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To wiat o wyznacza rytm naszego dnia. Nie ma nic przyjemniejszego ni  pobudka w zala-

nej s o cem sypialni. Kiedy przychodzi wieczór i przygotowujemy si  do snu, odruchowo 

wy czamy jaskrawe lampy. Oczywi cie dobór o wietlenia to kwestia indywidualnych 

potrzeb i gustu, ale w rozmieszczeniu róde wiat a obowi zuj  pewne niez omne prawa. 

Je li je uwzgl dnimy, b dzie nam si y o wygodnie, zdrowo i... pi knie.

Generalna zasada jest taka, e im wi ksze pomieszczenie, tym wi cej róde wiat a

potrzebuje. Warto te  wiedzie , e ciemne ciany, tkaniny i meble poch aniaj wiat o

i jego róde  musi by  wi cej. Planuj c punkty o wietleniowe, powinni my te  dobrze 

przemy le , czemu dane pomieszczenie ma s u y  i w jaki sposób b dziemy z niego korzy-

sta . Inny schemat zastosujemy w kuchni, gdzie skupia si  rodzinne ycie, inny w salonie, 

a jeszcze inny w sypialni dla go ci.

W salonie
W pokoju dziennym wbrew pozorom trudno zaplanowa  uk ad kinkietów i lamp, a to 

z tego powodu, e pe ni on ró ne funkcje. Ogl damy tu telewizj , czytamy gazety, przyj-

wiat o
wiat o nie tylko 

u atwia poruszanie 

si  w przestrzeni 

i pomaga w pracy. 

Jest te  ozdob

domu czy ogrodu, 

wydobywa z mroku 

przedmioty i detale, 

podkre la urok ro lin, 

mo e poprawi

proporcje pomieszcze

i co niezwykle wa ne 

– buduje nastrój.

Tekst: Katarzyna Madej

Wspó praca: Emilia Ros aniec

i ogrodzie
w domu

fot. Philips
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mujemy go ci. Dlatego róde wiat a musi 

by  kilka. Nie miertelny yrandol ma coraz 

wi cej przeciwników, którzy twierdz , e

wiat o, które daje, jest nieprzydatne i zbyt 

oficjalne. Mo na wi c z niego zrezygnowa

na rzecz kinkietów, których wiat o jest 

przyjemniejsze. Najlepszym rozwi zaniem 

i najbardziej eleganckim jest komponowanie 

ich parami, na przyk ad po obu stronach 

kominka, lustra czy okna. Nie nale y jednak 

wiesza  ich nad kanap  czy fotelami, gdy

niepotrzebnie o wietla yby g owy siedz -

cych. Mog  by  w czane jednocze nie, 

pojedynczo lub grupowo. Przydadz  si

te  do nich ciemniacze, które umo liwi

regulacj  nat enia wiat a: montuje si  je 

w cianie zamiast tradycyjnego w cznika.

Nie zapominajmy te  o o wietleniu ciany 

za telewizorem. Wyeliminujemy w ten spo-

sób m cz ce dla oka kontrasty migocz cego 

ekranu z ciemnymi strefami pomieszczenia 

i zwi kszymy tym samym komfort ogl da-

nia ulubionych programów. Do tego celu 

mog  pos u y  lampy stoj ce pod ogowe 

(wys. ok. 1,7 m), które mo na umie ci

w rogu salonu. Z kolei przy kanapie albo fo-

telu, w którym oddajemy si  lekturze, warto 

ulokowa  lamp  stoj c . Najlepiej, by mia a

dwa ród a wiat a: jedno skierowane na 

sufit, drugie – w dó , przydatne do czytania.

W du ych salonach albo otwartych na 

kuchni  i jadalni  o wietlenie punktowe 

wyznaczy ma e intymne przestrzenie 

– k cik do czytania, telewizyjny, galerie 

fotografii itd. Dodatkow  dekoracj  salonu 

mo e by  pod wietlana witryna z kolekcj

szk a albo pami tek z podró y. Takie proste 

zabiegi nie tylko udomowi  przestrze , ale 

pozwol  lepiej j  zorganizowa . W salonie 

doskonale sprawdza si ciemiacz, umo -

liwiaj cy zmienianie nat enia wiat a. 

Dzi ki niemu bez problemu stworzymy 

odpowiedni nastrój podczas przyj cia albo 

wieczorów rodzinnych.

Prezentujemy obrazy
Nie atwo prawid owo o wietli  obrazy, 

plakaty czy fotografie. Je li dobrze je wyeks-

ponujemy, dom zyska niebanaln  ozdob ,

a i my b dziemy si  w pe ni nimi cieszyli. 

Najpopularniejsze s  pod u ne oprawy 

zamocowane tu  nad obrazem. Tymczasem 

jest to z e rozwi zanie, poniewa  dzie o nie 

jest równomiernie o wietlone, a widoczna 

oprawa odci ga od niego uwag . Mamy 

do wyboru kilka innych, zdecydowanie 

lepszych sposobów zaprezentowania do-

mowej galerii. Na szynie lub rozpi tej lince 

umieszczamy reflektorki z regulowanymi 

oprawami. Dowolnie wtedy ustawiamy k t

padania wiat a, przy czym optymalny wy-

nosi 30 stopni (tak o wietla si  prace w pro-

fesjonalnych galeriach). Reflektorki mo emy 

umie ci  te  w podwieszanym suficie.

Innym sposobem jest kupno lamp, które 

rzucaj wiat o w kszta cie na przyk ad ko a, 

prostok ta czy kwadratu. Odpowiednio je 

ustawiaj c, mo emy wykadrowa  fragment 

obrazu. Czyhaj  na nas te  pewne pu apki 

– je li decydujemy si  o wietli  cenne dzie o

wiat em halogenowym, zastosujmy filtry 

podczerwieni i ultrafioletowe – zapobiegnie 

to zmianie koloru obrazu czy ó kni ciu 

papieru.

Je li chcemy o wietli  równomiernie 

ca cian  z domow  kolekcj , idealne 

b d wiet lówki. Mog  one dawa  ró ne

wiat o. Do prac z przewag  ciep ych kolorów 

wybierzmy ciep  barw wiat a. Do tych 

z dominant  ch odnych – najlepsze b dzie 

wiat o neutralne. Idealne do o wietlenia ma-

ych, delikatnych obiektów, jak porcelanowe 

fo
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Lampa dekoracyjna cho  emituje niewiele wiat a, 

stanowi ciekawy akcent we wn trzu – przez smugi 

i refleksy wiat a rzucane na cian . Delikatne 

pod wietlenie przestrzeni wokó  telewizora 

sprawi, e ogl danie filmów stanie si  bardziej 

komfortowe nawet przy wy czonych pozosta ych 

ród ach wiat a – kontrast b dzie du o mniejszy, 

niem cz cy oczu

Lampa dekoracyjna w ciekawiej oprawie 

w formie d ugich rur ró nych wysoko ci.

Uzykane dzi ki niej nastrojowe wiat o

tworzy ciep y, przytulny i relaksacyjny klimat. 

Aby lampa dobrze spe nia a swoje zadanie, tj. 

dzia a a odpr aj co, nie mo e powodowa

tzw. ol nienia – zatem  odpowiednie b d

tu ród a wiat a o ma ej mocy i ciep ej

temperaturze barwowej
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figurki, ma e rze by, muszle, minera y, s

wiat owody ( wiat o halogenowe przesy ane 

jest wiat owodem w miejsce, w którym 

jest potrzebne). To wyj tkowo dekoracyjne 

rozwi zanie.

W kuchni
Jedno górne wiat o to za ma o. Je li przygoto-

wujemy posi ek przy blacie kuchennym, nasz 

w asny cie  zas oni miejsce pracy. Nad blatem, 

kuchenk  i zlewem, nad wszystkimi miejsca-

mi, gdzie wykonujemy codzienne czynno ci: 

wypakowujemy zakupy, myjemy produkty, 

kroimy, gotujemy, zamontujmy równomierne 

o wietlenie halogenowe redniej mocy (za 

jasne czy zbyt s abe b d  m cz ce dla oczu). 

Wystarcz arówki 35–40 W lub wietlówki 

kompaktowe 5–10 W. Z powodzeniem mo emy 

zastosowa  te  jarzeniówki. Wa ne, aby wia-

t o pada o w dó , nie napotykaj c przeszkód, 

które mog yby tworzy  cienie.

Je li w kuchni stoi stó , wieszamy nad 

nim centralnie lamp . Nie powinna razi

siedz cych przy nim osób, musi dobrze 

o wietla  blat i nie zmienia  barw potraw. 

Najlepiej gdy wisi 60–70 cm nad sto em: wy-

starczy wtedy arówka o mocy 60–75 W lub 

wietlówka 15 W. Gdy stó  jest d ugi, 

zamiast jednej lampy z wi kszym kloszem 

mo emy powiesi  dwie lub trzy mniejsze. 

A mo e warto pomy le  o lampie umiesz-

czonej na d ugim regulowanym ramieniu? 

Mo emy j  przeci ga  w dowolne miejsce, 

które chcemy akurat w danym momencie 

o wietli . Barwa wiat a powinna by  jasna, 

ciep a, lekko ó ta. Pami tajmy, e nie ma 

fo
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 Specyficzne walory architektoniczne niektórych wn trz inspiruj  do wydzielenia w nich 

poszczególnych stref – w tym udzia  ma tak e o wietlenie. Cztery punkty wietlne o niewielkiej mocy 

umieszczone nad kanap , wyznaczaj  stref  wypoczynkow

 Aneks jadalniany w kuchni – a tu przede 

wszystkim stó  – powinien by  o wietlony 

równomiernie wiat em, które nie przek amuje 

kolorów potraw. Bardzo wa ne jest dopasowanie 

rodzaju lampy do wielko ci sto u – nad ma ym 

okr g ym wystarczy jedna, której k t padania 

wiat a obejmie ca y blat. Poniewa  tego wiat a

potrzebujemy tylko w czasie posi ków – warto 

wyposa y  je w czujk  ruchu, dzi ki której 

zoptymalizujemy czas u ytkowania o wietlenia

 Zestaw szyn C TRACK do budowy 

pod wietlanego rega u – na nim ustawiamy 

ulubione dekoracyjne przedmioty – których 

kszta t, struktur  i kolory efektownie wydob d

ma e reflektorki na ruchomym ramieniu 

fo
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W przypadku d ugich sto ów stosuje 

si  dwie lub trzy podwieszane 

szeregowo lampy; powinny wisie

na wysoko ci 60–70 cm – tak aby nie 

zas ania y siedz cych i nie o lepia y

ich
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nic gorszego ni  ciemna kuchnia, nawet je-

li jest pomys owo urz dzona i wyposa ona 

w najlepszy sprz t.

W azience
To pomieszczenie, w którym wiat o po-

winno by  maksymalnie rozproszone i za-

planowane tak, aby nie by o miejsc niedo-

wietlonych czy rzucaj cych cienie. U atwi 

to codzienn  toalet . W podwieszonym 

suficie instalujemy wi c halogeny. Po obu 

stronach lustra umieszczamy dwa ród a

wiat a w taki sposób, aby pada y na twarz 

osoby przed nim stoj cej, a nie odbija y si

w samym lustrze. Przydatne te  s  kinkiety, 

które mo emy w cza  niezale nie od 

innych róde wiat a. Stworz  one ciekawy 

nastrój podczas k pieli. W azience nie 

sprawdz  si  jarzeniówki, poniewa  kolor 

skóry wygl da w nich niekorzystnie. Z kolei 

w kabinie prysznicowej zainstalujmy czujk

ruchu, która gdy tylko odsuniemy szklane 

drzwi zapali wiat o, a kiedy po k pieli 

wyjdziemy z kabiny – wiat o wy czy, nie 

b dziemy wi c musieli dotyka  wilgotnymi 

r koma w cznika.

W sypialni
Bez alu mo emy zrezygnowa  z górnego 

o wietlenia na rzecz lamp na ciennych 

i stoj cych. Poniewa  w sypialni mamy 

wypoczywa , wybierzmy wiat o o ciep ej

barwie, delikatne i nastrojowe (konieczne 

ciemniacze).

Cz sto czytamy w ó ku, wi c obok na 

cianie zamontujmy lampk  najlepiej na 

regulowanym ramieniu. Powinna si  ona 

znajdowa  na wysoko ci oko o 75 cen-

tymetrów nad materacem. Bez problemu 

ustawimy wtedy strumie wiat a tak, aby 

pada  bezpo rednio na strony ksi ki, a je li 

dzielimy sypialni , druga osoba b dzie 

mog a spokojnie spa . Strefa czytania mo e

by  do wietlona równie  za pomoc  lampek 

nocnych, stoj cych w odleg o ci ok. 50 cm 

od kraw dzi ó ka: najwygodniejsze s  lam-

py z regulowan  wysoko ci  i kierunkiem 

wiecenia.

fo
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azienkowe lampy o wietleniowe powinny 

mie  klas  szczelno ci IP 44. Najcz ciej 

zastosowanie znajduj  pojedyncze lampy 

na cienne lub wmontowane bezpo rednio 

w lustra czy szafki. Aby wygodnie przegl da

si  w lustrze, nale y zainstalowa  lampki po 

jego obu stronach fo
t.
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 O wietlenie funkcyjne 

w kuchni umieszcza si

g ównie nad blatem roboczym, 

aneksem jadalnianym oraz 

wysp . Gdy jest to kuchnia 

z górnymi szafkami, najcz ciej 

pod nimi w a nie umieszcza 

si ród a wiat a  (listwy 

z arówkami lub oprawy na 

jedn arówk ). 

Moc tych punktów wietlnych 

powinna wynosi  odpowiednio: 

dla arówek  35–40 W, dla 

halogenów i wietlówek 

5–10 W. Nad wysp  za

najlepiej sprawdza si

lampa sufitowa na d ugim 

regulowanym przewodzie

fo
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 Pod wietlane pó ki w szafie ubraniowej 

u atwi  odnalezienie garderoby bez konieczno ci

zapalania wiat a górnego
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W gabinecie
Zazwyczaj nie jest to du e pomieszczenie. 

Potrzebuje wi c kilku róde wiat a w ró -

nych miejscach, dzi ki nim gabinet wyda si

wi kszy. Górne wiat o nie mo e by  zbyt in-

tensywne, bo m czy wzrok, a przecie  mamy 

tu pracowa . Na biurku stawiamy lampk

z kloszem skierowanym w dó  i wiat em

jasnym i nierozproszonym, po stronie prze-

ciwnej do pisz cej r ki, by nie powstawa y

cienie. ród o wiat a powinno znale  si

na wysoko ci 35 cm nad p aszczyzn  biurka. 

Tylko takie jest stymuluj ce i nie m czy 

oczu. Dobra lampka na biurko powinna 

mie  ruchom , metalow  g ówk , d ugie 

rami , zginaj ce si  w dwóch lub w trzech 

miejscach i by  wyposa ona w ciemniacz, 

umo liwiaj cy regulacj  intensywno ci 

wiat a. O wietlamy te  delikatnie cian  za 

biurkiem. Zobaczymy, jak ten prosty zabieg 

podniesie komfort pracy. Oczywi cie ekran 

monitora ustawiamy tak, aby nie odbija o si

od niego adne ród o wiat a.

W ogrodzie
Za dnia ogród powinien cieszy  kolorami, 

a w nocy – wiat em. Nie mo e by  ciemn

czelu ci  roz wietlan  od czasu do czasu 

po wiat  ksi yca. Tym bardziej e coraz 

cz ciej korzystamy z niego pó nym wie-

czorem, kiedy wracamy z pracy. Jego pi kno 

powinni my podziwia , nie tylko spaceruj c

alejkami, ale tak e wygl daj c z okien domu.

wiat o praktyczne

Zajmijmy si  na pocz tek stron  praktyczn

o wietlenia ogrodu, pami taj c jednak, e to 

tak e dekoracja. Zadbajmy o to, aby wszelkie 

przej cia, czyli cie ki, schody, pojedyncze 

stopnie, nierówno ci terenu by y w nocy wi-

doczne. Mamy do wyboru przeró ne oprawy 

o wietleniowe – od takich, które kszta tem 

przypominaj  ceg y wbudowane w mur, przez 

ró nego rodzaju reflektory, s upki (np. grzybki 

z kloszem przypominaj cym kapelusz), kin-

kiety, wysokie latarnie czy oprawy najazdowe. 

Kinkiety mocuje si  bezpo rednio do ciany 

altany, tarasu, domu lub prz s a furtki, a opra-

wy najazdowe (najcz ciej okr g e lub prosto-

k tne) – w nawierzchni cie ki lub podjazdu. 

S  odporne na uderzenia i wytrzymuj  nacisk 

kó  samochodowych. Nadaj  si  równie  do 

pod wietlania oczek wodnych (s  wodoszczel-

ne). Niewysokie s upki zwykle rozmieszcza 

si   wzd u cie ek prowadz cych do domu 

lub pod wietla nimi dekoracyjne krzewy.

Je li u ywamy niskich opraw o wietlenio-

wych, wiat o powinno pada  w dó , a je li 

wy szych – musi by  rozproszone. W prze-

ciwnym razie o lepi osoby, które przebywaj

w ogrodzie. Lampy widoczne w ci gu dnia 

powinny zlewa  si  z otoczeniem i by  dopa-

sowane do stylistyki ogrodu. W ród starodrze-

wia i klasycznych ro lin wietnie wygl daj

na przyk ad kopie eliwnych lamp, dzisiaj ro-

bione z lekkiego aluminium. Do nowocze nie 

zaaran owanej zieleni pasuj  z kolei oprawy 

metalowe albo z w ókna szklanego.

Wa ne jest odpowiednie zaaran owanie 

o wietlenia podjazdu i cie ki wiod cej od 

furtki do drzwi wej ciowych. 

O wietlenie ogrodowe zasilane jest przez 

podziemny system kabli. Do wielu punktów 

wystarczy niskie napi cie, konieczne 

wi c b dzie zastosowanie transformatora. 

W czniki o wietlenia ogrodowego najwy-

godniej zamontowa  w jednym miejscu, na 

przyk ad przy wyj ciu na taras. Nie tylko 

dla wygody sterowania o wietleniem, ale 

równie  dla oszcz dno ci energii elektrycz-

nej ogrodow  instalacj  warto wyposa y

w specjalne czujniki: ruchu (reaguj ce 

na pojawienie si  cz owieka lub pojazdu), 

zmierzchowe (w czaj ce lampy, gdy 

zapadnie zmrok, i wy czaj ce, gdy zrobi 

si  widno) lub w cznik z programatorem 

czasu (umo liwiaj cym nastawianie godzi-

ny, o której o wietlenie ma by  w czone 

i wy czone). Najwygodniejszym sposobem 

sterowania ogrodowym o wietleniem jest 

instalacja inteligentna – umo liwiaj ca 

ró norodne programowanie czasu wiecenia 

 jest tylko jedna rzecz bardziej irytuj ca ni  s abe wiat o – wiat o zbyt jaskrawe;

aby uzyska  efekt przeciwny, wykorzystujemy lampy pod ogowe o nisko umieszczonym 

ródle wiat a lub lampy wisz ce wiec ce w dó ;

 niskie pomieszczenie wyda si  wy sze, je li wiat o yrandola dobrze o wietla sufit;

 je li d u sz cian  o wietlimy mocniej ni  pozosta e, w ski pokój wyda si  szerszy;

 punktowe ród a wiat a uwypuklaj  detale architektoniczne oraz obrazy, fotografie;

 najlepiej wygl daj  klosze, w których arówka nie jest widoczna;

oprawa z kloszem, który nie przepuszcza wiat a i jest zamkni ty od góry, o wietli frag-

ment pomieszczenia znajduj cy si  bezpo rednio pod nim;

oprawa z kloszem, który nie przepuszcza wiat a i jest zamkni ty od do u, o wietli sufit 

wiat em rozproszonym;

wiat o robocze powinno by  ja niejsze ni  pozosta e o wietlenie we wn trzu;

nawet je li o wietlenie zaplanuje nam specjalista, warto po yczy  najpierw lampy ze 

sklepu i przymierzy  do wn trza – zobaczymy wtedy, czy b d  pasowa y;

podczas uk adania instalacji elektrycznej warto zrobi  zdj cia dokumentuj ce tras  kabli, 

pozwoli to omin  je przy wbijaniu gwo dzi i wieszaniu kolejnego obrazu.

Podpowiadamy – wiat o we wn trzu

Niewielkie halogenki w systemie linkowym 

stanowi  delikatne t o dla pozosta ych 

punktów wietlnych. Najwa niejszym 

ród em wiat a w gabinecie jest lampka 

z regulowanym ramieniem ustawiona na 

biurku

fo
t.
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lamp i tworzenie scen wietlnych dostoso-

wanych do okre lonych sytuacji, sterowanie 

wiat em z ka dego miejsca w domu, tak e

przez Internet czy komórk  oraz zaprogra-

mowanie czasu w czania si  i wy czania 

poszczególnych lamp. 

wiat o ozdobne

Warto podkre li  sam  bry  budynku, tym 

bardziej, je li mamy si  czym pochwali .

Najlepsze efekty daj  reflektorki zamon-

towane w okapie dachowym, w podwie-

szanych sufitach daszków nad drzwiami 

wej ciowymi czy nad tarasem. Reflektory 

umieszczone na cianach elewacji daj

nie adne cienie. By temu zapobiec, ród a

wiat a warto umie ci  z dala od domu 

i w taki sposób, aby wzajemnie elimi-

nowa y powstaj ce cienie. Nie mog  te

o lepia  osób, które s  w ogrodzie ani tych 

wygl daj cych przez okna. Wymaga to 

wi c bardzo przemy lanego rozplanowania 

róde wiat a.

Podkre lmy te  nocne pi kno ma ej

architektury ogrodowej – murków, pergoli, 

donic z kwiatami, fontanny. Przy czym re-

zygnujemy tu z reflektorów daj cych mocne 

wiat o na rzecz tych o rednim nat eniu. 

Ciekawe po czenie daje wiat o i woda. Tu 

zasada jest prosta – je li woda stoi, np. w ba-

senie albo oczku wodnym, o wietlamy j

lampami zamontowanymi na dnie. P yn c

pod wietlamy z góry. Na jej powierzchni 

pojawi  si  wtedy migoc ce odblaski.

Na rynku pojawi y si  kolorowe wiat a

przypominaj ce te, które wieszamy na choin-

ce. Podobn  rol  pe ni  lampiony albo wiece 

w ró nobarwnych kloszach. Doskona e efekty 

daj wiece p ywaj ce po powierzchni basenu 

czy oczka wodnego. Je li jeste my przeciwni 

takim ekstrawagancjom na co dzie , warto 

je wypróbowa  na letnim przyj ciu, które 

zapewne urz dzimy w naszym ogrodzie.

wiat o mo e by  naszym domowym 

scenografem. Jest widowiskowe, bo dzi ki 

niemu podkre limy zalety naszego domu 

czy zatuszujemy niedoskona o ci, których 

nie uda o si  unikn . Zaprojektowanie 

o wietlenia najlepiej powierzy  architekto-

wi zieleni, któremu zlecamy zaprojektowa-

nie ca ego ogrodu. 
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 o wietlenie fasady powinno wydobywa  pi kno architektury i detali;

 ogród o wietlamy punktowo, podkre lamy wtedy jego najpi kniejsze elementy;

niektóre reflektory maj  wbudowany system odp dzaj cy owady, co jest dodatkow

zalet ;

je li nisko umieszczone lampy maj  klosze, powinny by  one zrobione z przezroczystego 

plastiku albo zbrojonego szk a;

planuj c zainstalowanie o wietlenia wokó  domu, pami tajmy o zamontowaniu lamp wo-

kó   zej  do piwnic i dró ek prowadz cych do budynków gospodarczych;

niewysokie s upki na energi  s oneczn , wbijane w grunt mo na dowolnie przestawia ;

cho  daj  niewiele wiat a, wygl daj  efektownie.

Podpowiadamy – wiat o na zewn trz

 O wietlenie oczek wodnych w ogrodzie nie 

tylko poprawia jego walory estetyczne, ale 

przede wszystkim zapewnia bezpiecze stwo 

spacerowiczom, ma ym dzieciom czy zwierz tom 

domowym

 O wietlenie dróg dojazdowych i cie ek mo na uzyska  na wiele sposobów – stosuj c niskie 

lampy, wkopywane w grunt lub na przyk ad p askie lampki w oprawach najazdowych wytrzyma ych na 

obci enie samochodem, wodoszczelnych i nierdzewnych

fo
t.
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 Lampki przypominaj ce te, które wieszamy na choince, nie tylko wystarczaj co rozja ni  wieczorny 

mrok, ale tak e b d  ciekawym i zabawnym akcentem w naszym ogrodzie – w ka dej chwili mo na atwo 

zmieni  ich po o enie, nie potrzebuj  specjalnych mocowa

fo
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