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ja nieja nie

Kinkiety, plafoniery, dyskretne listwy wietlne, punktowe oprawy 

sufitowe, wiec ce lustra i przedmioty u ytkowe – wszystko to 

warto wykorzysta  dla w asnego komfortu. A tak e dla urody 

– swojej i azienkowego wn trza.

W azience wykonujemy wiele pre-

cyzyjnych czynno ci, a jednocze nie

odnawiamy si y witalne. Pragniemy czu  si

tu komfortowo, prze ywa  niezapomniane 

chwile relaksu. Warunki o wietleniowe 

musz  sprosta  tym z o onym zadaniom.

Idea em jest wn trze z du ym oknem. 

Dost p wiat a dziennego poprawia nastrój 

i jest nieoceniony przy makija u czy gole-

niu; b dziemy te  mogli hodowa  w azience

ro liny. Dlatego nie bójmy si  du ych 

przeszkle ; intymno  zapewni  nam spec-

jalne szyby (np. ornamentowe, piaskowane 

lub refleksyjne), a tak e dekoracyjne aluzje

lub rolety.

Wykonanie projektu sztucznego o wiet-

lenia najlepiej powierzy  fachowcowi. 

Zale nie od powierzchni pomieszczenia 

b dziemy potrzebowa  ró nej liczby róde

wiat a, ale jedna lampa to zbyt ma o, nawet 

w niewielkiej azience. W du ym salonie 

k pielowym punktów wietlnych mo e by

kilka lub kilkana cie; pogrupowane, b d

rozja nia  poszczególne strefy, a tak e

kreowa  czaruj ce nastroje. W tym zestawie 

musi si  znale  lampa pe ni ca rol

o wietlenia ogólnego. Mo e to by  du a

plafoniera, mocny yrandol lub „rozsypane” 

po suficie halogenki; wa ne, by emitowane 

wiat o by o agodne, rozproszone 

i niwelowa o kontrasty. Do towarzystwa 

– oprawy rozja niaj ce wybrane miejsca. Tu 

warto wykorzysta  nowinki ze wiata tech-

niki: wiec ce pó ki, relingi czy wieszaki 

– dzi ki nim b dzie i wygodniej, i zabawniej. 

Wreszcie o wietlenie dekoracyjne: to na 

nim spoczywa misja wydobycia z naszej 

azienki tego, co w niej najpi kniejsze.
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1 wietlne pr ki. W azience

z oknem od s onecznej strony

bonusem jest dodatkowa porcja 

energii – prezent od s o ca.

Przydadz  si  jednak os ony, 

które zniweluj  silny kontrast 

we wn trzu: pó przepuszczalna tkanina, a urowa roleta.

Doskona ym pomys em jest dekoracyjna i ciep a w wyrazie drewniana aluzja;

mo na j  ods oni  podnosz c do góry, regulowa  k t padania wiat a

manewruj c lamelkami lub, je li zajdzie taka potrzeba, ca kowicie

odci  si  od wiata

2 - 3 Tunelem, szczelin . O wiat o warto walczy ! Nawet je li w projekcie

nie przewidziano okna w azience, by  mo e znajdzie si  sposób, by temu 

zaradzi . Tunelowy wietlik dachowy czy poziome lub pionowe w skie okno 

w nietypowym miejscu, wprowadz  do pomieszczenia naturaln  po wiat , która 

pozwoli nam nie w cza  lampy cho by przy krótkich mechanicznych czynno ciach,

np. przy myciu r k

4 40 lat min o... Sentymentalna lampa Coco w stylu lat 70., zaprojektowana przez Alfonso Fontala, zdobi tak e wtedy, gdy nie wieci.

Wyd u ony owal przezroczystego klosza z metakrylanowego pleksiglasu (w kolorach czerwonym, pomara czowym, szarym lub topaz) 

b dzie wietnie wygl da

na tle klinicznie bia ych p ytek.

Wymiary: 35 x 25 x 16 cm; 

arówka 60 W   

5 Podzia  zada . Ró ne strefy 

– ró ne funkcje. Pod u na

wietlówka wbudowana w lustro 

nad umywalk  to element czysto 

praktyczny, którego zadaniem jest 

zapewnienie komfortu podczas 

zabiegów piel gnacyjnych.

Oprawy sufitowe prowadz  nas 

dyskretnie wprost do sypialni, 

a dekoracyjna lampa przy wannie 

zalewa wn trze równomiernym 

blaskiem. Zielone lampki na pó ce

po lewej stronie to pró ne kokietki 

– s  tu tylko po to, by je 

podziwia
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fot. Velux

fot. Faber

fot. Villeroy&Boch
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fot. Jasno

fot. Modiss
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6 B dzie wisie , to jasne! Wieszak-luminarz lub, je li wolicie, lampa-reling Ragnar – rurki wype nione diodami LED 

w stalowej chromowanej oprawie. Pod wietl  efektownie r cznik. Szeroko  63 cm, zasilanie 230V; cena – ok. 250 z

7 - 8 Zmienna aura. To innowacyjna koncepcja meblowa e-mood, w której kluczowe miejsce znalaz a idea 

zintegrowanego o wietlenia. Zamys  twórców uwzgl dnia wszystkie aspekty funkcjonalne: o wietlenie lustra 

zamontowanymi w tafli dwiema lampami fluorescencyjnymi e-mirror z bia ym wiat em, bez cieni i o lepiania, lampy 

sufitowe oraz oprawy nastrojowo roz wietlaj ce powierzchnie cian. Wszystko to w technologii LED i w trzech zmien-

nych kolorach. Do wyboru: uspokajaj cy ch odny b kit, pobudzaj ca czerwie  i poprawiaj ca nastrój jasna ziele

9 Znikaj cy punkt. Pojawia si  tam, gdzie chcemy. Gdy gdzie  jest za ciemno. Albo tylko za smutno. O wietli, zaciekawi, rozweseli – i przeniesie si

gdzie indziej. Przydatny, ale i zabawny gad et: bezprzewodowa diodowa lampka DOT-it, zasilana trzema mini-paluszkami AAA. Dzi ki ta mie

przylepnej mo emy j  zamontowa  wsz dzie: w szufladzie, 

w g bokiej szafce, na lustrze lub oknie, a tak e wielokrotnie 

zmienia  jej miejsce pobytu. „ wiec ca naklejka” w wersji 

Waterproof to atrakcja w k pieli: mo emy umie ci  j  w wannie, 

albo we wn trzu kabiny prysznicowej. Wersja Vario daje z kolei 

mo liwo  obracania sto ka wietlnego o 360°. Leciutka (65 g) 

i niedu a ( rednica 67 mm), lampka DOT-it wieci co najmniej 

przez 100 godzin. Kolor oprawy – ó ty, pomara czowy, 

czerwony, ró owy, srebrny lub czarny 

10 Jasna wskazówka. Przy takiej precyzji o wietlenia nie sposób 

pomyli  szczoteczek do z bów

11 Plamy i c tki. wiat em mo na si  bawi ; po wiaty, rozb yski

i odbicia kreuj  przestrze  wci  na nowo. St pamy po jasnych 

plamach, goni  nas figlarne zaj czki, a nad wszystkim czuwa 

rozproszone wiat o z dyskretnie ukrytych róde

fot. Duravit
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fot. Osram

fot. Keramag

fot. Markslojd
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12

fot. Lange ukaszuk

12 Intuicyjna. Lampa BRS 64 L 

firmy Steinel, wyposa ona

w radarowy czujnik ruchu, w cza

si , gdy tylko przekroczymy próg 

azienki. Mamy przy tym mo liwo  regulacji

jasno ci i nat enia wiat a ( agodne w czanie).

arówki halogenowe G9 o d ugiej ywotno ci

korzystaj  z napi cia 220-230V

13 Futurystyczny. Kinkiet Altena to minimalistyczny 

design i doskona e materia y: b bnowane aluminium 

w po czeniu z kryszta owym szk em. Cena – ok. 950 z

14 Plamka na kole. Lustro z wbudowanym o wietleniem – wygoda 

i estetyka w jednym

15 wietlna banderola. Oprawa Fritz – pasek satynowanej stali nierdzewnej z deseniem 

energooszcz dnych arówek, do monta u w pionie lub poziomie – projekt Hiszpana 

Gabriela Teixid .

Trzy d ugo ci: 70, 100 i 130 cm

16 wiec wiat em odbitym.

wietlówki ukryte pod lustrem 

– doskona y pomys  na w asny, 

równomiernie o wietlony wizerunek. 

Blask eksponuje urod  mozaiki 

17 Trojaczki. Elegancka 

kompozycja: subtelne oprawki 

na cienkich wysi gnikach to esencja 

wytwornej klasyki  

18 Blask w krysztale. 

Po czenie gry wiat a, kryszta u i wody 

leg o u podstaw wyj tkowej koncepcji 

architektonicznej Dazzling Daydream. 

Jej owocem jest to przesycone

blaskiem wn trze azienkowe,

wykreowane przez firmy Swarovski 

i Kludi pod wspólnym szyldem 

The Swarovski Bathroom. Aran acja,

nazwana przez twórców Passion, 

mieni si  refleksami granitu, kryszta u,

chromu i szk a
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fot. Artemix
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fot. Lirio

fot. Artemix

fot. Ceramika Tub dzin fot. Kohler fot. Kludi

swiatlo.indd 65swiatlo.indd   65 2008-11-29 18:32:012008-11-29   18:32:01


