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Œ
wiat³o jest jednym z najwa¿niej-
szych odbieranych przez nas bodŸ-
ców. Odpowiednie usytuowanie do-

mu wzglêdem stron œwiata jest bardzo
wa¿ne podczas projektowania – w³aœnie
po to, aby mieæ jak najlepsze warunki
œwietlne do ¿ycia. Jednak to przy sztucz-
nym oœwietleniu spêdzamy wiêkszoœæ na-
szego czasu. Dlatego bardzo istotne jest
prawid³owe, dobrze przemyœlane jego
rozplanowanie i dopasowanie do potrzeb
wszystkich domowników. 

NA POCZ¥TEK
Planuj¹c „system oœwietleniowy” naszego
domu pamiêtajmy, ¿e rz¹dzi nim kilka ko-

ronnych zasad. Oœwietlenie ogólne ma rów-
nomiernie oœwietlaæ wnêtrze. Sprawia, ¿e
czujemy siê w nim bezpiecznie. Mo¿e byæ
te¿ podk³adem dla innego rodzaju oœwietle-
nia. Czêsto stosuje siê, oprócz tradycyjnych
¿yrandoli, plafoniery, reflektorki na lin-
kach, czy halogeny umieszczone w suficie
podwieszanym. Miejscowe s³u¿y do do-
œwietlenia stanowisk pracy – biurka, blatu
kuchennego, czy fotela, w którym oddaje-
my siê lekturze. Wykorzystuje siê do niego
lampy kierunkowe, czêsto z regulacj¹, daj¹-
ce œwiat³o znacznie jaœniejsze od oœwietle-
nia ogólnego. Oœwietlenie dekoracyjne

(tzw. akcentuj¹ce) tworzy nastrój, wydoby-
wa detale, dzieli wnêtrze na poszczególne

fragmenty. Dziêki niemu mo¿na wydoby-
waæ faktury materia³ów lub podkreœlaæ ich
barwy. Wykorzystywane jest do wyró¿nie-
nia przedmiotu, roœliny, obrazu we wnê-
trzu. Jest ono delikatne – ma jedynie pod-
kreœlaæ. Wa¿ne, aby oprawa nie dominowa-
³a nad przedmiotem, który ma oœwietlaæ.
Powinna byæ delikatna i pozostawaæ na dru-
gim planie.
Rodzaj œwiat³a zale¿y te¿ od oprawy. Œwia-
t³o rozproszone daj¹ oprawy przezroczyste
– plafoniery, ¿yrandole z matowymi klosza-
mi, ale równie¿ systemy reflektorków czy
halogeny sufitowe. S³u¿y ono przede
wszystkim jako t³o dla innego œwiat³a –
skupionego, które wykorzystuje siê do
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oœwietlania miejsc pracy oraz kreowania na-
stroju. Strumieñ œwiat³a skupionego uzy-
skamy stosuj¹c lampy z nieprzezroczystymi
kloszami otwartymi z jednej strony. Œwiat³o
kierujemy na biurko, stó³, fotel do czytania.
Ciekawy efekt mo¿na uzyskaæ stosuj¹c ma-
towe, przezroczyste klosze otwarte z jednej
strony – wtedy mamy œwiat³o rozproszone
i skupione jednoczeœnie. Interesuj¹ce efek-
ty daje te¿ œwiat³o odbite – uzyskujemy je
kieruj¹c œwiat³o skupione na œciany lub su-
fit, od których wi¹zka siê odbija.

JAKIE POMIESZCZENIE,
TAKIE ŒWIAT£O
W salonie wa¿ne jest oœwietlenie ogólne,
jednak równie istotne jest akcentowanie po-
szczególnych stref. A szczególnego znacze-
nia nabiera w nowoczesnych wnêtrzach
otwartych, gdzie salon ³¹czy siê z jadalni¹
i kuchni¹, a czêsto te¿ holem. Wtedy bardzo
wa¿ne jest wydzielenie œwiat³em odpowied-
nich miejsc tak, by wnêtrze by³o nie tylko
funkcjonalne, ale równie¿ przytulne. U¿y-
wanie ró¿nych rodzajów œwiat³a pomo¿e
uzyskaæ ró¿ne klimaty i sprawi, ¿e salon sta-
nie siê interesuj¹cym miejscem, w którym
przyjemnie siê odpoczywa, pracuje i przyj-
muje goœci. Bardzo wa¿ny jest kierunek pa-
dania œwiat³a i jego barwa. Œwiat³o nastrojo-
we, sprzyjaj¹ce wypoczynkowi powinno
byæ ciep³e, ¿ó³te i padaæ z boku. W salonie
warto podkreœliæ œwiat³em dekoracje – rzeŸ-
bê, obraz czy roœlinê o ciekawych liœciach.
Œwiat³o instaluje siê tak¿e wewn¹trz witryn
i szaf bibliotecznych i coraz czêœciej we
wnêkach, za gzymsami czy œciankami z p³yt
g-k. Takie efekty specjalne bardzo wzboga-

caj¹ wnêtrze i pomog¹ zmieniaæ jego pro-
porcje.
Planuj¹c oœwietlenie jadalni warto zacho-
waæ umiar – przestrzeñ dooko³a sto³u nie
powinna byæ ani zbyt jaskrawa, ani za ciem-
na. Oœwietlenie ogólne w jadalni w roli pod-
k³adu dla lamp oœwietlaj¹cych stó³ – powin-
no byæ równomiernie rozproszone i stono-
wane. Wybieraj¹c do oœwietlenia sto³u
barwne klosze, nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ,
poniewa¿ mog¹ nienaturalnie zmieniaæ wy-
gl¹d potraw i osób siedz¹cych przy stole.
Z tego te¿ wzglêdu nie nale¿y stosowaæ ko-
lorowych Ÿróde³ œwiat³a. W jadalni najlep-
sze s¹ ¿arówki daj¹ce ciep³e œwiat³o.
Kuchnia wymaga zastosowania kilku ro-
dzajów oœwietlenia – ogólnego i miejscowe-
go dla blatów roboczych oraz miejsca do je-
dzenia. Ca³e pomieszczenie powinno byæ
oœwietlone równomiernie, ale niezbyt ja-
sno. W oœwietleniu miejsca pracy, czyli bla-
tu doskonale sprawdz¹ siê lampy zamonto-
wane pod wisz¹cymi szafkami. Mo¿e to byæ
kilka niewielkich lampek, z których stru-
mieñ œwiat³a bêdzie pada³ na blat roboczy,
zlewozmywak i kuchenkê. Coraz czêœciej
montuje siê d³ugie, p³askie œwietlówki, któ-
re równomiernie oœwietlaj¹ ca³¹ d³ugoœæ
blatu. Jeœli w kuchni jest równie¿ miejsce
do jedzenia, to stó³ (ale nie siedz¹ce przy
nim osoby) najlepiej oœwietliæ lamp¹ z regu-
lacj¹ wysokoœci zawieszenia. 
W sypialni mo¿na spokojnie zrezygnowaæ
z oœwietlenia centralnego, na rzecz szeregu
ukrytych lamp, skupiaj¹cych œwiat³o na
œcianach. Natomiast niezbêdne jest dodat-
kowe oœwietlenie przy ³ó¿ku. Mo¿na nad
wezg³owiem zamontowaæ kinkiety lub lam-
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RODZAJE LLAMP
¯yrandole – maj¹ kilka Ÿróde³ œwiat³a.

Mog¹ mieæ klosze skierowane we

wszystkich kierunkach. Dostêpne s¹

w wersjach klasycznych i nowoczes-

nych.

Plafoniery – daj¹ œwiat³o delikatnie

rozproszone. Najczêœciej s¹ montowa-

ne bezpoœrednio do sufitów i daj¹

œwiat³o rozproszone, ale mo¿na je

umieszczaæ na œcianach jak kinkiety.

Kinkiety – umieszczane na œcianach

mog¹ dawaæ œwiat³o skierowane w dó³

lub na sufit i s³u¿yæ kreowaniu nastro-

ju. Maj¹ czêsto przezroczyste klosze

i wtedy daj¹ œwiat³o rozproszone.

Lampy wwisz¹ce – z kloszami przezro-

czystymi daj¹ œwiat³o rozproszone,

z nieprzezroczystymi – kierunkowe.

Lampy ppod³ogowe – jako oœwietlenie

uzupe³niaj¹ce. Znakomicie sprawdzaj¹

siê np. przy ogl¹daniu telewizji. A te

z kloszami kierunkowymi ustawione obok

fotela czy biurka bêd¹ dawa³y œwiat³o

miejscowe do pracy lub czytania.

Lampy ssto³owe – klasyczne s³u¿¹ tworze-

niu nastroju, biurkowe z kloszem kierun-

kowym bêd¹ znakomite do pracy, ma³e

œwietnie pasuj¹ do nocnych szafek.
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Ozdobne llampki nna llinkach wwygl¹daj¹ jjak ppe³gaj¹ce
ogniki
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py na przegubach, albo postawiæ lampki na
szafkach nocnych. Dobrze jest zwróciæ
uwagê na to, by œwiat³o lampy u¿ywanej
przez jedn¹ osobê, nie przeszkadza³o part-
nerowi.
W garderobie praktyczne s¹ Ÿród³a œwiat³a
w sufitach szaf. Jednak lepsze doœwietlenie
uzyskuje siê przez zainstalowanie pionowo
œwietlówki liniowej na bocznej œcianie szafy
i doprowadzenie w ten sposób œwiat³a do
poszczególnych przegród i pó³ek. 
W ³azience oœwietlenie centralne ma rozja-
œniaæ ca³e wnêtrze. Œwietnym i bardzo czê-
sto stosowanym wyjœciem jest zamontowa-
nie sufitu podwieszanego, w którym insta-
luje siê lampki halogenowe. Mo¿na go
skonstruowaæ w ten sposób, ¿e lampy (naj-
lepiej œwietlówki liniowe) ukryje siê rów-
nie¿ za sufitem. Bêd¹ one dawaæ delikatne,
rozproszone œwiat³o sprzyjaj¹ce relaksuj¹-
cym k¹pielom. Strategicznym miejscem
w ³azience jest lustro nad umywalk¹. Twarz
osoby stoj¹cej przed lustrem powinna byæ
oœwietlona równomiernie i œwiat³em o w³a-
œciwej barwie. Najlepsze bêd¹ lampki
umieszczone po jego obu stronach, na tej sa-
mej wysokoœci. ¯arówki nie mog¹ byæ jed-
nak zbyt silne.

PRZEGL¥D RYNKU

126 2 0 0 7 3

ŸRÓD£A ŒŒWIAT£A
¯arówki ttradycyjne – podstawowym ele-

mentem jest tzw. ¿arnik z drutu wolframo-

wego, umieszczony w szklanej bañce wy-

pe³nionej gazem lub pró¿ni¹. Ich zalet¹

jest niska cena, ale poch³aniaj¹ du¿o ener-

gii i nadmiernie emituj¹ ciep³o. Trwa³oœæ

takich ¿arówek wynosi ok. 1000 godzin.

¯arówki hhalogenowe – Ÿród³em œwiat³a

jest równie¿ ¿arnik wolframowy, natomiast

bañka wype³niona jest parami halogenków.

Mog¹ byæ wysoko- lub niskonapiêciowe.

Te drugie wymagaj¹ u¿ycia transformatora.

Wytwarzaj¹ ok. 70% wiêcej œwiat³a ni¿ ¿a-

rówki tradycyjne, a ich trwa³oœæ wynosi

ok. 3000-4000 godzin. Stosowane s¹ za-

zwyczaj jako oœwietlenie punktowe, 

chocia¿ wykorzystuje siê je te¿ do 

oœwietlenia ogólnego.

Œwietlówki kkompaktowe – Ÿród³em œwiat³a

jest wy³adowanie elektryczne zachodz¹ce

w rozgrzanych gazach zawartych wewn¹trz

lampy. Wydzielaj¹ œwiat³o w ró¿nych bar-

wach. Charakteryzuj¹ siê wysok¹ skutecz-

noœci¹ œwietln¹ i du¿¹ trwa³oœci¹ – do

20 000 godzin. Ich zalet¹ jest niskie zu¿y-

cie energii elektrycznej – niemal piêcio-

krotnie mniejsze od tradycyjnej

¿arówki.

Œwietlówki lliniowe – emituj¹ œwiat³o zbli-

¿one do dziennego. Œwietlówki nowej gene-

racji dziêki elektronicznym zap³onnikom za-

palaj¹ siê od razu. Mo¿na je wbudowywaæ

w szafki, pó³ki, chowaæ za gzymsami

z p³yt g-k.

Diody LLED – ich niewielkie rozmiary, 

niskie zu¿ycie energii, d³ugowiecznoœæ czy

wysoki wspó³czynnik oddawania barw pla-

suj¹ je jako najnowoczeœniejsze i najbar-

dziej ekonomiczne Ÿród³o œwiat³a. Wyma-

gaj¹ stosowania transformatora. S¹ mon-

towane jako oœwietlenie meblowe i deko-

racyjne.

Œwiat³owody – mog¹ zastêpowaæ tradycyj-

ne oœwietlenie. S¹ to w³aœciwie zestawy

sk³adaj¹ce siê ze œwiat³owodów o œrednicy

od 1 do 3 mm oraz generatora. Mo¿na

z nich tworzyæ dowolne kompozycje – naj-

czêœciej wykorzystywane s¹ do tworzenia

nieba na suficie. Mo¿na je stosowaæ nawet

w saunach i basenach, poniewa¿ œwiat³o-

wody nie przewodz¹ pr¹du.

Wysoki ssalon mmo¿na ddobrze ii bbardzo ddekoracyjnie ooœwietliæ ¿¿yrandolami
z wwieloma mma³ymi ŸŸród³ami œœwiat³a
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Ci¹gi komunikacyjne – hol, korytarze

i schody, powinny byæ oœwietlone tak, by
poruszanie siê by³o ³atwe i bezpieczne. Moc
oœwietlenia warto dostosowaæ do s¹siednich
pomieszczeñ, aby nie powodowaæ olœnienia.
Hol i korytarz korzystnie oœwietla siê halo-
genami zamontowanymi z suficie podwie-
szanym lub kinkietami czy plafonierami.
Kinkiety mo¿na zainstalowaæ równie¿ do
oœwietlenia schodów. Ciekawym wyjœciem
jest montowanie oœwietlenia (specjalne
lampki halogenowe lub diody LED) w pod-
stopnicach lub na œcianie przy stopniach.

SPECJALNIE I Z EFEKTEM
Odpowiednio dobranym oœwietleniem
mo¿na optycznie korygowaæ wielkoœæ po-
mieszczeñ, rozjaœniaæ, budowaæ nastrój.
Œwiat³o mo¿e naprowadzaæ wzrok na cieka-
we elementy, podkreœlaæ linie podzia³u na
œcianach lub pod³odze. W przestronnym
wnêtrzu istotne jest, by poszczególne Ÿród³a
oœwietlenia funkcjonowa³y niezale¿nie, da-
j¹c mo¿liwoœæ iluminacji wybranych frag-
mentów przestrzeni. 
Punkty œwietlne mog¹ optycznie korygo-
waæ wnêtrze – wystarczy je tylko odpowied-

OŒWIETLENIE WEWNÊTRZNE
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Wnêtrze ggarderoby ddobrze ooœwietl¹ œœwietlówki
liniowe

W ddu¿ym, wwielofunkcyjnym wwnêtrzu ttrzeba ssto-
sowaæ kkilka ddzia³aj¹cych nniezale¿nie ŸŸróde³ œœwiat³a,
które bbêd¹ ooœwietlaæ pposzczególne sstrefy

W kkuchni zz cczêœci¹ jjadaln¹ ttrzeba oosobno ooœwietliæ
stó³

REKLAMA

Do cczytania ww ssypialni cciekawym ii ppraktycznym
rozwi¹zaniem mmo¿e bbyæ zzamontowanie llampy nna
wysiêgniku
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nio rozmieœciæ. Zbyt wysokie pomieszcze-
nie obni¿ymy, jeœli oddalimy œwiat³o od su-
fitu. W tym przypadku oœwietlenie œcienne
powinno byæ zamontowane mo¿liwie nisko
– lampa sufitowa musi wisieæ na d³ugim
sznurze, a œwiat³o lamp stoj¹cych powinno
byæ skierowane w dó³. Natomiast œwiat³o
skierowane w górê optycznie podwy¿sza
pokój. Podobny efekt uzyskamy dziêki sufi-
towi podwieszanemu, za którym instaluje
siê Ÿród³a œwiat³a. Takie wnêtrze jest odbie-
rane nie tylko jako wy¿sze, ale równie¿ bar-
dziej przestronne.
Du¿e znaczenie ma barwa œwiat³a. Ciep³e
œwiat³o sprzyja relaksowi, wprowadza na-
strój bliskoœci, nadaje skórze przyjemny
wygl¹d. Zimne dzia³a wrêcz odwrotnie –
jest na ogó³ obojêtne, ale mo¿e te¿ wywo³y-
waæ uczucie samotnoœci, ch³odu, a nawet
grozy.
Tak¿e kolory przes³aniaj¹cych Ÿród³a œwia-
t³a œcianek, gzymsów czy sufitów wp³ywaj¹
na odbiór przestrzeni. Biel dodaje wnêtrzu
lekkoœci, a œciany i sufity w ciep³ym kolorze
sprawi¹, ¿e równie¿ œwiat³o bêdzie odbiera-
ne jako ciep³e. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e fak-
tura wp³ywa na wzmocnienie lub os³abienie

œwiat³a. G³adkie, jasne œciany odbijaj¹ œwia-
t³o, a te z faktur¹ i w ciemnych barwach po-
ch³aniaj¹ je.
Ale ¿eby wszystkie te efekty uzyskaæ i ele-
gancko ukryæ przewody w œcianach,
o œwietle trzeba pomyœleæ odpowiednio
wczeœnie.

Ciekawe wwnêtrze mmo¿na sstworzyæ sstosuj¹c œœwiat³o-
wody –– sufit pprzypomina rrozgwie¿d¿one nniebo
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GNIAZDKO WW ŒŒCIANIE
Równie wa¿ny jak oœwietle-

nie jest osprzêt – dobrze do-

brany jest wa¿nym elemen-

tem dekoracyjnym. Produ-

cenci oferuj¹ ca³e serie

w stylistyce nowoczesnej,

tradycyjnej lub retro. 

Wymienne ramki w ró¿nych

odcieniach, pozwalaj¹ ideal-

nie dopasowaæ osprzêt do

kolorystyki wnêtrza, równie¿

przy póŸniejszych zmianach

wystroju. W³¹czniki mog¹

byæ klawiszowe lub z pokrê-

t³em, z dodatkowym pod-

œwietleniem i œciemniaczem.
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Do ooœwietlenia bblatu zznakomicie nnadaj¹ ssiê
œwietlówki lliniowe

fo
t.

 MM
O

EL
LE

R,
 OO

SP
EL

oswietlenie.qxd  2007-02-21  15:16  Page 128


