“Pokaż mi swój pokój, a powiem ci kim jesteś”
Przy wyborze koloru ścian naszego mieszkaniu, staramy się iść na kompromis
między tym, co jest modne, a co się nam podoba.
Podświadomie jednak wybieramy te barwy, które doskonale odzwierciedlają nasz
temperament i charakter. Podobnie jest z doborem światła.
To, jak doświetlony jest pokój, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.
Światło we wnętrzach mieszkania, oprócz funkcji użytkowej, jest niezwykle ważnym
elementem dekoracyjnym. Tworzy nastrój i inspiruje.
Poprzez właściwe zaplanowanie i rozmieszczenie lamp, możesz nie tylko uzyskać
efekt dekoracji pomieszczenia, ale dodatkowo mieć wpływ na swoje samopoczucie.
A co powiesz na to, że możesz osiągnąć jedno i drugie?
Skoro czytasz ten tekst, prawdopodobnie nie jesteś architektem wnętrz i chciałbyś
uzyskać wsparcie w wyborze lampy, odpowiadającej Twoim potrzebom. </lead>

Wybór oświetlenia. Triki z lampą w roli głównej
Dobrze. Zacznijmy więc od początku. Przypominasz sobie swoje ostatnie odwiedziny
w sklepie z oświetleniem? W prawie każdym z nich były dziesiątki modeli lamp
podłogowych, lamp wiszących i lamp stojących. Dodatkowo jeszcze oświetlenie
sufitowe, w tym plafony sufitowe oraz oświetlenie punktowe.
Od tego wszystkiego może zakręcić się w głowie, prawda? Ale mimo wszystko
należy się przyłożyć do wyboru tej właściwej.
Pamiętaj, to źle dobrane lampy mogą mieć wpływ na Twoją słabszą efektywność
i dlatego tak ważne jest ich perfekcyjne rozmieszczenie.
W czasach PRL-u narzekano, że w sklepach nie było prawie żadnego wyboru.

Ba, w zasadzie nie było prawie niczego.
A teraz? Cieszmy się z tego, że możemy przebierać w kolorach lamp, ich kształtach
i funkcjach, bo te mogą nadać aranżacji naszego pokoju niepowtarzalnego
charakteru!
Mamy nadzieję, że poniższy artykuł pomoże Ci w wyborze nowoczesnych lamp,
które spełnią wszystkie Twoje oczekiwania i wprowadzą magiczną moc światła do
Twojego domu.

Nowoczesne oświetlenie, czyli niewidzialny architekt
Architekci wnętrz bardzo często podkreślają, jak ważne jest odpowiednio dobrane
oświetlenie mieszkań.
My sami dość rzadko planujemy zakup lamp. Często wybieramy dany model bez
głębszego zastanowienia, pod wpływem emocji, tylko dlatego, bo nam się po prostu
spodobał.
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A jak to jest u Ciebie? Czy Ty, urządzając pokój, poza wyborem mebli, zastanawiasz
nad modelem lampy do przedpokoju i lampy do kuchni?

Tymczasem światło stanowi jeden z najważniejszych elementów wystroju tego
pomieszczenia. Dzięki temu tworzy się właściwy klimat, choć wydawać by się mogło,
że to truizm. Właśnie, że nie! To nowoczesne lampy nadają przestrzeniom
odpowiedni kształt, a przede wszystkim decydują o stylu, który w nich panuje.

Komponowanie nastroju światłem

Wiesz, że dzięki lampom podłogowym możesz wyeksponować najładniejsze

elementy pomieszczenia? Wtedy łatwiej jest ukryć to, czego być może nie da się już
poprawić.
Masz takie miejsca w mieszkaniu?
Co powiesz na podkreślenie światłem jakiegoś drobiazgu, np. ładnego obrazu lub
szczególnie atrakcyjnej rośliny, która spektakularnie rozkwitła i chciałbyś się nią
pochwalić? Taka aranżacja decyduje o nastroju wnętrza i może mieć duży wpływ na
to, jak będziesz się w nim czuł. Lampa podłogowa może być tutaj nieodzownym
dodatkiem.

Stwórz wydzieloną przestrzeń odpowiednim żyrandolem do salonu

Jedni mówią na to pomieszczenie “salon”, inni “pokój dzienny”.
Niezależnie od nazwy jest to prawdopodobnie najbardziej reprezentatywna część
Twojego mieszkania. Miejsce, gdzie przyjmujesz gości i gdzie odpoczywasz.
Przy wyborze lampy do salonu ważna jest jedna zasada. Im jest większy – tym bardziej
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Pamiętaj, że małego pokoju nie warto przytłoczyć elementem za bardzo okazałym, bo
optycznie zmniejszy jego przestrzeń.
Dzięki dobrze dobranemu żyrandolowi do salonu możesz uzyskać idealną kompozycję
z wnętrzem pokoju. Nie będzie męczył oka - tak designem, jak i światłem, jego
intensywnością.
Gdy zdecydujesz się na użycie nowoczesnego żyrandola do salonu, w aranżacji
przestrzeni mogą się przydać lampy stojące. Można połączyć jedno z drugim oświetlenie górne i podłogowe.
Podobny efekt osiągniesz łącząc plafony sufitowe i lampę na podłodze.
Tym zabiegiem podzielisz przestrzeń na poszczególne fragmenty.

Niezwykle eleganckie i bardzo praktyczne może być także połączenie nowoczesnej
lampy do salonu, stojącej na podłodze oraz lampy wiszącej nad stół. Tym sposobem
uda Ci się np. wydzielić część jadalną.
Pamiętaj również o tym, aby styl lamp do przedpokoju był jednolity ze stylem pokoju
dziennego. Często są to pomieszczenia, które tworzą jedną całość.

Dobrze (d)oświetlona kuchnia
Poszukując nowoczesnego oświetlenia dla swojej kuchni, dobrze jest wziąć pod
uwagę kilka istotnych aspektów.
Ważna jest wielkość pomieszczenia oraz to czy jest połączona z pokojem.
Istotne jest również to czy kuchnia jest widna, tzn. czy ma światło dzienne, czy też
nie.

W tzw. ślepej kuchni (bez okien) istotne jest jej doświetlenie światłem sztucznym,
o zróżnicowanej barwie. Co dzięki temu możesz zyskać? Z jednej strony sprawi to,
że pomieszczenie stanie się przytulne, a z drugiej - że będzie bardziej funkcjonalne.
W kuchni zamkniętej, szczególnie tej o małej powierzchni, rekomenduje się oświetlenie
górne, typu plafon oraz oświetlenie punktowe, w szczególności to nad blatem
roboczym.
W przestronnej i dużej kuchni, szczególnie tej otwartej na salon, zastosuj funkcjonalne
i efektowne lampy wiszące. Dzięki temu, że uzyskasz doświetlenie miejsc, na których
najbardziej Ci zależy.
Każda kuchnia wymaga nieco innego rozwiązania oświetleniowego.
W jednej sprawdzą się nowoczesne żyrandole, a w jeszcze innej nowoczesne lampy
sufitowe. Jednak co jest najważniejsze - kuchenne oświetlenie powinno nie tylko
wpasowywać się do stylu wnętrza naszego mieszkania, ale przede wszystkim musi być

funkcjonalne.
Właściwe zastosowanie lamp do kuchni, dokładnie oświetlających całą przestrzeń
roboczą, to podstawa komfortu podczas gotowania.
W kuchni spędzamy zazwyczaj bardzo dużo czasu, dlatego ważne jest, by była
funkcjonalnym miejscem pracy.
To od Ciebie zależy czy zaplanujesz ją jako reprezentatywną część Twojego domu.
Do oświetlenia kuchni rekomenduje się liczne, rozmieszczone w różnych miejscach
źródła światła. I tak lampy wiszące nad stołem, w zależności od naszych potrzeb,
doświetlą poszczególne fragmenty pomieszczenia.

Blat roboczy - dla większości z nas najważniejsza część kuchni - powinien być
bardzo dobrze oświetlony. Efekt ten możesz uzyskać np. dzięki plafonom sufitowym.
Miejsca, w których spędza się równie dużo czasu, takie jak strefa gotowania
i zmywania można doświetlić oświetleniem punktowym. I co najważniejsze - tutaj
każdy element ma znaczenie - pamiętaj o tym.

Jeśli w Twojej kuchni znajduje się wyspa, warto także się zastanowić nad jej
dodatkowym oświetleniem.

Dodaj magii swoim posiłkom
W jadalni możesz nie używać centralnego oświetlenia. Wyobraź sobie jednak lampę
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Tym prostym zabiegiem skupisz uwagę swoich gości na dekoracji stołu
i serwowanych potrawach.

Światło do sypialni - przestrzeń relaksu i wytchnienia
Sypialnia, to miejsce, które, szczególnie w chłodne, zimowe dni domaga się stworzenia
w niej odpowiedniego nastroju. Ma to ogromny wpływ na jakość Twojego wypoczynku,
budowanie nastroju, relaks i regenerację.
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i podsumowujemy ten, który mija. Często zagłębiamy się także w lekturze książki.
Komfort świetlny ma bezpośredni wpływ na jakość naszego relaksu. Dlatego ze
względu na charakter i funkcje tego pomieszczenia, powinno się zadbać o jakość
zastosowanego w nim światła.
Przy wyborze lamp do sypialni należy brać pod uwagę wiele czynników, na które
składają się m.in.: kąt padania, barwę światła i jego natężenie.
W celu zapewnienia sobie odpowiedniego komfortu, nie zapominajmy o doborze
odpowiedniej lampy do sypialni. Mowa tutaj o tzw. oświetleniu sufitowym, np. w postaci
lampy wiszącej. Jej światło, odbijając się od ścian, wróci do nas rozproszone i łagodne.
Nada to niepowtarzalny klimat temu pomieszczeniu i oczaruje przytulnością.
Zapytasz jakie lampy najlepiej sprawdzą się w roli oświetlenia dekoracyjnego?
Otóż w zależności od tego, jaki efekt zamierzasz osiągnąć, nastrojowy klimat uzyskasz,
wybierając nowoczesną lampę sufitową, lampę podłogową lub tę z nastrojowym
oświetleniem sufitowym.
Najważniejsze jednak jest to, aby światło miało ciepłą barwę - ta najszybciej wprowadzi
Cię w stan odprężenia.

Podsumowanie
Ospałość i brak energii - za wszystko odpowiedzialny jest brak promieni słonecznych.

Ich nieobecność daje się nam we znaki od początku jesieni, aż do wczesnej wiosny.
Jednym ze sprawdzonych sposobów na jesienną chandrę jest zaproszenie do
mieszkania światła. To ono sprawi, że jesienna szaruga ominie wnętrze naszego lokum.
W jesienno-zimowe wieczory potrzebny jest nam energetyzujący prysznic, dlatego nie
bagatelizujmy roli oświetlenia w naszym domu. Odpowiednio dobrane pomoże nam
rozbudzić się przed ciężkim dniem, a pod jego koniec - zapewni zasłużony relaks.

