïatwi sterowanie pilotem.
OĂwietlenie gïówne. Z ĝyrandola moĝna zrezygnowaÊ na rzecz
kinkietów, których Ăwiatïo jest znacznie przyjemniejsze. Dobrze prezentujÈ siÚ parami, na przykïad po obu stronach kominka czy lustra.
Kinkietów nie naleĝy jednak wieszaÊ nad kanapÈ i fotelami, gdyĝ
niepotrzebnie oĂwietlaïyby gïowy siedzÈcych.
Lampa do czytania. Obok kanapy, na której czytamy, ustawmy lampÚ skierowanÈ w dóï. Warto teĝ w pobliĝu zaplanowaÊ drugie ěródïo
Ăwiatïa, aby pokój nie tonÈï w mroku.

Lampa stojÈca przyda siÚ
w salonie jako oĂwietlenie
do czytania, jak i dodatkowe,
wprowadzajÈce miïy nastrój

Jak oĂwietliÊ poszczególne pomieszczenia?

fot. Falko

OĂwietlenie pomieszczeñ naleĝy dostosowaÊ do funkcji, jakie majÈ
peïniÊ. Inne bÚdzie w kuchni, gdzie skupia siÚ ĝycie rodzinne, a inne
w nastrojowej w sypialni czy salonie, który peïni wiele funkcji.
Dalej podpowiadamy, jak zaplanowaÊ oĂwietlenie w poszczególnych
czÚĂciach domu.
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fot. Paulmann

fot. Praktiker

fot. Paulmann
fot. Praktiker
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W salonie oĂwietlenie górne mogÈ zastÈpiÊ kinkiety, lampa stojÈca lub lampki nad stolikiem kawowym (a), ale jeĂli to moĝliwe, nie rezygnujmy z niego, nawet
jeĂli jest rzadko uĝywane. OĂwietlenie górne jest niezastÈpione podczas sprzÈtania. PiÚknie zaprezentuje siÚ okazaïy ĝyrandol (b, c). Uroku doda salonowi
Ăwiatïo z oryginalnej lampki ustawionej na komodzie czy stoliku (d)

OĂwietlenie biurka. Lampka na biurku powinna oĂwietlaÊ
moĝliwie równomiernie caïy blat, nie oĂlepiajÈc osoby pracujÈcej.
Zadbajmy, by w monitorze komputera nie odbijaïy siÚ lampy lub
Ăwiatïo sïoneczne.
Lampa górna, podïogowa lub kinkiet. W pokoju do pracy oprócz
lampki biurkowej powinno siÚ znaleěÊ oĂwietlenie dodatkowe, które
zmniejszy niekorzystny dla wzroku kontrast Ăwiatïa i cienia: lampa
górna o niewielkiej mocy, lampa podïogowa bÈdě kinkiet – z mlecznymi, niezbyt mocnymi ĝarówkami.

Gabinet
Ze wzglÚdu na stosunkowo niewielkÈ iloĂÊ Ăwiatïa dziennego
w naszej strefie geograficznej, miejsce pracy czy nauki czÚsto nawet
w ciÈgu dnia wymaga doĂwietlenia. PamiÚtajmy tylko, ĝe niewïaĂciwe oĂwietlenie biurka moĝe wpïywaÊ na szybsze zmÚczenie
podczas pracy.

fot. Aurora Technika ¥wietlna

½ródïo Ăwiatïa o ciepïej barwie pozwoli dïuĝej
pracowaÊ przy biurku bez zmÚczenia wzroku
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Sypialnia
Nie wymaga intensywnego oĂwietlenia, ale na pewno poĝÈdane
jest to nastrojowe i wyciszajÈce. W sypialni sprawdzajÈ siÚ plafony
i lampy z tkaniny. Wybierzmy Ăwiatïo o ciepïej barwie i zamontujmy
Ăciemniacze.
¥wiatïo górne. ChoÊ bywa przydatne, moĝemy je zastÈpiÊ kinkietami i lampami stojÈcymi. Duĝy, ciÚĝki ĝyrandol nie powinien wisieÊ
nad ïóĝkiem – podĂwiadomie bÚdziemy czuÊ siÚ nim przytïoczeni.
Reflektorki oĂwietlajÈce szafÚ.
W gzymsie lub listwie tuĝ przed szafÈ
umieĂcimy kilka maïych reflektorków
– uïatwiÈ poszukiwanie ubrañ znajdujÈcych siÚ w gïÚbi mebla.
Kinkiety przy lustrze. Przy duĝym
lustrze przydadzÈ siÚ dwa kinkiety – po
obu jego stronach (nigdy nad lustrem, bo
oĂwietlimy tylko czubek gïowy). Szklane,
mleczne klosze zniwelujÈ kontrasty.
Lampa do czytania. Nad zagïówkiem
najlepiej umieĂciÊ reflektor. ¥wiatïo nie
bÚdzie przeszkadzaÊ drugiej osobie dziÚki
moĝliwoĂci ustawienia kierunku jego padania
na ksiÈĝkÚ.
Lampka nocna moĝe byÊ
OĂwietlenie wprowadzajÈce nastrój.
atrakcyjnym detalem
W tej funkcji Ăwietnie sprawdzajÈ siÚ maïe
w sypialni i wystarczy,
by oĂwietliÊ ïóĝko czy
lampki o delikatnym Ăwietle ustawione na
zerknÈÊ na budzik, ale nie
podïodze. PrzydadzÈ siÚ równieĝ w pokozapewni odpowiedniego
jach dzieci, które bojÈ siÚ ciemnoĂci.
Ăwiatïa do czytania

fot. Falko

OĂwietlenie kanapy i stolika kawowego. Doskonaïa do tego jest
lampa wiszÈca nad stolikiem, dajÈca jasne, rozproszone Ăwiatïo.
OĂwietlenie za telewizorem. JeĂli podczas oglÈdania telewizji wïÈczymy lampkÚ za telewizorem (halogen wmontowany w póïkÚ lub wÈĝ
diodowy ukryty we wnÚce), zïagodzimy kontrasty Ăwiatïa, a wzrok
bÚdzie siÚ mniej mÚczyï. Oprócz tego w tym czasie salon powinno
delikatnie rozĂwietlaÊ dodatkowe ěródïo Ăwiatïa, usytuowane tak, by
nie odbijaïo siÚ w ekranie.
OĂwietlenie dekoracyjne. MogÈ byÊ to wprowadzajÈce niezwykïy
nastój niskie lampy ustawione na podïodze.

w ïóĝku
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fot. Modiss

OĂwietlenie wewnÚtrzne

NiezbÚdne oĂwietlenie jadalni to lampa zawieszona bezpoĂrednio nad stoïem

Kuchnia
¥wiatïo górne. NiezbÚdna jest górna lampa wiszÈca lub plafon
– równomierne oĂwietlenie jest niezbÚdne podczas sprzÈtania,
a ponadto najwygodniej jest go uĝyÊ, gdy wchodzimy do kuchni
na chwilÚ po picie lub przekÈski (wïÈcznik zamontujmy przy
drzwiach).
OĂwietlenie blatu. Nawet jeĂli gïówny blat roboczy znajduje siÚ
przy oknie, musimy go odpowiednio oĂwietliÊ Ăwiatïem sztucznym, wszak pracujemy przy nim takĝe po zmroku. ¥wiatïo z lampy
górnej nie wystarczy, bo bÚdziemy go mieli za plecami. Najlepiej
wiÚc po obu stronach okna zamocowaÊ dwa punktowe reflektorki

Aranĝacja oĂwietlenia, to bardzo waĝny etap projektowania wnÚtrz mieszkalnych. Dobór lamp i ich
wïaĂciwe ustawienie majÈ ogromny wpïyw na
ostateczny wyglÈd i charakter pomieszczeñ.
WïaĂciwe oĂwietlenie zarysowuje kontury przedmiotów, uwypukla cechy struktury materiaïu i pozwala dostrzec barwÚ w róĝnych jej odcieniach.
Gïówne oĂwietlenie w pomieszczeniu ma jasno
MAGDALENA TORECKA
sprecyzowanÈ
funkcjÚ, czyli umiarkowane dostarARCHITEKT WN}TRZ
czenie, dobrze rozproszonego Ăwiatïa. Aby moĝna byïo wykonywaÊ róĝne prace domowe montuje
siÚ dodatkowe ěródïa, czyli takie, które akcentuje poszczególne przestrzenie. Moĝna równieĝ zaaranĝowaÊ oĂwietlenie dekoracyjne, jak lampy punktowe czy listwy LED,
ukryte we wnÚkach. UmiejÚtne operowanie Ăwiatïem pozwala budowaÊ
nastrój. W zaleĝnoĂci od potrzeb, moĝna kreowaÊ atmosferÚ sprzyjajÈcÈ
relaksowi czy teĝ pracy.
Niezwykle waĝnym jest odpowiednie dobranie rodzaju ĝarówek do przeznaczenia pomieszczenia. Przezroczyste ĝarówki dostarczajÈ raĝÈce Ăwiatïo, dlatego w pokoju dzieciÚcym jak i w lampce na biurku naleĝy stosowaÊ ĝarówki mleczne.
Doskonaïy efekt Ăwietlny, przy maïym poborze energii zapewniajÈ ĝarówki POWER LED. SÈ one o wiele silniejsze od zwykïych ĝarówek ledowych,
a barwa ich Ăwiatïa zbliĝona jest do Ăwiatïa dziennego.
PodsumowujÈc, podstawowa zasada to - nie oĂwietlanie wnÚtrz jednym
równomiernym Ăwiatïem, padajÈcym pionowo. OĂwietlenie górne uzupeïnia siÚ dodatkowym oĂwietleniem bocznym z jednej lub kilku stron.
REKLAMA
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azienkowe lustro moĝna
podĂwietliÊ za pomocÈ znajdujÈcych
siÚ po obydwu jego stronach opraw

fot. Osram

Pïyta kuchenna nie wymaga montaĝu oĂwietlenia, bo w lampki
wyposaĝony jest okap.
Lampki wewnÈtrz mebli. Lampki wïÈczajÈce siÚ po otwarciu
drzwiczek czy wysuniÚciu szuflady znacznie uïatwiÈ znalezienie
potrzebnych przedmiotów.
OĂwietlenie wprowadzajÈce nastrój i ozdobne. W tej roli sprawdzi
siÚ boczne Ăwiatïo, np. reflektorki przy regaïach z zastawÈ, halogeny
wewnÈtrz przeszklonych witryn czy lampka ustawiona na kredensie.

lub zdecydowaÊ siÚ na lampki zwisajÈce z sufitu na dïugich kablach
(trzeba je jednak tak umieĂciÊ, by umoĝliwiaïy otwieranie i zamykanie
okna). Moĝna teĝ dobudowaÊ nad oknem gzyms lub póïkÚ z pïyt
gipsowo-kartonowych i ulokowaÊ w nich kilka opraw z halogenami lub
zwykïych ĝarówek.
Gdy blat znajduje siÚ pod szafkami wiszÈcymi, to w nich montujemy
oĂwietlenie. JeĂli zaĂ takich szafek nie ma, na Ăcianie moĝemy zamontowaÊ kinkiety lub listwy z kierunkowymi reflektorkami.

Eksponujemy obrazy i zdjÚcia
Najlepiej oĂwietliÊ je reflektorkami z regulowanymi oprawami
umieszczonymi w podwieszanym suficie, na szynie bÈdě rozpiÚtej
lince. Ustawiamy optymalny kÈt padania Ăwiatïa: 30 stopni. Podïuĝne
oprawy mocowane tuĝ nad pracÈ, choÊ sÈ czÚsto stosowane, nie
oĂwietlajÈ jej równomiernie, a oprawa widoczna tuĝ nad niÈ zbytnio zwraca uwagÚ.
DostÚpne sÈ lampy, które rzucajÈ Ăwiatïo w ksztaïcie koïa, kwadratu lub prostokÈta. JeĂli natomiast chcemy oĂwietliÊ równomiernie caïÈ ĂcianÚ z domowÈ kolekcjÈ, idealne bÚdÈ Ăwietlówki. Do prac
z przewagÈ ciepïych kolorów wybierzmy te o ciepïej barwie Ăwiatïa,
natomiast do tych z dominantÈ chïodnych – najlepsze bÚdzie Ăwiatïo neutralne. JeĂli decydujemy siÚ oĂwietliÊ cenne dzieïo Ăwiatïem
halogenowym, zastosujmy filtry podczerwieni i ultrafioletowe – zapobiegnie to zmianie koloru obrazu czy ĝóïkniÚciu papieru.

fot. Paulmann

Oprawy o regulowanym kierunku
padania Ăwiatïa, umieszczone na
rozpiÚtych linkach, to najlepszy
sposób na oĂwietlenie obrazów
lub zdjÚÊ
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Jadalnia
Lampa nad stoïem. Stóï najlepiej oĂwietli lampa zawieszona bezpoĂrednio nad nim (jeĂli jest dïugi, zamiast jednej lampy z wiÚkszym
kloszem moĝemy powiesiÊ dwie lub trzy mniejsze). Najlepiej gdy wisi
50–70 cm nad stoïem, bo nie razi siedzÈcych przy nim osób. Barwa
Ăwiatïa powinna byÊ ciepïa.
Nastrojowe oĂwietlenie. Na komodzie lub kredensie ustawmy maïe
kameralne lampki wprowadzajÈce nastrój – Ăwietnie uzupeïniÈ Ăwiatïo Ăwiec stawianych na stole.
Kurtyna Ăwietlna. Ukryjemy za niÈ kuchniÚ poïÈczonÈ z jadalniÈ
(oczywiĂcie w kuchni nie wïÈczamy mocnego Ăwiatïa).
azienka i WC
PamiÚtajmy, ĝe wszystkie oprawy oĂwietleniowe montowane w ïazience powinny byÊ wodoszczelne.
Halogeny – oĂwietlenie gïówne. Halogeny zainstalowane w suficie
uïatwiÈ codziennÈ toaletÚ. Powinny byÊ zaplanowane tak, aby nie
byïo miejsc niedoĂwietlonych.
OĂwietlenie lustra. Szczególnej uwagi wymaga przestrzeñ wokóï lustra. Po obu jego stronach umieszczamy kinkiety lub reflektorki w taki
sposób, aby Ăwiatïo padaïo na twarz osoby przed nim stojÈcej, a nie
odbijaïo siÚ w samym lustrze. Nie sprawdzÈ siÚ jarzeniówki, poniewaĝ
kolor skóry wyglÈda w nich niekorzystnie.
OĂwietlenie nad kabinÈ prysznicowÈ. Oprawy powinny byÊ
wodoszczelne i paroszczelne. W kabinie zainstalujmy czujkÚ ruchu
– dziÚki niej nie bÚdziemy dotykaÊ wilgotnymi rÚkoma ïÈcznika.
Dodatkowe ěródïa Ăwiatïa. Delikatne oĂwietlenie w okolicach
wanny jest doskonaïe podczas relaksacyjnej kÈpieli. W roli tej
sprawdzÈ siÚ kinkiety, które moĝna wïÈczaÊ niezaleĝnie od innych
ěródeï Ăwiatïa. PrzyÊmione, diodowe oĂwietlenie ukryte przed
wzrokiem, np. minilampka z diodÈ ĂwiecÈcÈ siÚ stale, zainstalowane pod obudowÈ wanny jest duĝym udogodnieniem dla dzieci i osób
nielubiÈcych siÚ rozbudzaÊ podczas nocnego korzystania z toalety.
Hol, korytarz, schody
Dïugi, wÈski korytarz poszerzymy optycznie, kierujÈc snop Ăwiatïa na
Ăciany, a nie na podïogÚ. Nie zapomnijmy o zamontowaniu ïÈczników
schodowych, które umoĝliwiajÈ wïÈczanie i wyïÈczanie oĂwietlenia
z dwóch róĝnych miejsc (np. z parteru i z piÚtra). A moĝe warto zastosowaÊ fotokomórki reagujÈce na ruch (gdy wejdziemy na schody, od
razu oĂwietlÈ je na pewien czas)?
¥wiatïo górne. Powinno byÊ rozproszone i oĂwietlaÊ caïe pomieszczenie (nie sprawdzÈ siÚ halogeny – dajÈ wiÈzkÚ Ăwiatïa o maïym
rozproszeniu).
OĂwietlenie lustra i szafy. OĂwietlmy je podobnie jak w sypialni.
Pomieszczenie gospodarcze
OĂwietlenie tu musi byÊ bezpieczne i wygodnie umieszczone: w niskich pomieszczeniach – na Ăcianach, a nie na suficie.
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