Idealnie oœwietlona sypialnia krok po kroku

Sypialnia, to nie tylko „miejsce do spania”. To tu przechowujemy ubrania, szykujemy siê do wyjœcia,
uciekamy od rzeczywistoœci w œwiat ksi¹¿ek, a tak¿e pracujemy wieczorami przy komputerze.
Wa¿ne abyœmy wydzielili w niej poszczególne strefy funkcjonalne i dla ka¿dej z nich odpowiednio
dobrali oœwietlenie. Najwa¿niejsze, by za pomoc¹ œwiat³a, wyraŸnie oddzieliæ strefê aktywnoœci
nocnej od strefy aktywnoœci dziennej.

LEDaTEC - oprawa TRIA
Ciep³e, rozproszone œwiat³o, pochodz¹ce z odbicia od p³aszczyzn œcian lub sufitu, zbuduje w sypialni
klimat wyciszenia i relaksu. Jeœli dodamy do tego kilka opraw œciennych i stoj¹cych, które doœwietl¹
poszczególne strefy funkcjonalne (garderobê, toaletkê, ³ó¿ko), uczynimy z sypialni przestrzeñ
w pe³ni u¿yteczn¹.
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Wypoczynek i regeneracja
Ka¿da chwila spêdzona w sypialni wp³ywa na jakoœæ naszej dalszej aktywnoœci w ci¹gu dnia.
To tu spêdzamy najwiêcej czasu i aran¿uj¹c wnêtrze musimy zatroszczyæ siê, by ten czas by³
najlepszej jakoœci. Oœwietlenie ogólne musi byæ delikatne i rozproszone, a œwiat³o ciep³e
i harmonizuj¹ce z kolorystyk¹ œcian

LEDaTEC - oprawy KUBGO 111

Ciekawy efekt osi¹gniemy, montuj¹c taœmy LED w podwieszanym suficie, a tak¿e pod ³ó¿kiem
lub za wezg³owiem. Pamiêtajmy o zainstalowaniu w sypialni sterowanych obwodów, które
umo¿liwi¹ regulacjê natê¿enia œwiat³a w zale¿noœci od potrzeb.

LEDaTEC - oprawy wbudowane
Nasze propozycje opraw wbudowanych:
- MINI PUZZLE
- TAGO PW 111
- RONDI 23
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Idealnie oœwietlona garderoba
Przy wyborze opraw wbudowanych, powinniœmy zwróciæ uwagê, czy oprawy s¹ uchylne i mo¿na
skierowaæ ich œwiat³o np. na wnêtrze szafy. Takie rozwi¹zanie powinno wystarczyæ do oœwietlenia
szaf wolnostoj¹cych. Je¿eli zdecydowaliœmy siê na szafê zabudowan¹, powinniœmy zadbaæ o to,
by jej wnêtrze by³o podœwietlone odrêbnym Ÿród³em œwiat³a. Najczêœciej w tym celu wykorzystuje
siê lampki (LED’owe lub halogenowe) montowane w panelu nad drzwiami, które zapalaj¹ siê
w chwili otwarcia lub przesuniêcia drzwi.

LEDaTEC - oprawy nabudowane

Nasze propozycje uchylnych opraw nabudowanych:
- KUBGO N GU 10
- TAGO N KR
- KUBGO PN 111

Zamiast kilku opraw punktowych, mo¿emy zamontowaæ w szafie œwietlówkê pod³u¿n¹. Ciekawym
rozwi¹zaniem jest podœwietlenie zabudowanej szafy od do³u lub od góry taœmami LED. Stworzymy
w ten sposób z³udzenie unoszenia siê ciê¿kiego, masywnego mebla w powietrzu.
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Komfort podczas czytania
Aby zapewniæ sobie komfort podczas wieczornego czytania w ³ó¿ku, musimy dodatkowo doœwietliæ
t¹ strefê za pomoc¹ kinkietów, lamp stoj¹cych lub delikatnych opraw wisz¹cych. Oprawy musimy
zamontowaæ na takiej wysokoœci, by umo¿liwia³y czytanie w pozycji pó³le¿¹cej. Bardzo dobrym
rozwi¹zaniem jest instalacja opraw z regulacj¹ kierunku padania œwiat³a, np. GORBIT.

LEDaTEC - oprawy GORBIT

LEDaTEC - oprawy RUGO LED
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Planuj¹c instalacjê oœwietleniow¹ warto dobrze przemyœleæ lokalizacjê w³¹czników œwiat³a. Wa¿ne,
by oœwietlenie znajduj¹ce siê bezpoœrednio przy ³ó¿ku mo¿na by³o w³¹czaæ i wy³¹czaæ bez
koniecznoœci wychodzenia z niego.

LEDaTEC - oprawy œcienne

Nasze propozycje opraw œciennych:
- GORBIT
- STOPLED 1
- MOTYL 6 LED

Komfort podczas czytania
Za pomoc¹ kinkietów i lamp stoj¹cych, mo¿emy stworzyæ w sypialni odpowiedni nastrój. Aran¿uj¹c
wnêtrze warto zwróciæ szczególn¹ uwagê na oprawy o ciekawym sposobie rozpraszania œwiat³a.

LEDaTEC - realizacje
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Je¿eli aran¿uj¹c sypialniê planujemy zagospodarowaæ miejsce na toaletkê, pamiêtajmy, by dodatkowo
doœwietliæ znajduj¹ce siê przy niej lustro. ród³a œwiat³a musimy umieœciæ na wysokoœci twarzy osoby
siedz¹cej, tak by pada³o na ni¹ równomiernie.

LEDaTEC - oprawy stoj¹ce

Nasze propozycje lamp stoj¹cych:
- LOOM
- LAMPOO
- TRIA

Nowy trend - sypialnia po³¹czona z ³azienk¹

Obserwuj¹c trendy we wspó³czesnej aran¿acji wnêtrz, mo¿na zauwa¿yæ panuj¹c¹ ostatnio modê
na ³¹czenie sypialni i ³azienki, poprzez monta¿ przy ³ó¿ku wolnostoj¹cej wanny lub wydzielenie
w sypialni strefy ³azienkowej i odgrodzenie jej szklanymi œciankami. Pamiêtajmy, by decyduj¹c siê
na takie rozwi¹zanie, wybraæ szczelne, wodoodporne oprawy oœwietleniowe i raczej zrezygnowaæ
z lamp stoj¹cych o w¹t³ej konstrukcji.
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6 wskazówek, jak optycznie powiêkszyæ ma³¹ sypialniê:
- du¿e szafy lub zabudowê ustawmy na krótszej œcianie,
- decyduj¹c siê na zabudowan¹ szafê, wybierzmy dla niej lustrzane lub mleczne fronty,
- do oœwietlenia szafy i ³ó¿ka wykorzystajmy taœmy LED, co skutecznie stworzy iluzjê g³êbi,
- nie bójmy siê fototapet i grafik - du¿e zdjêcia optycznie powiêkszaj¹ przestrzeñ,
- Ÿród³a œwiat³a skierujmy raczej na sufit i krótsze œciany, a nie na pod³ogê,
- pamiêtajmy o dodatkowym podœwietleniu wszelkich elementów dekoracyjnych.

Wiêcej pomys³ów na aran¿acjê sypialni znajdziesz na:
- na blogu: http://ledatec.blogspot.com
- na portalu Facebook: http://www.facebook.com/LEDaTEC
- na portalu Pinterest: http://pinterest.com/ledatec

7

