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Planuj c urz dzenie danego wn trza, ka dy z nas 

zastanawia si , jak dobra  wszystkie elementy, 

dzi ki którym pomieszczenie doskonale nada si

do pracy, zabawy czy odpoczynku, a zarazem b -

dzie funkcjonalne i da poczucie komfortu. Jednak 

ani najciekawszy model mebli, ani najwygodniej-

sze sofy czy najdro sze dywany, nie dadz  ide-

alnego efektu, je li w pomieszczeniu nie zasto-

sujemy prawid owego o wietlenia. 

Od dawna wiadomo, e wiat o dzienne daje 

adniejszy, bardziej naturalny rezultat oraz jest 

zdrowsze dla oka, jednak wiat o sztuczne przy 

prawid owym zastosowaniu równie  pozwo-

li uzyska  wiele zaskakuj cych efektów, a przy 

tym nie m cz c oczu pozwoli zmieni  charakter 

wn trza, jego nastrój i klimat. Planuj c o wietle-

nie azienki, salonu czy kuchni nale y wzi  pod 

uwag , jakiej barwy ród a wiat a chcieliby my 

u y  oraz zastanowi  si  nad rodzajem o wietle-

nia, czy ma to by  o wietlenie ogólne, miejsco-

we, czy mo e o wietlenie z o one, sk adaj ce si

z o wietlenia ogólnego i miejscowego. 

Barwa wiat a i oddzia ywanie 
na psychik  cz owieka
Stosuj c barwy ciep e wprowadzamy nastrój bli-

sko ci, ciep a, dajemy poczucie bezpiecze stwa 

i wyzwalamy pozytywne reakcje. Barwy zimne 

kojarz  si  z otwart  przestrzeni , lecz czasem 

mog  wywo ywa  wra enia negatywne, daj c

poczucie obco ci, nienaturalno ci.

O wietlamy azienk
W azience o wietlenie g ówne powinno by  re-

laksacyjne, daj ce równomierne do wietlenie 

wszelkich powierzchni. Jednak najwa niejsze 

jest o wietlenie miejscowe, przy lustrze. Lampka 

powinna o wietla  lustro równomiernie, barw

naturaln , najbardziej zbli on  do wiat a s o-

necznego. ród a wiat a powinny znajdowa

si  na wysoko ci naszych oczu, w odleg o ci ok. 

75 cm. W azience najwa niejsze jest, aby zasto-

sowa  oprawy o wietleniowe bryzgoodporne, np. 

dost pne w ofercie Kanlux oprawy cienne serii 

AMY EL z wysokim wspó czynnikiem IP44.

O wietlamy salon
O wietlaj c pokój dzienny nale y zastosowa

o wietlenie ogólne montuj c lamp  na rodku 

sufitu najlepiej z kilkoma punktami wietlny-

mi z mo liwo ci  regulacji kierunku wiat a

wg w as nych upodoba . Z tak  opraw  o wietle-

niow  najlepiej komponuj  si  oprawy danej ro-

dziny z mniejsz  ilo ci  punktów wietlnych do 

zamontowania na cianie lub suficie s u ce do 

o wietlenia punktowego, np. rodzina opraw cien-

no-sufitowych SONDA EL firmy Kanlux.

O wietlamy kuchni
W kuchni istotne jest dobrze o wietlone miejsce 

pracy. Wa ne, aby o wietlenie by o równomier-

ne, bez zacienionych miejsc, niem cz ce wzroku. 

W tym celu najlepiej zastosowa  oprawy liniowe, 

np. firmy Kanlux, serii MAR TL2035 z dodatko-

w  mo liwo ci  zawieszenia przybo-

rów kuchennych na haczykach, w kolo-

rze srebrnym daj ce subtelny, elegancki 

wygl d, który pasuje niemal e do ka -

dej kuchni podkre laj c jej walory es-

tetyczne i funkcjonalne. 

Prawid owe o wietlenie pomieszcze
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O wietlaj c dane wn trze nale y pami ta  o jednaj zasadzie: rodzaj zastosowanego o wietlenia 

decyduje o charakterze danego pomieszczenia, a dzi ki grze barw wiat a mo emy stworzy  wn -

trze, w którym b dziemy czu  si  dobrze i do którego zawsze ch tnie b dziemy wraca .
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