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Artyku  promocyjny

O wietlenie to niezb dny czynnik wp ywaj -

cy na to, jak postrzegamy przestrze  wokó  nas. 

W a ciwe o wietlenie danego przedmiotu, czy 

te  powierzchni pozwoli nam w pe ni dostrzec 

walory estetyczne o wietlanego obiektu lub po-

mieszczenia a tak e, dzi ki zastosowaniu w a-

ciwych barw wiat a stworzy  odpowiedni

atmosfer . Dodatkowo prawid owe wykorzy-

stanie o wietlenia wp ywa zarówno pozytyw-

nie na psychik  cz owieka, daje poczcie kom-

fortu, bezpiecze stwa, spokoju oraz ogranicza 

zm czenia wzroku w czasie przebywania w da-

nym pomieszczeniu.

Planuj c urz dzenie mieszkania o o wietle-

niu nale y pami ta  ju  na samym pocz tku 

projektów. Jest to szczególnie wa ne w pomiesz-

czeniach, w których wykonywane prace wyma-

gaj  du ej szczegó owo ci, skupienia, takich jak 

golenie albo wykonywanie makija u w azience, 

czy te  krojenie warzyw na kuchennym blacie. 

W tych przypadkach nale y zastosowa  mocne 

o wietlenie punktowe, pozwalaj ce na precyzyj-

ne wykonywanie czynno ci. Z kolei w pomiesz-

czeniach typu salon, czy sypialnia doskona-

le nada si  o wietlenie z o one, sk adaj ce si

z o wietlenia g ównego oraz punktowego. 

O wietlenie kuchni
O wietlaj c kuchni  nale y zastanowi  si ,

które miejsca musz  by  dobrze widoczne. 

Najwa niejszym punktem w kuchni jest blat ro-

boczy, na którym wykonujemy wi kszo  czyn-

no ci i przy którym sp dzamy du  ilo  czasu. 

W tym celu najlepiej wykorzysta  podszafkowe 

oprawy liniowe, np. serii GRELA TL2004 z oferty 

Kanlux dost pne w kolorze bia ym b d  srebr-

nym. Doskonale spe ni  zadanie równomier-

nego o wietlenia du ej powierzchni a dzi ki 

umiejscowieniu bezpo rednio pod wisz cymi 

szafkami nie b d  tworzy  cienia o wietlane-

go miejsca pracy. 

O wietlenie salonu
W salonie dobrze jest wybra  oprawy o wietle-

niowe jednej serii, w sk ad której wchodzi kilka 

produktów ró nych kszta tów ale o tym samym 

wzornictwie. Dzi ki temu oprócz prawid owego 

o wietlenia pokoju, uzyskamy doskona y efekt 

estetyczny i nadamy pomieszczeniu zamierzony 

klimat. W pokoju dziennym najlepiej zamonto-

wa  opraw  na rodku pokoju z kilkoma punkta-

mi wietlnymi skierowanymi wed ug w asnych 

upodoba  w celu równomiernego o wietlenia ca-

ego pomieszczenia. Dodatkowo na cianie lub 

suficie mo emy zamontowa  punkty wietlne 

w celu zaakcentowania danego przedmiotu albo 

nada  im znaczenie funkcjonalne, zamieszcza-

j c w miejscu, gdzie czytamy pras  lub ksi -

ki. Dobrym rozwi zaniem s  oprawy cienno-

sufitowe serii SONDA EL firmy Kanlux, które 

doskonale spe ni  swoj  funkcj  a tak e, dzi ki 

nowoczesnemu wzornictwu nadadz  pomiesz-

czeniu niepowtarzalny charakter. 

O wietlenie azienki
W azience nale y pami ta , e oprócz prawi-

d owego o wietlenia lustra nale y wykorzy-

stywa  oprawy o podwy szonym wspó czyn-

niku odporno ci na wnikanie wilgoci i py u.

W tym celu, do o wietlenia g ównego azienki, 

mo na wykorzysta  szczelne oprawy sufitowe 

PERS CT-DS94-C/W o wspó czynniku IP44/20, 

które doskonale nadaj  si  do wykorzystania 

w pomieszczeniach o podwy szonej wilgot-

no ci a dzi ki ma ym rozmiarom i wykonaniu 

z aluminium i szk a, pasowa  b d  niemal e

do ka dego typu azienki.

O wietlenie sypialni
W tym pomieszczeniu najwa niejsze jest od-

powiedni dobór barwy wiat a oraz subtelne 

o wietlenie, które nada pomieszczeniu intym-

ny charakter i da poczucie spokoju. Dobrym 

pomys em jest zastosowanie liniowych mo-

du ów LED dost pnych w ofercie Kanlux, 

VOLCANO LED-RGB 5M. Jest to w wietlny 

o d ugo ci 5 m, który mo na dzieli  na dziesi -

ciocentymetrowe segmenty i montowa  je we-

d ug w asnych upodoba . Przy u yciu kontro-

lera z pilotem, CONTROLLER LED RGB mo na 

uzyska  7 barw wiat a w dowolnej kompozycji 

kolorów i przej  mi dzy barwami. Tego typu 

nowoczesne o wietlenie pozwoli stworzy  kli-

mat adekwatny do wystroju sypialni i aktualnej 

atmosfery a dzi ki pilotowi, pozwoli nam d u ej 

cieszy  si  wolnymi chwilami w ciep ej po cieli 

bez konieczno ci wychodzenia z ó ka. 
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