
 

 

Rzucamy dobre światło na Twoje wnętrze! 
Jeżeli chcemy efektownie zaaranżować swoją przestrzeń, powinniśmy zwrócić szcze-
gólną uwagę na właściwy dobór oświetlenia. Po zapadnięciu zmroku to właśnie ono 
w dużej mierze decyduje o charakterze wystroju poszczególnych wnętrz. Oferujemy 
szeroką gamę różnego rodzaju lamp do użytku wewnętrznego, które odpowiednio do-
pasowane, rzucą nowe światło na Twoje lokum. 

Jedno wnętrze, wiele świateł… 

Niezależnie od tego, jaki efekt chcesz osiągnąć - ze względów zarówno praktycznych, 
jak i estetycznych - musisz zapewnić sobie przynajmniej kilka różnych źródeł światła 
w pomieszczeniu. Zasadniczo dzielą się one na oświetlenie górne i boczne. Warto 
zadbać, by obydwa rodzaje znalazły się w pokoju. 
 
Oczywiście w pierwszym przypadku absolutną podstawę będzie stanowić jasna lampa 
sufitowa, która pozwoli dokładnie i równomiernie oświetlić nasze wnętrze. Ten prak-
tyczny rodzaj oświetlenia umożliwi nam wykonywanie większości codziennych czyn-
ności przy jednoczesnej dbałości o zdrowie naszych oczu. Jednakże, rzecz jasna, nie 
wszystkich - np. do czytania przyda nam się światło punktowe w postaci lampki skie-
rowanej bezpośrednio na stronice książki. 
 
Do bocznych lamp zaliczamy natomiast przede wszystkim kinkiety oraz taśmy LED, 
podkreślające unikatowy styl każdego wnętrza łagodnie je rozświetlając i tworząc wy-
jątkowy klimat. Warto zastosować w nich żarówki o ciepłej barwie światła, by nadać 
pomieszczeniu poczucie przytulności. 

Barwa światła ma znaczenie 

Okazuje się, że to, na jaki kolor pomalujemy nasze ściany, ma tylko połowiczny wpływ 
na ich finalny wygląd. Wiele zależy również od rodzaju światła zastosowanego w na-
szym domu. Wpływ na jego barwę mają zarówno żarówki (obecnie modne są kolorowe 
warianty, wykorzystujące nie tylko odcienie bieli i żółci), jak i abażury. Stłumione kolo-
rowe światło rewelacyjnie sprawdzi się przy wieczornym relaksie lub romantycznej ko-
lacji – intymna atmosfera gwarantowana. 
 
Warto zatem wybierać regulowane lampy, pozwalające na dostosowanie intensywno-
ści i barwy światła lub nakierowanie jego strumienia zależnie od naszych potrzeb  
w danym momencie. Również sam jej wygląd powinno się dostosować do obowiązu-
jącego designu – wyraziste będą stanowiły oryginalną ozdobę stonowanego wnętrza, 
zaś te mniej rzucające się w oczy stylowo dopełnią Twoje mieszkanie. 
 
To Ty decydujesz o wystroju swoich wnętrz, my możemy jedynie zasugerować pewne 
rozwiązania. Wolisz więc klimat rodem z neonowego Wrocławia, pałacowe kinkiety 
czy skandynawski minimalizm chłodnych punktowych świateł? Rozświetl swoje 
mieszkanie tak, jak lubisz! 
 

Zaprezentowany tekst stanowi element portfolio i jest objęty majątkowymi prawami autorskimi.  
 

Kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione. 


