KUCHNIA

oœwietlenie

Anna Zaborska

kuchni

nad sto³em i pod szafkami
Wszystkie czynnoœci wykonywane w kuchni wymagaj¹ dobrego
œwiat³a. Nie tylko dlatego, ¿e w ci¹g³ym u¿yciu s¹ ostre no¿e,
groŸne tasaki i inne niebezpieczne akcesoria. Po prostu akurat
w tym miejscu pracy wszystko powinno byæ dobrze widoczne.
Jak na d³oni. Lampy nad sto³em, nad, pod i we wnêtrzu szafek
tworz¹ klimat kuchni wydobywaj¹c urodê mebli, miseczek,
dzbanuszków i talerzy.
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fot. Nolte

W JADALNI
dooko³a sto³u nie powinna byæ ani zbyt
jaskrawa, ani zbyt ciemna.
Najlepiej sprawdzaj¹ siê tu lampy
o regulowanej d³ugoœci zawieszenia,
które mo¿na dowolnie opuszczaæ
i podnosiæ. Oczywiœcie, powinny „zatrzymywaæ siê” na takiej wysokoœci, by
ich œwiat³o nie oœlepia³o osób
siedz¹cych przy stole. Umieszcza siê
je pojedynczo lub po kilka, najlepiej
bezpoœrednio nad blatem sto³u. Warto
zwróciæ uwagê na to, by klosze lamp
by³y zamkniête od góry – wtedy ca³y
● 1 Kilka ma³ych lampek doskonale
oœwietla ca³y blat roboczy. To podstawa w kuchni, w której gotuje siê coœ
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wiêcej, ni¿ wodê na herbatê (fot. Studio
Mebli Kuchennych Prefect Line)

● 2 Oto sposób na piêkne i niezwykle
ozdobne wyeksponowanie naczyñ
zebranych w kredensie (fot. Nolte)

W pomieszczeniu tym zaplanuj kilka
Ÿróde³ œwiat³a. Je¿eli chodzi o œwiat³o
centralne – w œredniej wielkoœci kuchni
wystarczy jedna lampa umiejscowiona
tradycyjnie, poœrodku sufitu lub nad
sto³em. Prócz tego, ¿e ma ona za
zadanie oœwietliæ ca³e pomieszczenie,
musi sprawiæ, ¿e dobrze widoczne
bêd¹ wnêtrza górnego rzêdu szafek
wisz¹cych. Je¿eli natomiast kuchnia
jest du¿a, przydadz¹ siê dwie, a nawet
trzy lampy, rozmieszczone tak, by
równomiernie oœwietliæ pomieszczenie.

To akurat takie miejsce, które w ka¿dym
zak¹tku powinno byæ dobrze oœwietlone. Tutaj doskonale sprawdzaj¹ siê
lampy, zamontowane pod wisz¹cymi
szafkami. Mo¿e to byæ kilka niewielkich
lampek, z których strumieñ œwiat³a
bêdzie pada³ na blat roboczy, zlewozmywak i kuchenkê. Innym, równie
dobrym, rozwi¹zaniem jest pod³u¿na,
bezcieniowa œwietlówka. Warto zwróciæ
uwagê na to, by snop œwiat³a zawsze by³
skierowany bezpoœrednio na blat i nie
razi³ w oczy gospodyni.
Planuj¹c oœwietlenie tej czêœci domu
warto zachowaæ umiar – przestrzeñ
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Warto wiedzieæ
• Postaraj siê, by snop œwiat³a
by³ skierowany dok³adnie w to
miejsce, które chcesz oœwietliæ.
• Nigdy nie instaluj Ÿróde³
œwiat³a na wysokoœci oczu.
• Zadbaj o to, by ¿arówki by³y
zawsze os³oniête.
• Zapewnij równomierne oœwietlenie w ca³ym pomieszczeniu.
Du¿e kontrasty miêdzy strefami
jasnymi i ciemnymi mêcz¹ oczy.
• Je¿eli okno w naszej kuchni
wychodzi na pó³noc lub pó³nocny-wschód – mo¿emy mówiæ
o oœwietleniu bliskim idea³u.
• Im wiêksze s¹ w kuchni okna,
tym lepiej.

Lampy sto³owe spe³niaj¹ przede
wszystkim funkcjê dekoracyjn¹. Dlatego wa¿ne jest, by pasowa³y do wystroju i kolorystyki wnêtrza.
● 3 Górne lampy umo¿liwiaj¹ swobodn¹
snop œwiat³a skierowany jest na stó³,
a pozosta³a czêœæ pomieszczenia pozostaje w lekkim, mi³ym dla oka, pó³cieniu. Po bokach mo¿na rozstawiæ lampy
stoj¹ce lub zamontowaæ kinkiety.
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W jadalni najlepsze bêd¹ ¿arówki
daj¹ce ciep³e œwiat³o. Niezbyt korzystne
jest natomiast œwiat³o emitowane przez
jarzeniówki, które w znacznym stopniu
zmienia kolor potraw.

penetracjê zawartoœci wisz¹cych szafek
(fot. Nolte)

● 4 Ten ¿yrandol mo¿e byæ zasilany dwojako. W górnej czêœci œwieci ¿arówka,
na obrêczy ma³e œwieczki (fot. Alno)

