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Œwiat³o w kuchni to wygoda i bezpieczeñstwo prac kulinarnych. 

To tak¿e nastrój wnêtrza, w którym wielu z nas lubi przebywaæ, 

ale i wdziêk eksponowanych mebli czy drobiazgów; wszak 

wspó³czesne kuchenne aran¿acje urod¹ nie ustêpuj¹ salonom. 

Od razu widaæ, ¿e tak z³o¿onych funkcji nie pogodzi 

jedna lampa.

Œwiat³o w kuchni to wygoda i bezpieczeñstwo prac kulinarnych. 

To tak¿e nastrój wnêtrza, w którym wielu z nas lubi przebywaæ, 

ale i wdziêk eksponowanych mebli czy drobiazgów; wszak 

wspó³czesne kuchenne aran¿acje urod¹ nie ustêpuj¹ salonom. 

Od razu widaæ, ¿e tak z³o¿onych funkcji nie pogodzi 

jedna lampa.
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Rozbudowany system oœwietlenia to warunek

kuchennego komfortu. Nawet skromny „dwu-

palnikowy” kawalerski aneks wymaga kilku

Ÿróde³ œwiat³a. Có¿ dopiero mówiæ o du¿ej

otwartej kuchni, po³¹czonej z czêœci¹ dzienn¹

domu – taka ma prawdziwie salonowe ambi-

cje! Polacy lubi¹ „mieszkaæ w kuchniach”, dla-

tego warto zadbaæ tam o dobry nastrój. Œwia-

t³o bêdzie jego prawdziwym re¿yserem. 

DO PRACY

Dobieraj¹c lampy „robocze”, oceniajmy nie

tylko ich wygl¹d, ale tak¿e – a raczej przede

wszystkim – funkcjonalnoœæ opraw oraz

charakterystykê œwiat³a, jakie zapewniaj¹.

Przy planowaniu liczyæ siê bêdzie rozmiesz-

czenie Ÿróde³ œwiat³a, jego ukierunkowanie,

natê¿enie oraz barwa. Oœwietlenie sufitowe

pozostaje w kuchni na drugim planie; blask

pochodz¹cy z górnej lampy jest dla kucha-

rza (z regu³y odwróconego do niej ty³em)

ca³kiem nieprzydatny. Najwa¿niejsze bêd¹

oprawy skierowane na blat roboczy i urz¹-

dzenia kuchenne. Œwiat³o powinno rozja-

œniaæ te¿ miejsca, do których czêsto siêga-

my: schowki oraz uchwyty. Dlatego korzyst-

nie jest umieœciæ lampy na kilku poziomach.

Najdok³adniej nale¿y oœwietliæ blat – kom-

fortowe natê¿enie œwiat³a w tym miejscu to

co najmniej 500 luksów. Doskonale spisz¹

siê tu œwietlówki zamontowane do spodów

górnych szafek. Tam, gdzie szafki nie ma,

warto zamontowaæ reflektorek halogenowy

na przegubie. Górny poziom skutecznie

rozjaœni¹ œwietlówki lub halogeny na wysiê-
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fot. Marazzi

2

1 Oœwietlenie boczne w formie kinkietów

przydaje siê w wielu miejscach: choæby

nad ustawionym pod oknem zlewozmy-

wakiem, gdzie brakuje górnych szafek,

do których mo¿na by zamocowaæ œwie-

tlówki. Zgrabny stalowy kinkiet Iryd to 

reprezentant modnej moderny

2 Wieloplanowe oœwietlenie kuchni to wy-

goda i szansa na wykreowanie szczegól-

nego nastroju. Lampê wisz¹c¹ mog¹ za-

st¹piæ halogeny sufitowe o regulowanym

po³o¿eniu. Zamocowane parami w kilku

punktach, pozwol¹ dostosowaæ ilumina-

cjê do chwilowych potrzeb

3 Dla zwolenników górnego œwiat³a –

lampa-winda, zmieniaj¹ca po³o¿enie

w pionie. Uniesiona, oœwietli ca³e po-

mieszczenie. Gdy j¹ opuœcimy, zaleje 

ciep³ym blaskiem stó³ nakryty do kolacji,

oszczêdzaj¹c nasze oczy: mleczny klosz

skieruje œwiat³o na potrawy

fot. Artemix

3

fot. Milantex

1

fot. Lena Lighting
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gnikach, przymocowane nad szafkami. Po-

dobn¹ rolê mo¿e te¿ pe³niæ pas oczek

œwietlnych w suficie podwieszanym. 

Œwiat³o do pracy nie powinno raziæ. No-

woczesne oprawy s¹ tak konstruowane,

by nie trzeba ich by³o – jak kiedyœ jarze-

niówek – przys³aniaæ listwami, a samo

œwiat³o ma ³agodniejsz¹ charakterystykê.

Warto dobraæ lampy zapewniaj¹ce ciep³o-

-bia³y odcieñ œwiat³a, który nie sfa³szuje

kolorów potraw – gotowanie i kompono-

wanie dañ to tak¿e sztuka wizualna.

DO KOLACJI

Przy posi³kach, które w du¿ych kuchniach

spo¿ywa siê doœæ czêsto, górne œwiat³o

bêdzie bardzo po¿¹dane: rozproszy cie-

nie w pomieszczeniu i wprowadzi pogod-

ny nastrój. Sam stó³ musi byæ doskonale

oœwietlony, dlatego do wysoko umiesz-

czonych lamp sufitowych dobrze jest do-

daæ w aneksie jadalnianym lampki bocz-

ne: w kuchni tradycyjnej stylizowane kin-

kiety, w nowoczesnej – formy proste lub

awangardowe. Wa¿ne, by ich oprawy roz-
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7

4

4 Du¿e p³aszczyznowe œwietlówki w postaci ekranów zamontowanych do spodów szafek 

doskonale wspó³graj¹ z lœni¹c¹ po³yskliw¹ zabudow¹ kuchni Jersey firmy Mebel Rust, gdzie

fronty, p³ytê naœcienn¹ i blat wykoñczono lakierowanym bezpiecznym szk³em

5 Operuj¹c punktowym œwiat³em halogenowym mo¿emy wydobyæ z cienia i wyekspono-

waæ dowolny element wystroju. W dodatku sama oprawa te¿ mo¿e byæ dekoracj¹, 

jak tutaj, gdzie wzrok przykuwa szklany trójk¹t reflektorka

6 Jasno znaczy bezpiecznie. Miejsce pobytu no¿y nie mo¿e byæ ciemnym zakamarkiem

– musi docieraæ tam silne œwiat³o. Widoczna na zdjêciu liniowa œwietlówka jest dyskretna

i bardzo praktyczna

7 Pe³na jasnoœæ. W tej kuchni ka¿da ze stref funkcjonalnych ma w³asne oœwietlenie. Cztery po-

ziomy iluminacji zapewniaj¹ komfort pracy i mo¿liwoœæ regulacji natê¿enia œwiat³a. A po posi³ku

– czas na re¿yserskie popisy; ka¿dy z poziomów, w³¹czony samodzielnie, stworzy inny plan

fot. Mebel Rust

fot. Nolte

5

6

fot. Mebel Rust

fot. Krulen
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prasza³y i ³agodzi³y œwiat³o; najlepsze bê-

d¹ tu klosze z mlecznego szk³a.

W niewielkich wnêtrzach, gdzie podzia³

ról œwietlnych si³¹ rzeczy musi byæ ograni-

czony, zda egzamin lampa sufitowa z re-

gulacj¹ wysokoœci. 

PRZY KAWIE

Gasimy górn¹ lampê: nastrojowa poga-

wêdka przy kuchennym barku to mi³e za-

jêcie i œwietna okazja do rozkoszowania

siê urod¹ wystroju. Œwiat³o bêdzie tu nie-

ocenione. Dyskretnie podœwietlona prze-

strzeñ miêdzy górnym a dolnym ci¹giem

kuchennej zabudowy mo¿e stworzyæ

piêkny plastyczny obraz, zw³aszcza jeœli

œciana nad blatem wy³o¿ona jest cieka-

wym materia³em: niebanaln¹ ceramik¹,

kamieniem, blach¹ stalow¹ czy barwio-

nym szk³em. Lampki w szafkach witryno-

wych wydobêd¹ urodê szk³a i porcelany.

A interesuj¹co oœwietlony fragment otwar-

tej kuchni, widziany wieczorem z salonu,

mo¿e byæ powodem do dumy i ozdob¹

ka¿dego przyjêcia.
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8 Do kuchni tradycyjnej – eleganckie kinkiety nadszafkowe, osadzone na giêtych stylizowa-

nych przegubach. Mimo otwartych kloszy œwiat³o halogenowe nie razi. Metalowa oprawa mo-

¿e byæ wykoñczona w odcieniu miedzi, mosi¹dzu lub matowego niklu. Ka¿dy kinkiet mocuje

siê do szafki na dwie œruby; ¿arówka 20 W, napiêcie 12 V

9 Modne wyspy kuchenne potrzebuj¹ du¿o œwiat³a – przeznaczamy im zwykle rolê stanowi-

ska prac kulinarnych. Utrudnieniem jest brak górnych szafek, a œwiat³o pochodz¹ce z okapu

kuchennego mo¿e byæ niewystarczaj¹ce. Dlatego doskona³ym rozwi¹zaniem jest podwiesze-

nie do sufitu ekranu zharmonizowanego z wystrojem wnêtrza, który pos³u¿y jako miejsce 

osadzenia lamp. Pod³u¿ne oprawy œwietlówkowe Luminestra d³ugoœci 55 cm zapewniaj¹ 

³agodne œwiat³o przypominaj¹ce ciep³y blask zwyk³ej ¿arówki. Moc pojedynczej œwietlówki

– 19 W, napiêcie – 230 V; cena ok. 250 z³

10 Krótszy wariant œwietlówki Luminestra – ok. 35 cm. Prosta graficzna obudowa wygl¹da

klarownie i zapobiega oœlepianiu, kieruj¹c œwiat³o w dó³. Dziêki ³¹cznikom, oprawy mo¿na 

zestawiaæ w szeregi. Moc 16 W; cena ok. 200 z³

fot. Krulen

fot. Osram

fot. Osram

8

10

Kuchnia z oknem to wielki kapita³, a dziœ
na szczêœcie – nieomal standard.
Korzystne niera¿¹ce oœwietlenie wnêtrza
zapewniaj¹ zw³aszcza przeszklenia od
pó³nocy i wschodu. Warto, poza dobran¹
do wystroju dekoracj¹ otworu okiennego,
zamontowaæ w nim tak¿e jasn¹ matow¹
roletê, która w razie potrzeby ochroni
przed nadmiarem s³oñca. Trzeba przy tym
pamiêtaæ, ¿e wszelkie elementy zabudowy
– szafki, pó³ki i schowki – umieszczone
przy œcianie okiennej, w ci¹gu dnia,
prawem kontrastu, bêd¹ mocno
niedoœwietlone. W ich wnêtrzach trzeba
zamontowaæ oœwietlenie, które pozwoli
wygodnie z nich korzystaæ. fot. Nolte

Wnêtrza
z wwidokiem
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