Idealnie oœwietlona ³azienka krok po kroku

Oœwietlenie ³azienkowe ma nie tylko u³atwiaæ korzystanie ze wszystkich stref funkcjonalnych
pomieszczenia, ale tak¿e stworzyæ w nim nastrój relaksu i rozluŸnienia. Jego barwa powinna byæ
idealnie dobrana do kolorystyki wnêtrza, a oprawy wspó³graæ z jego wystrojem. Równanie jest
proste: im lepiej dobrane oœwietlenie, tym wiêkszy komfort u¿ytkowania.
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Stwórz nastrój za pomoc¹ oœwietlenia ogólnego
Aran¿uj¹c ³azienkê, czêsto musimy wykorzystywaæ do granic mo¿liwoœci ka¿dy metr kwadratowy
przestrzeni, tak by ka¿dy z domowników móg³ zaspokoiæ tu wszystkie swoje potrzeby. Odpowiednio
dobrane oœwietlenie i kolorystyka œcian mog¹ dodatkowo wzmocniæ wra¿enie przestronnoœci.

Wiêkszoœæ ³azienek nie ma okien, dlatego wa¿ne jest, by barwa oœwietlenia ogólnego imitowa³a
œwiat³o naturalne. Sztuczne œwiat³o nie mo¿e nas dra¿niæ, ani oœlepiaæ. W ³azience idealnie
sprawdzaj¹ siê zarówno du¿e, p³askie oprawy nabudowane (plafony), jak i niewielkie, przys³oniête
mlecznym szk³em lub tworzywem sztucznym oprawy wbudowane. Zrezygnujmy z opraw wisz¹cych,
poniewa¿ mog¹ one krêpowaæ wykonywanie codziennych czynnoœci. Pamiêtajmy, by ze wzglêdu
na wilgotnoœæ panuj¹c¹ w pomieszczeniu podczas k¹pieli, zamontowaæ w ³azience oprawy
oœwietleniowe o podwy¿szonym stopniu szczelnoœci (minimum IP44).

Nasze propozycje szczelnych opraw wbudowanych:
- IP 65: GYDRO i RING LED
- IP 54: KONIC O, MINI KUBIC M i GYDRO R
- IP 44: GIOTTO 335
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Nasze propozycje opraw oœwietleniowych o podwy¿szonej szczelnoœci:
- CHARON PLUS (IP44)
- VENA SLIM (Ip44)
- ROTTO (IP65)
- QUATTO L (IP65)
Rozdziel strefy funkcjonalne za pomoc¹ œwiat³a

Wszêdzie tam, gdzie potrzebujemy
dodatkowego oœwietlenia, musimy
zamontowaæ odrêbne Ÿród³a œwiat³a.
Z regu³y wykorzystujemy w tym celu
oprawy œcienne (kinkiety). Pamiêtajmy,
by oœwietlenie funkcjonalne (miejscowe)
by³o znacznie jaœniejsze ni¿ oœwietlenie
ogólne.
Montuj¹c oœwietlenie wokó³ lustra nale¿y
pamiêtaæ, by œwiat³o pada³o na przegl¹daj¹c¹ siê twarz równomiernie i nie tworzy³o
cieni. Najlepszym rozwi¹zaniem jest
umieszczenie dwóch opraw kinkietowych
po obu stronach lustra. Alternatywnym
rozwi¹zaniem jest umieszczenie oprawy
oœwietleniowej bezpoœrednio nad lustrem.
Dobrym pomys³em jest równie¿ monta¿
opraw œciennych z regulowanym kierunkiem padania œwiat³a, pozwalaj¹cym skierowaæ œwiat³o w wybrane przez nas miejsce.
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Nasze propozycje opraw œciennych przeznaczonych do monta¿u przy lustrze:
- CASTOR
- IZAR III
- OKTAGO
- GORBIT
Doœwietl strefê k¹pielow¹
Aby uzyskaæ wiêkszy komfort podczas k¹pieli w wannie lub pod prysznicem, mo¿emy zainstalowaæ
dodatkowe Ÿród³o œwiat³a o ciep³ej barwie, które bêdzie op³ywa³o nasze cia³o. Ciekawy efekt
aran¿acyjny osi¹gniemy montuj¹c w obudowie wanny lub prysznica ró¿nobarwne, wodoodporne
taœmy LED. Wykorzystuj¹c to rozwi¹zanie musimy pamiêtaæ o stopniu szczelnoœci tych rozwi¹zañ.
Dla stref bezpoœredniego kontaktu z wod¹ minimalny stopieñ szczelnoœci to IP55.
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Podkreœl walory
Œwiat³o mo¿e byæ najistotniejszym elementem dekoracji ³azienki - czêsto tak niewielkiej, ¿e nie ma
w niej miejsca na inne dodaj¹ce charakteru dodatki. Dekoracjê ³azienki stanowi¹ nie tylko same
oprawy oœwietleniowe (ich kolor, kszta³t, faktura), ale tak¿e rozsy³ œwiat³a, który za ich pomoc¹ pada
na œcianê.

Nasze propozycje dekoracyjnych opraw œciennych (IP54):
- ZAGO
- MOTYL 6 LED
- WINGO
- BLUMGO
- OLIVE 2K
Ciekawym rozwi¹zaniem jest monta¿ oœwietlenia przypod³ogowego, które umieszcza siê w fugach
w miejscu krzy¿owania siê p³ytek ceramicznych. Na rynku dostêpne s¹ równie¿ baterie
podœwietlaj¹ce wyp³ywaj¹c¹ z nich wodê.
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Za pomoc¹ œwiat³a mo¿emy wyeksponowaæ ciekawe elementy architektoniczne przestrzeni
³azienkowej. Dziêki taœmom LED, umieszczonych w specjalnych profilach, mo¿emy podœwieliæ
nie tylko podwieszany sufit, ale tak¿e œciany o ciekawej fakturze, obudowê wanny lub prysznica.

5 wskazówek, jak optycznie powiêkszyæ ma³¹ ³azienkê:
- postaw na du¿e, jasne kafelki oraz jasne kolory œcian i szafek,
- unikaj mocnych kontrastów - kafelki w zbli¿onej tonacji uk³adaj w poszerzaj¹ce wnêtrze pasy,
- im jaœniej, tym lepiej - zamontuj wiêksz¹ iloœæ œwiate³ i podœwietl wszelkiego rodzaju wnêki,
- wybieraj¹c meble postaw na lustrzane powierzchnie frontów szafek, przepuszczaj¹ce œwiat³o
szklane pó³ki oraz inne materia³y rozpraszaj¹ce œwiat³o,
- utrzymuj porz¹dek i eksponuj tylko te rzeczy, które maj¹ charakter dekoracyjny.
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
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