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Idealnie oœwietlony pokój dzienny krok po kroku

 

Pokój dzienny stanowi centrum zarz¹dzania „domowym wszechœwiatem”. W ci¹gu dnia pe³ni funkcje
jadalni i bawialni, wieczorem przemienia siê w salê kinow¹ i miejsce spotkañ towarzyskich, by noc¹
nierzadko s³u¿yæ nam jako sypialnia. Tylko w³aœciwie dobrane oœwietlenie pozwoli nam wyraŸnie
oddzieliæ wszystkie strefy funkcjonalne i dodatkowo nadaæ wnêtrzu odpowiedni klimat.

W wiêkszoœci salonów niepodzielnie rz¹dz¹ ¿yrandole. I trudno siê dziwiæ - same w sobie stanowi¹
oryginalna ozdobê wnêtrza, a przy tym pe³ni¹ rolê podstawowego oœwietlenia ogólnego. Najczêœciej
wybieramy oprawy wisz¹ce, ale nie mniej popularne i efektowne mog¹ okazaæ siê du¿e oprawy
nabudowane. 

Minimalizujemy iloœæ zaciemnionych miejsc
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Nasze propozycje opraw oœwietleniowych nabudowanych:

- ZERO

- NELLY

- RONDO
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Nasze propozycje opraw oœwietleniowych wisz¹cych:

- ZERO Z

- VIKI Z

- RONDO Z
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Nasze propozycje opraw oœwietleniowych wbudowanych:

- RING R

- KUBGO R63

- TAGO PW 111

Planuj¹c rozk³ad oœwietlenia ogólnego w pokoju dziennym, pamiêtajmy, ¿e jednym z jego zadañ jest
ewentualna korekta proporcji przestrzeni. Oœwietlenie ogólne ma za zadanie stworzyæ w³aœciw¹
atmosferê i wydobyæ walory pomieszczenia. Pamiêtajmy, ¿e pokój dzienny pe³ni szereg ró¿nych
funkcji, co wymaga monta¿u dodatkowych Ÿróde³ œwiat³a. W salonie warto zainstalowaæ œciemniacz,
który pozwoli regulowaæ natê¿enie œwiat³a, dziêki czemu korzystanie z oœwietlenia bêdzie bardziej
energooszczêdne.
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WyraŸnie oddzielone strefy funkcjonalne

Ze wzglêdu na liczne funkcje pokoju dziennego, warto zamontowaæ tu kilka ró¿nych, niezale¿nych
Ÿróde³ œwiat³a. Poza oœwietleniem ogólnym, dodatkowego doœwietlenia wymagaæ bêd¹ m.in.. miejsca,
w których spo¿ywamy posi³ki, czytamy ksi¹¿ki, pracujemy, ogl¹damy telewizjê, czy spêdzamy czas
z przyjació³mi. Ka¿da czynnoœæ wymaga bowiem innego natê¿enia œwiat³a, by w³aœciwie s³u¿yæ
domownikom i stworzyæ odpowiedni¹ atmosferê..
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Zadbaj o wzrok podczas ogl¹dania TV

Telewizor nie mo¿e byæ jedynym Ÿród³em œwiat³a. Pamiêtaj o dodatkowym doœwietleniu okolic
odbiornika. Dobrym pomys³em jest zamontowanie kilku kinkietów œciennych o ciekawym,
delikatnym rozsyle œwiat³a.
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Nasze propozycje œciennych opraw oœwietleniowych:

- WINGO

- MOTYL 6 LED

- GORBIT

Zadbaj o komfort podczas czytania

Efektowna lampa stoj¹ca pozwoli w naturalny sposób wyodrêbniæ „k¹cik czytelniczy”. Lampê mo¿emy
postawiæ na ziemi, na stoliku lub meblach. Pamiêtajmy jednak, aby jej œwiat³o by³o na tyle mocne,
by umo¿liwiæ wieczorne czytanie lub ewentualnie, by mo¿na by³o regulowaæ je w zale¿noœci od potrzeby.

Nasze propozycje stoj¹cych opraw oœwietleniowych:

- LOOM ST

- TRIA ST

- LAMPOO ST
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Podkreœl walory wnêtrza

Nie zapominajmy, ¿e œwiat³o spe³nia nie tylko rolê czysto praktyczn¹, ale tak¿e dekoracyjn¹. Za
pomoc¹ w³aœciwie dobranego oœwietlenia warto podkreœliæ ciekawe fragmenty przestrzeni - filary,
wnêki, faktury œcian, grafiki, obrazy i rzeŸby. Sprawdz¹ siê tu punktowe oprawy, których œwiat³o
skierujemy dok³adnie w okreœlone miejsce lub oprawy zamontowane na szynoprzewodach. 

4 wskazówki, jak optycznie powiêkszyæ ma³y pokój dzienny:

Wiêcej pomys³ów na aran¿acjê ³azienki  znajdziesz na:

- na blogu: http://ledatec.blogspot.com

- na portalu Facebook: http://www.facebook.com/LEDaTEC

- na portalu Pinterest: http://pinterest.com/ledatec

- postaw na jasne, g³adkie i lœni¹ce œciany, które bêd¹ odbijaæ, a nie poch³aniaæ œwiat³o lamp,

- doœwietl wnêki, filary i inne dekoracyjne fragmenty przestrzeni,

- pozwól lustrom odbijaæ œwiat³o, zw³aszcza to naturalne,

- nie bój siê du¿ych grafik i fototapet – du¿e zdjêcia optycznie powiêkszaj¹ przestrzeñ.
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