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We współczesnym projektowaniu często 
mówi się o modelowaniu pomieszczeń  
za pomocą światła. 
Możemy za jego pomocą korygować wy-

sokość czy wielkość wnętrza, decydować 

o natężeniu kolorów w pomieszczeniu 

czy nadawać nowy wygląd tkaninom 

i materiałom. 

Niebezzasadne jest też stwierdzenie, że to 

właśnie światło ma decydujący wpływ na 

nasze samopoczucie. Jak istotny jest dobór 

odpowiedniego oświetlenia wiedzą szcze-

gólnie ci, którzy pracują wieczorami lub po 

prostu lubią poczytać przed snem. 

Lampy pełnią już nie tylko funkcję oświe-

tleniową, ale mogą być stylowym do-

datkiem do wnętrza lub nawet stanowić 

o jego charakterze. Co więcej, chcąc zmie-

nić wystrój, nie zawsze musimy je wymie-

niać. W niektórych modelach wystarczy 

zaopatrzyć się w nowy klosz czy abażur.  

Istotne jest też, że rozmieszczenie lamp 

w mieszkaniu powinniśmy wybrać już na 

etapie jego projektowania czy planowania. 

Zdecydowanie nie powinien to być ostatni 

punkt wystroju mieszkania, traktowany tyl-

ko i wyłącznie jako dodatek. Jeżeli chcemy 

mieć odpowiednio doświetlone pomiesz-

czenia (szczególnie takie, które pełnią kilka 

funkcji jednocześnie) skupmy się na wybo-

rze odpowiednich lamp. Jak je wybrać oraz 

jak podzielić swoje mieszkanie na oświetle-

niowe strefy? Gdzie powinniśmy umieścić 

lampę sufitową, a gdzie lepiej sprawdzi się 

halogen czy kinkiet?

Mamy nadzieję, że nasza najnowsza publi-

kacja przybliży Wam te zagadnienia. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem 

i życzymy przyjemnej lektury.

Skąpiec.pl 

Wstęp

Serwis Skąpiec.pl powstał w październiku 2004 roku 

jako jedna z pierwszych porównywarek w Polsce. 

Był odpowiedzią na rodzącą się potrzebę coraz 

większej grupy użytkowników Internetu w na-

szym kraju. Potrzebę szybkiego wglądu w oferty 

sklepów na rozwijającej się platformie handlo-

wej e-commerce oraz ich porównania.

Porównywarka bardzo szybko zyskała 

ogromną popularność. Już w trzy miesiące 

po starcie odwiedziło ją 27 tys. unikalnych 

użytkowników, którzy wygenerowali  

471 tys. odsłon. 

W styczniu 2013 roku Skąpiec.pl zano-

tował niemal 30 mln odsłon. W naszej 

bazie dostępne są oferty ponad 3100 

sklepów internetowych, podzielo-

nych na 24 kategorie tematyczne.
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Metoda 
badawcza
Pierwsza część naszego raportu 
specjalnego powstała w oparciu 
o analizę wyborów, dokonywa-
nych przez internautów, którzy 
w II kwartale 2013 roku odwiedzili 
w serwisie Skąpiec.pl działy po-
święcone lampom. 

Pod uwagę wzięliśmy rozkład popularności wewnątrz filtrów, 

natomiast w celu wyłonienia najpopularniejszych produktów 

przeanalizowaliśmy ilość odwiedzin poszczególnych artykułów 

z omawianych kategorii.

Za wskaźnik preferencji przyjęliśmy popularność działów, ka-

tegorii, marek oraz indywidualnych produktów wśród osób 

odwiedzających serwis. Popularność z kolei postanowiliśmy 

mierzyć oglądalnością -  założyliśmy, że im większą oglądalność 

ma dany produkt, tym bardziej jest popularny i w tym większym 

stopniu jest preferowany. 

Zdajemy sobie sprawę, że ten dość prosty tok 

wnioskowania nie uwzględnia wielu czynni-

ków, mogących mieć istotny wpływ na wy-

mienione przez nas wskaźniki. Jednocześnie 

jednak taka metoda wnioskowania pozwala na 

przedstawienie usystematyzowanych i bardziej 

przejrzystych wyników oraz osiągnięcie dużej 

oszczędności czasu.

Należy jednak pamiętać, że na wyniki badania 

ma także wpływ struktura naszego serwisu. Po 

wejściu w każdy dział i kategorię wyświetlane 

jest 10 najczęściej wybieranych przez użytkow-

ników produktów. Filtry produktów także usta-

wione są według dokonywanych przez użyt-

kowników serwisu wyborów, tzn. najczęściej 

wybierany parametr w określonej grupie znaj-

duje się najwyżej i odwrotnie.  Takie dane aktu-

alizowane są co godzinę z ostatnich 168 (7x24) 

godzin. 

Analizując dane dotyczące wartości parametru 

„Producent” należy pamiętać o tym, że możliwa 

jest analiza danych na dwa sposoby:

 ● wybór określonej wartości w filtrze 

„Producent”; 

 ● rozkład wejść w produkty określonej marki 

„bezpośrednio z serwisu”. 

Aby zachować spójność raportu posłużyliśmy 

się analizą opartą o pierwszą z tych metod.
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Preferencje 
zakupowe 
internautów
Wiele osób, podczas urządzania 
mieszkania, decyduje się na wybór 
lamp w ostatniej kolejności. 
Należy pamiętać, że lampa nie powinna być traktowana tylko jako de-

tal. To, jaką wybierzemy i gdzie ją ustawimy będzie miało decydujący 

wpływ na oświetlenie pomieszczeń, a co za tym idzie również na nasz 

nastrój i wygodę.

Z kolejnych kart raportu dowiedzą się Państwo, których modeli lamp 

internauci poszukiwali najczęściej  i jakich producentów uważają za 

najsolidniejszych. Znajdziecie Państwo również analizę popularności 

poszczególnych rodzajów lamp w obrębie trzech kategorii: lampy sto-

jące, ścienne i sufitowe.  
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Lampy  
stojące  

Styl

Producent

Rodzaj

3,92%

18,98%

77,11%
19%
Producent

WYBÓR FILTRÓW:

77%
Rodzaj

Naistotniejszą kwestią dla ponad 77% internautów był 

rodzaj lampy, czyli to, gdzie będzie umieszczona. Aż 40% 

potencjalnych kupujących szukało lamp podłogowych, 

19,48% wybierało lampki nocne, zaś 18,16% lampki sto-

łowe. Oświetlenia na biurko poszukiwało 18,1% internau-

tów, a konkretnie do gabinetu niewiele ponad 3%.

Niespełna 19% użytkowników Skąpiec.pl zaznaczało filtr 

producent, jednak aż dla 68% z nich nie miało większego 

znaczenia, jakiej konkretnie marki będzie lampa i wybie-

rali opcję „Pozostałe”.

Trzech najczęściej wybieranych producentów w ramach 

tej opcji to: Massive (6,15%), Nowodorski (5,37%) oraz 

Kare Design (4,95%).

Tylko 3,92% spośród internautow zaznaczało filtr „Styl”. 

Z popularnością na poziomie 24,66% wygrały lampy kla-

syczne, zaraz za nimi uplasowały się lampy w stylu retro 

(23,97%) oraz lampy nowoczesne (21,23%).

AŻ 40% POTENCJALNYCH 
KUPUJĄCYCH SZUKAŁO LAMP 
PODŁOGOWYCH
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1 Niermann
Lampa stołowa Balon

Kare Design 
Lampa stolowa Gorilla

3

Jarocki 
Lampa stojąca WIOLA

4

LampGustaf 
Lampa bankierska BANKERS mała patyna 

klosz zielony

2

Orlicki Design 
Lampka biurkowa Cavallo

5

LAMPY STOJĄCE - TOP 5

http://www.skapiec.pl/site/cat/2954/comp/7629408
http://www.skapiec.pl/site/cat/2954/comp/7629408
http://www.skapiec.pl/site/cat/2954/comp/7720025
http://www.skapiec.pl/site/cat/2954/comp/3671099
http://www.skapiec.pl/site/cat/2954/comp/3350974
http://www.skapiec.pl/site/cat/2954/comp/6153768
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Podobnie jak w przypadku lamp stojących, ponad poło-

wa internautów decydowała się najpierw zawęzić swoje 

poszukiwania do rodzaju lampy. Lamp sufitowych po-

szukiwało 35,83% użytkowników, halogenów 23,06%, 

a plafonów 19,72%. Dość dużą popularnością, na pozio-

mie 18%, cieszyły się również nowoczesne żyrandole.

Wewnątrz filtra „Producent”, który wybierało 26,18% 

użytkowników, pięcioprocentowy próg popularności 

przekroczyła firma Italux (11,23%), Artemide (10,82%), 

Massive (6,73%) oraz Lemir  (5,37%).

Lampy  
sufitowe

Cena

Typ lampy

Producent

Rodzaj

0,83%

21,61%

26,18%

51,38%51%
Rodzaj

22%
Typ lampy

26%
Producent

WYBÓR FILTRÓW:

Wśród typów lamp sufitowych zdecydowanie najpopu-

larniejsze są żyrandole. Aż 62,76% poszukujących lampy 

stawiało na taką opcję. W tej kategorii znalazły się rów-

nież m.in. listwy, oprawy punktowe oraz reflektory. 

WŚRÓD TYPÓW 
LAMP SUFITOWYCH 
NAJPOPULARNIEJSZE SĄ 
ŻYRANDOLE
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1 MASSIVE
Oprawa SUFITOWA NERO 
56330/30/10

Italux
lampa wisząca Lucella MD60010-6

3

Eglo 
Lampa wisząca Optica 86815

4

MASSIVE 
KICO lampa wisząca FIORE 40356/20/10

2

Maxlight 
Lampa wisząca Pyramid

5

LAMPY SUFITOWE - TOP 5

http://www.skapiec.pl/site/cat/710/comp/435010
http://www.skapiec.pl/site/cat/710/comp/435010
http://www.skapiec.pl/site/cat/710/comp/1055784
http://www.skapiec.pl/site/cat/710/comp/903492
http://www.skapiec.pl/site/cat/710/comp/560437
http://www.skapiec.pl/site/cat/710/comp/2340594
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Ponad 68% internautów decydowało się skorzystać z fil-

tra „Rodzaj”. Kinkiety cieszyły się największą popularno-

ścią (75,01%), inne rodzaje lamp ściennych, jak np. lampy 

łazienkowe czy oświetlenie luster, nie były zbyt często 

poszukiwane przez korzystających z porównywarki 

Skąpiec.pl

Na wybór opcji „Producent” skusiło się 28,54% użytkow-

ników. Ponownie większość z nich nie wybierała konkret-

nego producenta – filtr „Pozostałe” zaznaczyło prawie 

31% spośród szukających lampy. 

Lampy ścienne firmy Massive cieszyły się popularnością 

Lampy  
ścienne

Styl

Producent

Rodzaj

2,92%

28,54%

68,54%

69%
Rodzaj

29%
Producent

WYBÓR FILTRÓW:

na poziomie 24,21%, Markslojd 12,76% zaś na trzecim 

miejscu uplasowały się lampy Philips osiągając 10 punk-

tów procentowych.  

W przypadku lamp ściennych najchętniej wybierano 

lampy w nowoczesnym stylu (37,16%), prawie 34% użyt-

kowników poszukiwało też oświetlenia do pokoju dzie-

cięcego. Lamp w stylu klasycznym szukało niespełna 

21%.

KINKIETY NAJCZĘŚCIEJ 
POSZUKIWANE
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1 Astro Tallin
600 ( 0661)

Euro-star 
Kinkiet EUROSTAR FRECCIA 2 5136/2

3

Massive
Philips kinkiet - Vapour 34135/11/10

4

Lucente 
POOMLIGHTING OLYMPIA kinkiet

2

MASSIVE 
MIA 33115/17/10

5

LAMPY ŚCIENNE - TOP 5

http://www.skapiec.pl/site/cat/2953/comp/879526
http://www.skapiec.pl/site/cat/2953/comp/879526
http://www.skapiec.pl/site/cat/2953/comp/7626219
http://www.skapiec.pl/site/cat/2953/comp/1249332
http://www.skapiec.pl/site/cat/2953/comp/546190
http://www.skapiec.pl/site/cat/2953/comp/434449


www.skapiec.plRaport Specjalny - Lampy 13

Dobrym rozwiązaniem dla osób często zmieniających 

wystrój wnętrza są lampy, które mają możliwość wymia-

ny abażuru czy klosza. Za niewielkie pieniądze możemy 

zmienić ich kolor lub wzór, a nawet ich wielkość. 

Oprawy,  
klosze, abażury

Najpopularniejszym rodzajem w kategorii „Oprawy”, klo-

sze i abażury okazały się oprawy oświetleniowe - poszuki-

wało ich 40% internautów. Niewiele mniej, 31% wybrało 

filtr „Klosze”, zaś abażurów szukało 18,24% użytkowników 

Skąpiec.pl.

Wśród producentów najpopularniejszy okazał się Kanlux. 

Dodatków tej firmy poszukiwało prawie 20% spośród 

22,62% zaznaczających w ogóle filtr „Producent”. Dość 

dużą, bo prawie 15-procentową  popularnością cieszyła 

się też firma Candellux oraz Massive.

ABAŻURY CZY KLOSZE SĄ 
DOBRYM ROZWIĄZANIEM 
DLA OSÓB CZĘSTO 
ZMIENIAJĄCYCH WYSTRÓJ 
WNĘTRZA

Producent

Rodzaj

22,62%

77,38%

77%
Rodzaj

23%
Producent

WYBÓR FILTRÓW:
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1 Polux
Oprawa Platinum LED 5.5W 230V 
kwadrat biały CIEPŁY S00478

Martech-Plus
Oprawa STAR 236 PC

3

Emithor 
Oprawa halogenowa Downlight 71018

4

Massive
oprawa halogenowa potrójna Nero 

56333/31/10

2

Paulmann
Klosz świecowy Alabaster

5

OPRAWY, KLOSZE, ABAŻURY - TOP 5

http://www.skapiec.pl/site/cat/2956/comp/5606065
http://www.skapiec.pl/site/cat/2956/comp/5606065
http://www.skapiec.pl/site/cat/2956/comp/5452643
http://www.skapiec.pl/site/cat/2956/comp/4681945
http://www.skapiec.pl/site/cat/2956/comp/813581
http://www.skapiec.pl/site/cat/2956/comp/2987775
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Okiem 
ekspertów
Czy decydując się na zakup 
lampy powinniśmy kierować 
się aktualnymi trendami czy 
też postawić na bezpieczną 
klasykę?
 Jakie oświetlenie powinno znaleźć się w kuchni, a jakie w sy-

pialni? W których miejscach sprawdzą się dyskretne kinkiety, 

plafony czy reflektorki, a gdzie lampa wisząca, która oświetli 

całe pomieszczenie? 

Zaproszeni przez nas do współpracy eksperci tłumaczą, jak 

odpowiednio dobrać lampę do wnętrza, oraz na co, oprócz 

względów estetycznych, zwrócić uwagę wybierając lampę. 

Przy zakupie oświetlenia ważny jest bowiem zarówno jego 

wygląd, jak i efekt, który zamierzamy osiągnąć w konkretnym 

pomieszczeniu. 
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ANETA  
DEMIANOWICZ
Redaktor naczelna 
4budowlani.pl 

Dopiero po wykończeniu ścian, często docho-

dzimy do wniosku, że gdzieś nie ma możliwości 

powieszenia dodatkowej lampy, a ta znajdująca 

się w kuchni wcale nie będzie wisiała nad sto-

łem. Aby uniknąć takich sytuacji, oświetlenie 

w domu warto zaplanować dużo wcześniej. 

Warto też skorzystać z pomocy specjalisty – 

elektryka bądź projektanta instalacji. Nie obej-

dzie się jednak bez naszego wsparcia, bo to 

my, jako przyszli mieszkańcy wiemy najlepiej, 

w którym miejscu ustawimy stół w kuchni, 

a w którym pomieszczeniu potrzebne okażą się 

dodatkowe kinkiety lub gniazda potrzebne do 

podłączenia lamp stojących. Rozmieszczenie 

oświetlenia najlepiej planować dla każdego po-

mieszczenia z osobna.

Jak oświetlić dom?

Według wielu elektryków instalacja elektryczna, 
a więc także oświetlenie domu, często traktowana 
jest po macoszemu. 

Kuchnia 

To pomieszczenie wymaga zróżnicowanego 

oświetlenia. Przede wszystkim należy w nim  

zainstalować oświetlenie ogólne, które równo-

miernie doświetli kuchnię. Zwykle w tym celu 

montuje się lampę sufitową zawieszoną po 

środku pomieszczenia. 

Nad stołem kuchennym warto zawiesić dodat-

kową lampę (lub kilka – zależnie od wielkości 

stołu), która oświetli blat podczas spożywania 

posiłków. 

Dodatkowo warto doświetlić przestrzeń ro-

boczą w kuchni – zlewozmywak, kuchenkę 

czy blat. W tym celu montuje się oświetlenie 

punktowe montowane zwykle w szafkach 

kuchennych.

http://4budowlani.pl/
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ANETA  
DEMIANOWICZ
Redaktor naczelna 
4budowlani.pl 

Salon/pokój dzienny

W tym pomieszczeniu również warto pomyśleć 

o zróżnicowanym oświetleniu  - zarówno ze 

względów estetycznych, praktycznych, ale też 

ekonomicznych. Do oglądania telewizji w zu-

pełności wystarczy przecież przytłumione świa-

tło jednej lampki stojącej bądź kinkietu. 

W salonie instaluje się dwa typy oświetle-

nia: rozproszone i miejscowe. Aby uzyskać 

pierwszy rodzaj oświetlenia wiesza się lampy 

sufitowe, które równomiernie oświetlają po-

mieszczenie. Oświetlenie miejscowe to przede 

wszystkim lampy i lampki stojące, kinkiety, 

plafony, punktowe oświetlenie sufitowe czy 

oświetlenie montowane w meblach. To ten 

rodzaj oświetlenia nadaje pomieszczeniu deko-

racyjny charakter. 

Jeśli w pokoju dziennym znajduje się także 

część jadalniana, to nad stołem warto zawiesić 

dodatkowe lampy, które oświetlą stół podczas 

spożywania posiłków. 

Łazienka

Tutaj najważniejsze jest dobre oświetlenie 

umywalki i lustra nad nią - najlepiej sprawdzą 

się więc kinkiety zamocowane po obu jego 

stronach. Ale nie obejdzie się bez górnego 

światła. W tym celu zwykle montuje się pla-

fony, halogeny, ledy, węże świetlne w sufitach 

podwieszanych, ale od jakiegoś czasu również 

żyrandole – szczególnie popularne w dużych 

i wysokich łazienkach. 

Sypialnia

W sypialni pokusić się z kolei możemy o oświe-

tlenie nastrojowe. Kinkiety i lampy stojące 

świetnie się tu sprawdzą. Musimy mieć możli-

wość, leżąc w łóżku, poczytać książkę czy gaze-

tę. Mając w domu gabinet lub pomieszczenie 

do pracy, należy zadbać o oczy. Tu z powodze-

niem użyć można oświetlenia centralnego oraz 

bocznego. 

Korytarz, holl

Oświetlenie tych pomieszczeń jest o tyle waż-

ne, że zwykle są to pomieszczenia bez okna. 

Zwykle robi się to za pośrednictwem plafonów, 

kinkietów czy tradycyjnych żyrandoli. Często 

montuje się w nich także podwieszane sufity 

z wbudowanym oświetleniem oraz dodatkowo 

kinkiety. Jeśli w pomieszczeniach tych znajduje 

się szafa, warto ją również doświetlić.
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wpływ na końcowy wygląd wnętrza, wystarczy 

wybrać te z ogromnym abażurem lub w inten-

sywnych kolorach. Im wyższy sufit, tym większa 

powinna być lampa zawieszona pod nim. 

Największy impakt we wnętrzach mają żyran-

dole zawieszone w miejscach, w których nikt się 

ich nie spodziewa – w kuchniach, jadalniach czy 

łazienkach. Nadają one pomieszczeniu zupełnie 

innego wymiaru i stają się coraz częściej używa-

nym trickiem przez stylistów i dekoratorów. 

2. Światło do różnych zadań: 

Uzyskuje się je dzięki lampom, które rzucają 

światło na miejsce pracy lub czytaną książkę. 

Są to najczęściej lampy stołowe i podłogowe. 

WIOLETA 
KELLY
Autorka bloga 
Interiorspl.com

Kluczem do dobrze oświetlonego wnętrza jest 

użycie lamp na różnych jego wysokościach: 

najniżej będą lampy stołowe, które są świetne 

do oświetlenia ciemnych zakamarków pokoju. 

Ponad nimi lampy podłogowe i kinkiety ścien-

ne, jeszcze wyżej lampy sufitowe. Istnieją trzy 

różne rodzaje światła, a w każdym wnętrzu po-

winny znaleźć się wszystkie trzy:

1. Światło otaczające: 

Ogólne źródło światła. Jest to najczęściej głów-

na lampa na suficie, na przykład nowoczesny 

plafon. Niestety tworzy ona płaskie światło, 

które musi być poprawione innymi źródłami 

światła. Lampy sufitowe mogą mieć ogromny 

Biżuteria wnętrza – oświetlenie 

Niestety wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, 
jak ważne jest dobrze dobrane oświetlenie. U prze-
ciętnego Kowalskiego w tak zwanym dużym po-
koju znajdują się tylko dwa, maksymalnie trzy źró-
dła światła. To za mało!

http://interiorspl.com
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Najlepsze są te, które mają regulowane ramio-

na. Są one wręcz niezbędne do urozmaicenia 

płaskiego światła otaczającego. Gdy lampa sufi-

towa jest przyciemniona lub zupełnie wyłączo-

na, lampy stołowe i podłogowe pomogą stwo-

rzyć relaksującą i przytulną atmosferę. 

Warto pamiętać o tym, że za dnia takie lampy 

będą pełniły funkcję czysto dekoracyjną, dla-

tego podczas zakupów warto mieć na uwadze 

ich rozmiar, kształt i styl. 

3. Światło akcentowe: 

Używane do przyciągania uwagi na przykład do 

architektonicznych detali, obrazów, galerii zdjęć 

lub mebli. Pomocne przy poprawianiu propor-

cji pokoju!

O lampach powinno się myśleć jak o biżuterii 

wnętrza - kierują uwagę w strategiczne miej-

sca, nadają szyku i czasem, choć wręcz niewi-

doczne, są niezbędne. Dlaczego jednak są tak 

potrzebne? Ponieważ nie ma dla nich zadań 

niemożliwych! Małe i ciemne wnętrza rozjaśni 

lampa umieszczona na wprost lustra. Niskie 

pomieszczenia podwyższy się kinkietami ścien-

nymi, lampami podłogowymi punktowymi lub 

montując taśmy LED w listwach sufitowych. 

Wnętrze o stonowanych kolorach ożywić moż-

na kolorowymi abażurami, a zachwiane propor-

cje salonu poprawi się lampami podłogowymi 

lub akcentowymi...I na zakończenie jeszcze jed-

na uwaga, którą naprawdę warto wziąć sobie 

do serca – lampy sufitowe czy wiszące lepiej 

wybrać za duże, niż za małe! 

http://www.skapiec.pl/site/cat/3319/comp/6458865
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Pełni on zazwyczaj typowo użytkowe funkcje 

- stanowi przedsionek prowadzący do właści-

wych pomieszczeń (pokoi, kuchni), czasami 

wykorzystywany jest także jako dodatkowe 

miejsce do przechowywania rzadko używa-

nych przedmiotów (pawlacze). Jego wystrojowi  

i aranżacji rzadko poświęca się na tyle dużo cza-

su i uwagi, by uczynić go równie ważną częścią 

domu, jaką jest salon, sypialnia czy kuchnia. To 

duży błąd, bowiem przedpokój stanowi wizy-

tówkę domu, jest zapowiedzią stylu w jakim 

urządzone są pozostałe pomieszczenia.

Oświetlenie w przedpokoju

Większość przedpokoi nie posiada natu-

ralnego źródła światła, dlatego jednym  

z najważniejszych problemów, przed jakimi sta-

niemy urządzając go, jest odpowiednie dobranie  

i rozplanowanie oświetlenia. Planując oświetle-

nie w przedpokoju należy w pierwszej kolejności 

Jak oświetlić przedpokój?

Przedpokój w polskich domach często traktowany 
jest jak pomieszczenie nie w pełni wartościowe. 

uwzględnić jego wielkość, kształt (kwadrat, pro-

stokąt, nieregularne figury na przykład przed-

pokój w kształcie litery L), źródła naturalnego 

światła, wysokość, znajdujące się w nim wnęki, 

meble, kolorystykę ścian i mebli. Dzięki temu 

będziemy mogli tak rozplanować sztuczne świa-

tło, by podkreślało jego walory - każdy przed-

pokój je posiada, trzeba umieć je tylko dostrzec  

i umiejętnie, pomysłowo wyeksponować. 

Światło w przedpokoju nie tylko powinno być 

funkcjonalne, a więc takie, które pozwala bez-

problemowo wykonywać w nim typowe czyn-

ności (zakładanie i zdejmowanie ubrania), ale 

także powinno budować atmosferę, stanowić 

ważny element dekoracyjny. Jeśli nasz przed-

pokój jest mały i do tego wysoki zdecydowanie 

najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowa-

nie światła rozproszonego. Z pomocą przyjdą 

nam żyrandole, plafony sufitowe, reflektory, 

klinkiery. Oryginalny żyrandol może stworzyć 

http://intellio.pl
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niepowtarzalny klimat, uczynić z przedpokoju 

naprawdę oryginalne pomieszczenie. Górne 

rozproszone światło można dodatkowo wzbo-

gacić o punktowe, które na przykład pozwoli 

wyeksponować lustro, albo szafę. Dobierając ro-

dzaj oświetlenia warto pamiętać, że w przedpo-

kojach zdecydowanie lepiej będzie się spraw-

dzać światło ciepłe.

Ciekawym sposobem na urozmaicenie przed-

pokoju jest wyeksponowanie jednej ze ścian  

- wyróżnienie jej kolorem, dekoracyjnymi ta-

petami, obrazami, naklejkami ściennymi. To 

rozwiązanie jest oczywiście zalecane do przed-

pokoi o większym metrażu, bardziej przestron-

nych. W węższych przedpokojach możemy 

światłem podkreślić lustro, wnękę, szafę. Ważną 

rolę będzie odgrywać dobór kolorów - z ich po-

mocą możemy optycznie powiększyć dostępną 

przestrzeń. Wystarczy, że użyjemy jasnych kolo-

rów. W wielu polskich mieszkaniach nieodzow-

nym elementem przedpokoju jest lustro. Jeśli 

będziemy go używać incydentalnie i nie zale-

ży nam na precyzji i komforcie wystarczy go 

oświetlić górnym, niezbyt mocnym światłem. 

Jeśli natomiast lustro ma służyć do poprawienia 

makijażu, fryzury, dopasowania krawata, musz-

ki wtedy zdecydowanie lepiej jest go oświetlić 

bocznymi kinkietami, które dostarczą odpo-

wiednią ilość światła.
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Jak oświetlić kuchnię?

Umiejscowienie źródeł światła oraz ich ilość zależy od rozmiaru 

pomieszczenia, sposobu urządzenia oraz dostępności światła 

dziennego. Jedynym wspólnym mianownikiem dla wszystkich 

kuchni jest oświetlenie ogólne. Ma ono za zadanie oświetlać 

całe pomieszczenie i uzupełniać niedobór światła dziennego. 

Wystarczy jeden żyrandol wiszący w centralnym punkcie. Nie 

zapomnij też, że wykonując czynności w pewnych momentach 

rzucasz cień na powierzchnię roboczą (blaty, kuchenka, zlew). 

Dlatego ważne jest oświetlenie punktowe tych miejsc.

Przy aranżacji kuchni powinno się wyznaczyć strefy oświetle-

niowe, które wymagają doświetlenia. Wykonanie takich stref 

zapewni oszczędność energii. Po określeniu rozmieszczenia, 

rodzaju światła, jego natężenia i spraw typowo technicznych, 

można zająć się funkcją dekoracyjną. Ciekawym rozwiązaniem 

jest punktowe akcentowanie wybranych elementów we wnę-

trzu, np. podświetlenie witryny z porcelaną. 

Oświetlenie miejsc roboczych w kuchni

W tych miejscach światło musi być jasne i intensywne. Zalecane 

jest umieszczenie opraw pod szafkami nad blatem, które oświe-

tlają miejsca do przygotowywania posiłków, a przy tym nie 

przeszkadzają osobie pracującej, świecąc jej w oczy. Na rynku 

można znaleźć bogatą ofertę artykułów do oświetlenia miejsco-

wego. Warto zwrócić przy tym uwagę na oświetlenie LED, które 

promowane jest ze względu na trwałość i energooszczędność. 

Modele o różnych kształtach można łatwo i szybko zamieścić 

pod szafką, jak i na ścianie czy suficie.

Oświetlenie wyspy, baru i stołu

Są to odrębne strefy, które wymagają własnego oświetlenia. 

Często umieszczane są na środku pomieszczenia i dlatego 

świetnym rozwiązaniem w ich przypadku będą oprawy zwisa-

jące z sufitu. Polecamy zadbać, by wisiały one w miarę nisko lub 

by ich światło padało w dół, aby uniknąć problemu oślepiania 

użytkowników. W przypadku wyspy i baru, można postawić na 

efektowność oświetlenia, posiłkując się oprawami LED.

Oświetlenie do kuchni

http://jakurzadzic.com
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Łazienka to nie tylko miejsce, w którym dbamy o codzienną higienę. To także domowa strefa relaksu, gdzie możemy odpo-
cząć i wyciszyć się po ciężkim dniu pracy. Ważne więc, by nasza łazienka była odpowiednio zaprojektowana i wyposażona.

W aranżacji łazienki, oprócz estetycznej glazury, funkcjonalnej 

armatury sanitarnej i oryginalnych dodatków, podstawową rolę 

odgrywa dobrze dobrane oświetlenie. O tym, jak dokonać wła-

ściwego wyboru, opowiada specjalista ds. oświetlenia w firmie 

LARS, Mariusz Gawroński. 

Łazienka w dobrym świetle

Światło w łazience ma ogromne znaczenie i to bez względu na 

to, jak duże jest pomieszczenie i czy posiada bezpośredni do-

stęp do światła dziennego. W każdym przypadku to właśnie 

oświetlenie sprawia, że czujemy się w niej albo komfortowo 

albo wręcz przeciwnie. Nawet najbardziej wyjątkowe płytki, ory-

ginalne lustro czy umywalka nie będą się dobrze prezentować, 

gdy wnętrze łazienki będzie zbyt ciemne i ponure. Zatem wybór 

rodzaju, źródeł i kolorów światła, a także jego rozmieszczenie są 

niezmiernie ważne, ale bywają czasem kłopotliwe. Oświetlenie 

łazienki możemy podzielić na trzy kategorie: oświetlenie górne 

(główne), oświetlenie boczne (funkcyjne) i oświetlenie dekora-

cyjne (dodatkowe). Każde z nich spełnia we wnętrzu łazienki 

określoną funkcję.

Oświetlenie górne

Gdy planujemy oświetlenie górne, zwykle wybieramy pojedyn-

cze źródło, np. w postaci lampy sufitowej dającej mocne i jasne 

światło. Ale możemy zastosować także bardziej funkcjonalne 

rozwiązanie, czyli kilka mniejszych, niezależnych źródeł światła 

rozproszonych po całym suficie. Zapalone jednocześnie, od razu 

rozświetlą całe wnętrze, a pojedynczo – pomogą podzielić ła-

zienkę na poszczególne strefy (np. kąpielową, toaletową, pralnię 

itp.) i doświetlać tylko te miejsca, z których aktualnie chcemy 

korzystać. W tym przypadku idealnym wyborem będą żarówki 

z diodami LED lub reflektory halogenowe, które montuje się 

w suficie (np. obniżonym) w specjalnych oprawach.

Oświetlenie boczne

Oświetlenie boczne najczęściej służy nam do doświetlenia 

przestrzeni przy lustrze podczas wykonywania różnych czyn-

ności, które wymagają precyzji i dokładności (np. makijaż, go-

lenie, układanie włosów itp.). Ważne więc, by światło boczne 

nie raziło i nie oślepiało nas, ale za to dobrze doświetlało twarz. 

Wybierając oświetlenie funkcyjne musimy wziąć pod uwagę 

Światło w łazience 

http://dominteligentny.pl
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przede wszystkim wielkość i kształt lustra. Jeśli jest wąskie (pio-

nowe), lepiej umieścić np. dwa kinkiety po jego obu stronach, 

mniej więcej na wysokości naszego wzroku. Natomiast w przy-

padku lustra szerokiego (poziomego), korzystniejszym rozwią-

zaniem będzie zastosowanie podłużnego panelu lub listwy z kil-

koma źródłami światła, bezpośrednio nad nim. Na oświetlenie 

przy lustrze wybierzmy żarówki LED-owe o jasnym i ciepłym, 

najbardziej neutralnym odcieniu światła, zamknięte w opra-

wach, które je dobrze rozpraszają. Unikajmy kinkietów z żarów-

kami wystającymi od dołu (w przypadku kinkietów bocznych), 

w przeciwnym razie na naszych twarzach w lustrzanym odbiciu 

będą pojawiać się cienie i nienaturalne kolory.

Oświetlenie dekoracyjne (dodatkowe)

Specjalne oświetlenie może również dodać naszej łazience 

niezwykłego nastroju. Jeśli chcemy stworzyć otoczenie, które 

będzie przypominać luksusowe SPA, zastanówmy się nad zasto-

sowaniem oświetlenia dekoracyjnego. Tu ograniczać może nas 

jedynie wyobraźnia. Na rynku dostępnych jest wiele produktów, 

które pomogą wykreować we wnętrzu łazienki prawdziwie 

wyjątkową atmosferę laksu i odpoczynku. Mając do dyspozycji 

elastyczne i kolorowe węże LED, możemy np. oryginalnie pod-

kreślić linię wanny lub brodzika. Specjalne przewody z diodami 

LED pozwalają także tworzyć ciekawe, świetlne wzory np. gdy 

wbudujemy je w przestrzenie między płytkami. Puśćmy wodzę 

fantazji podświetlając również wnęki, półki i łazienkowe szafki za 

pomocą taśm LED (np. LedFLEX).

Domowa świątynia relaksu

Niewielkim kosztem możemy sprawić, że nasza łazienka stanie 

się prawdziwie ekskluzywnym miejscem. Gdy mamy już zapro-

jektowane i zainstalowane odpowiednie oświetlenie, wystarczy 

dodać kilka niezbędnych drobiazgów. Zapachowe świece, kolo-

rowe i miękkie ręczniki, nastrojowa muzyka z pewnością pomo-

gą nam się zrelaksować i odpocząć pod warunkiem, że znajdzie-

my jeszcze chwilę czasu…

http://dominteligentny.pl
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Lampy bowiem mają tu za zadanie nie tylko do-

brze oświetlić całe wnętrze, ale też swym świa-

tłem wydzielić kilka aneksów. Choć architekci 

namawiają do jak najszerszego wykorzystywa-

nia bocznych źródeł światła, to jednak najczę-

ściej decydujemy się na centralną lampę wiszą-

cą, a kinkiety i lampy stojące traktujemy jako 

oświetlenie dodatkowe. Taki sposób wydaje się 

być prostszy, ale też wynika z mocnej pokusy, 

jaką stwarza rynek – mnogości niezwykle orygi-

nalnych lamp wiszących. Kupując pamiętajmy 

jednak, by przede wszystkim dopasować je do 

konkretnego wnętrza.

Matematyka nad głową

Jeśli wnętrze jest wysokie i dość duże, możemy 

W dobrym świetle

Dobieranie oświetlenia do salonu to sama przy-
jemność, wybór bowiem ciekawych lamp mamy 
ogromny. Jednocześnie, ze względu na wielofunk-
cyjność pomieszczenia, takie zakupy to pewnego 
rodzaju wyzwanie. 

śmiało zdecydować się na efektowny żyrandol, 

nawet ten nawiązujący do klasyki – połyskują-

cy, szczodrze ozdobiony kryształkami. Trudniej 

poszaleć, jeśli salon nie należy do najwyższych 

ani największych. Z pomocą przychodzi mate-

matyka. By określić odpowiednią do wnętrza 

średnicę żyrandola, można posłużyć się wyli-

czeniem: szerokość i długość pokoju (np. 300 

i 450 cm) podzielić przez 30. Otrzymane liczby 

dodać i sumę pomnożyć przez 2,5. Dla nasze-

go przykładowego salonu optymalna średnica 

żyrandola to ok. 60 cm. Trzeba też dobrać wy-

sokość lampy wiszącej. Zaleca się, by odległość 

od podłogi do żyrandola wynosiła minimum 

210 cm, dlatego w niewysokich mieszkaniach 

(ok. 250 cm) optymalnym rozwiązaniem jest 

plafon. Pamiętajmy też o efektach świetlnych 

– im oprawa jest wyżej zawieszona, tym światło 

ogarnia większą przestrzeń. Oprócz rozmiarów 

oprawy, ważny jest też kierunek światła, jaki 

daje. Jeśli jest skierowane ku górze, osiągniemy 

efekt rozproszenia światła i równomiernego roz-

jaśnienia wnętrza, skierowane na boki oświetla 

nierównomiernie, natomiast zwrócone na dół 

optycznie obniża sufit i w niskim salonie może 

powodować wrażenie przytłoczenia. 

Służący przy ścianie

Lamp stojących jest na rynku coraz więcej i są 

coraz ciekawsze. Nie służą już tylko oświetle-

niu konkretnego miejsca, ale stają się ozdo-

bą wnętrza, a nawet meblem. Ustawienie 

efektownej lampy podłogowej na specjalnie 

http://czasnawnetrze.pl
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JUSTYNA 
SKŁADOWSKA 
Redaktor miesięcznika 
„Czas na Wnętrze”

wygospodarowanej przestrzeni sprawia, że pa-

trzymy na nią jak na dzieło sztuki. Podchodząc 

jednak do oświetlenia praktycznie, lampę pod-

łogową kupujemy po coś. Zazwyczaj ustawiamy 

ją przy dużym meblu, w rogu, by powiększyć 

optycznie wnętrze. Lampa podłogowa ustawio-

na przy kanapie wyznacza strefę relaksu. Jeśli 

wypoczywając na sofie lubimy czytać, szcze-

gólnie praktyczne okazują się modele z długim 

regulowanym ramieniem. Lampa podłogowa 

przyda się również w pobliżu telewizora – świa-

tło skierowane na ścianę za ekranem (ale nie 

obok niego lub nad nim!) sprawi, że unikniemy 

męczącego wzrok kontrastu między jasnym 

monitorem a ciemnym wnętrzem.

Małe lampki – duży efekt

Oświetlenie dekoracyjne w postaci kinkietów 

nie tylko dodatkowo rozjaśni pokój, ale umoż-

liwi również stworzenie kameralnego nastroju. 

Oświetleniem bocznym można podkreślić i wy-

eksponować ciekawe elementy wyposażenia, 

takie jak rzeźby czy obrazy. Może ono akcen-

tować też kolor i fakturę wybranej ściany lub, 

dzięki odpowiedniej formie klosza, tworzyć na 

niej niezwykły teatr cieni. 

Małe lampki potrafią też dobrze podkreślić ele-

menty architektury wnętrza i poprawić jego 

proporcje. Na przykład filary czy wysunięte 

fragmenty ściany można podświetlić stosując 

wbudowane w podłogę reflektorki. Otrzymamy 

w ten sposób efekt optycznego podwyższenia 

pokoju. Z kolei w długim i wąskim salonie war-

to rozjaśnić krótsze ściany – poprawi to jego 

proporcje. Ponadto salon będzie wydawał się 

bardziej przestronny i większy, jeśli oświetlimy 

horyzontalnie wszelkie półki i rozjaśnimy wnęki, 

wykorzystując na przykład wbudowane reflek-

tory halogenowe.

ZANIM KUPISZ:

 ● Sprawdź, jakie źródła światła i o jakim 

gwincie mogą być w wybranej lampie. 

Najpopularniejsze to znane gwinty 

E27 i mniejsze E14, do których można 

wkręcać nowoczesne świetlówki kom-

paktowe, halogeny i LED-y. Pamiętaj 

jednak, że „żarówki” z mniejszym gwin-

tem mają też mniejszą moc.

 ● Zwróć uwagę, że do opraw ze złącza-

mi typu GU10, GZ10, 2G13, G5 pasują 

jedynie mniejsze halogeny i LED-y.

 ● Do czytania wybieraj lampy z LED-ami 

lub halogenami.
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dobrze skupione i nakierowane, by nie prze-

szkadzało w spaniu partnerowi/partnerce.

Lampa sufitowa

Lampa sufitowa w sypialni zazwyczaj będzie 

bardziej dekoracją, niż źródłem światła – jeśli 

nie masz pomysłu na dekoracyjny żyrandol, lub 

inną lampę ściśle związaną ze stylem sypialni, 

postaw na prostą lampę z rozpraszającym świa-

tło kloszem. Doskonałym wyborem może się 

okazać lampa z abażurem papierowym, najle-

piej w ciepłym odcieniu beżu lub bieli. Lekko 

żółty odcień światła jest ciepły, co doskonale 

sprawdzi się w sypialni.

ROBERT 
WOJDAK 
KobietaWieLepiej.pl Wiele zależy od funkcji, jakie sypialnia ma peł-

nić. Jeśli masz w niej garderobę, biurko do pracy 

i komputer, oraz kącik wypoczynkowy – każdą 

z tych stref będzie trzeba oświetlić niezależ-

nie. Załóżmy jednak, że to niewielka sypialnia 

z łóżkiem, szafkami nocnymi i szafą ubraniową. 

Przede wszystkim warto pamiętać, że w sypial-

ni nie powinno się pojawiać silne ogólne świa-

tło. Sypialnia to najintymniejsza strefa każdego 

mieszkania, dlatego i lampy w niej postawione 

powinny rozpraszać światło, ocieplać jego bar-

wę i dawać wrażenie miękkości i delikatności. 

Jedynym wyjątkiem powinny być lampki do 

czytania – tu światło powinno być mocne, ale 

Prześwietlamy oświetlenie w sypialni

Teoretycznie lampy w sypialni to mało istotna kwe-
stia – w sypialni głównie się śpi, zatem jej oświe-
tlenie powinno doprowadzić nas do łóżka i nie 
utrudniać zasypiania. Jednak dobrze dobrane lam-
py w sypialni sprawią, że będzie nastrojowym i wy-
godnym miejscem. Po jakie lampy warto sięgnąć?

KAFTI ABAŻUR OVAL VIOLET

http://www.skapiec.pl/site/cat/710/comp/6367987
http://www.skapiec.pl/site/cat/710/comp/6367987
http://kobietawielepiej.pl/
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zaczęła świecić. Co więcej, spora liczba modeli 

ma kilka poziomów świecenia, uruchamianych 

kolejnymi dotknięciami – wariant idealny!

Kinkiety

Kinkiety ścienne są doskonałym wyborem w sy-

pialni. Większość dawanego przez kinkiety świa-

tła rozprasza się na ścianie, a tylko jego niewiel-

ka część trafia bezpośrednio do pomieszczenia. 

ROBERT 
WOJDAK 
KobietaWieLepiej.pl

MARKSLOJD CHRISTINEHOFLampki nocne

Lampki nocne będą najczęściej używanymi 

źródłami światła w sypialni. Tak jak w przypad-

ku lamp sufitowych, doskonale sprawdzą się 

modele z abażurami mocno rozpraszającymi 

światło. Wśród lampek nocnych, stawianych na 

stolik bądź szafkę nocną, masz ogromny wybór 

modeli, różniących się kolorystyką, kształtem, 

wielkością i kierunkami, w których rozchodzi się 

światło.

Ostatnia cecha jest najważniejsza w codzien-

nym użytkowaniu – klasyczny abażur sprawia, 

że większość światła rozchodzi się pionowo do 

góry oraz w dół na kształt stożka. Ma to tę zaletę, 

że światło nie świeci drugiej osobie w oczy. Jeśli 

wybierzesz lampkę z pełną obudową z mlecz-

nego szkła, sięgnij po żarówkę mniejszej mocy, 

by zminimalizować dyskomfort związany z roz-

praszaniem się światła po całym pomieszczeniu.

Istotną kwestią w lampkach nocnych jest 

sposób ich uruchamiania – z pewnością jeśli 

obudzisz się w środku nocy, szukanie włącz-

nika na przewodzie będzie mało kuszącą 

opcją. Producenci wyszli potrzebom naprze-

ciw, i stworzyli lampki uruchamiane dotykiem. 

Wystarczy lekko dotknąć podstawy lampy, by 

Dodatkowo kinkiety nie zajmują miejsca w sy-

pialni, a z powodzeniem można je powiesić ni-

sko nad szafkami nocnymi, jako alternatywę dla 

typowych lampek nocnych.

Lampki do czytania

Wiele osób korzysta z sypialni jako miejsca do 

czytania. Nic dziwnego, sypialnia to pomiesz-

czenie ciche i spokojne, sprzyjające lekturze 

ulubionej książki. Nie można jednak zapominać 

o mocnym świetle, które umożliwi swobod-

ne czytanie i nie zepsuje wzroku. Oczywistym 

wyborem w sypialni okazuje się lampka do czy-

tania na wysięgniku – czy to mającego formę 

składanego ramienia, czy elastycznego prze-

wodu. Taką lampkę mocuje się do ściany (lub 

w niektórych modelach do zagłówka na klips), 

i dowolnie reguluje kierunek, w którym będzie 

rozchodziło się światło.

Dobierając lampy do sypialni należy pamiętać 

nie tylko o stylistyce wnętrza, ale i o wygo-

dzie użytkowania, funkcjom jakie mają speł-

niać poszczególne źródła światła i o nastroju 

– gdyż w sypialni to nastrój jest najważniejszy. 

Powodzenia i rozświetlonych snów!

http://www.skapiec.pl/site/cat/2954/comp/2320711
http://www.skapiec.pl/site/cat/2954/comp/2320711
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Dobór odpowiedniego oświetlenia do pokoju dziecka jest uzależniony od jego wieku i potrzeb. Jakie lampy powinny zna-
leźć się w pokoju dziecka? Na co zwracać uwagę przy ich wyborze?

Jakość i bezpieczeństwo

Wybierając lampkę do pokoju dziecka, nie kierujmy się jedynie 

jej wyglądem. Poświęćmy trochę czasu na dobór odpowiedniej 

żarówki. Pamiętajmy o odpowiednim doborze barwy światła, na 

którą ma wpływ również kolor ścian. Ciemne ściany pochłaniają 

światło, a jasne je rozpraszają. Efekt końcowy może być inny niż 

zamierzaliśmy. Warto zwrócić na to uwagę. 

Co jest jeszcze ważne to bezpieczeństwo. Razem z lampkami 

idą kable, które są groźne, szczególnie dla najmłodszych dzieci. 

Należy pamiętać, aby je odpowiednio zabezpieczyć. 

Oświetlenie sufitowe

Oświetlenie sufitowe w pokoju dziecka nie powinno razić 

w oczy, ale z drugiej strony nie powinno być też zbyt delikatne. 

Gdy dziecko jest małe, główne światło sufitowe potrzebne jest 

przy karmieniu czy przewijaniu, a gdy maluch dorasta – jego 

pokój staje się miejscem zabaw. 

Dobrze w roli oświetlenia sufitowego sprawdzają się lampy z re-

gulowanym strumieniem światła. Jego moc możemy dobrać 

do własnych potrzeb. Odpowiednie mogą się okazać również 

mleczne źródła światła, bo w przeciwieństwie do przezroczy-

stych żarówek nie rażą w oczy. 

Ciekawym rozwiązaniem są lampy, które składają się z kilku re-

flektorów. Możemy je skierować w dowolnym kierunku i wybrać 

miejsca, które będą bardziej oświetlone od innych – jak na przy-

kład kącik zabaw.

Lampki nocne

Lampki nocne to niezbędne oświetlenie w pokoju każdego 

dziecka. Światło o niewielkiej mocy pomocne jest, gdy dziecko 

jest maleńkie i często do niego wstajemy, a później sprawdza się 

jako poskramiacz nocnych koszmarów. Doskonale sprawdzają 

się tutaj diody LED, które nie nagrzewają się i mogą być włączo-

ne przez całą noc. 

W późniejszym wieku, gdy dziecko wstaje w nocy, warto zasto-

sować światło punktowe w postaci wtyczki do kontaktu. Światło 

jest wystarczające, aby na przykład oświetlić drogę do łazienki.

Jak dobrać oświetlenie do pokoju dziecka?

http://www.familie.pl/
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Oświetlenie biurka

Diody LED z funkcją nie emitowania dużej ilości ciepła, sprawdzą 

się także jako oświetlenie biurka. Poza tym, są energooszczędne. 

Co jest jeszcze bardzo istotne przy wyborze lampki biurkowej? 

Z pewnością jakość wykonania i możliwość ustawienia źródła 

światła bezpośrednio na zeszyt lub książkę. W tej sytuacji spraw-

dzą się lampki z długim ramieniem, które można przymocować 

do blatu biurka. 

Ważne jest również, aby lampka u dziecka praworęcznego była 

ustawiona po lewej stronie – i odwrotnie. 

Diody Led mają również szerokie zastosowanie przy oświetleniu 

klawiatury komputera. Klawisze są dobrze widoczne, ale jedno-

cześnie nie pojawiają się refleksy na ekranie monitora. 

Oświetlenie łóżka

Tak jak maluchowi wystarczy lampka nocna o słabym źródle 

światła, tak uczniowi potrzebne jest dodatkowa lampka np. do 

czytania w łóżku. Pamiętajmy o tym, aby wzrok dziecka się nie 

męczył podczas wieczornego czytania. Dobrze sprawdzają się 

w tym miejscu klinkiety, których promień światła można skiero-

wać bezpośrednio na książkę. 

Oświetlenie w pokoju dziecka jest bardzo ważne. Odpowiednio 

umieszczone lampki sprawią, że chętniej będzie ono w takim 

pomieszczeniu przebywać. Co więcej, dobór jakości światła spra-

wia, że wzrok dziecka się nie męczy i nie niszczy. Zatroszczmy się 

o to przy projektowaniu pokoju, ale również na każdym etapie 

wzrostu dziecka.

Iwona Szadkowska, Redaktor Familie.pl

http://www.familie.pl/
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i masywny wiszący żyrandol, który dać może 

odczucie przytłoczenia formą. W drugiej kolej-

ności powinniśmy pomyśleć o dodatkowych 

lampach, zarówno tych dekoracyjnych, jak 

i użytkowych. 

W swoich planach należy uwzględnić czyn-

ności, które wykonujemy w określonych miej-

scach, gdzie potrzebować będziemy szczegól-

nego naświetlenia. Są to np. kącik do czytania, 

blat, na którym kroimy w kuchni, biurko do pra-

cy itp. Na tych miejscach warto skupić szczegól-

nie swoją uwagę i dobrać zarówno odpowied-

nie natężenie, jak i właściwy kąt padania światła. 

Nie zapominajmy również o względach 
estetycznych

Planując zakupy, pamiętajmy o  dobranym do 

stylu wnętrza oświetleniu dekoracyjnym, takim 

jak lampki ze stylowym abażurem, czy kinkiety 

dodające klimatycznego uroku. Najważniejszą 

zasadą jest jednak zdrowy rozsądek przy 

PAULA 
RATKIEWICZ 
Redaktor Domideco.pl

Nieustawne kuchnie, wąskie pokoje, nieduże 

salony. Mieszkańcy bloków wiedzą także, że 

najczęściej niewielka przestrzeń wnętrza wiąże 

się także z jego niewystarczającym oświetle-

niem. Za małe otwory okienne, a do tego nie-

przychylne ich usytuowanie, od strony północy 

bądź wschodu, sprawią, że nasze wnętrze przy-

tłaczać będzie ciemną i ponurą aurą. Zwłaszcza 

w jesienne dni, które zbliżają się do nas wielkimi 

krokami.

Z małym, ciemnym wnętrzem można sobie jed-

nak radzić, doświetlając go sztucznym światłem 

na różne sposoby i uzyskując tym samym na-

prawdę świetny efekt! 

Podstawą jest oświetlenie sufitowe

Powinno ono oświetlać całość wnętrza, tak, 

aby uniknąć niepożądanego uczucia “ciężko-

ści”. W niedużych wnętrzach z niskim sufitem 

proponujemy dobrać kilka rozproszonych źró-

deł światła sufitowego, zastępując nimi duży 

Jak oświetlić małe wnętrze?

Małe pomieszczenia to zmora mieszkańców  
tzw. starego budownictwa. 

wyborze ozdób – umiar trzeba zachować szcze-

gólnie w przypadku małego wnętrza.

Możemy nasze nieprzestronne wnętrze wydłu-

żyć, poszerzyć czy powiększyć. Jednym z takich 

trików jest użycie listew ledowych usytuowa-

nych poziomo (np. wzdłuż półek czy ściany)

dla uzyskania efektu poszerzenia i analogicznie 

pionowych dla oddalenia sufitu. Aby optycznie 

powiększyć całe pomieszczenie, wystarczy do-

brze oświetlić wszystkie jego kąty, np. za pomo-

cą lamp podłogowych. 

Inna sztuczka pomocna w spotęgowaniu efek-

tu oświetlenia i powiększeniu naszego pokoju 

to odbicie światła. Doskonale sprawdzi się tu ja-

sna, ciepła barwa ścian i gładka ich faktura, któ-

ra rozpromieni całe pomieszczenie. Blask lamp 

doskonale odbije także duże lustro na ścianie, 

bądź na szafie.

Za pomocą oświetlenia można 
modelować wnętrze

http://www.domideco.pl/
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MAREK 
KOŁAKOWSKI 
Redaktor Lighting.pl

Dotyczy to zwłaszcza opraw przeznaczonych 

do instalowania na zewnątrz budynków, np. 

w podbitkach dachowych, przy wejściach do 

budynków, w podjazdach i wśród ogrodowej 

zieleni. Szczelność sprzętu oświetleniowego ma 

duże znaczenia także w pomieszczeniach we-

wnętrznych o wysokiej wilgotności lub dużym 

zapyleniu, np. w łazienkach, pralniach, piwni-

cach i warsztatach. Oprawa o niskiej szczelności, 

do której dostanie się woda lub nawet wilgoć, 

ulegnie niszczącej korozji. Grozi to przedwcze-

sną awarią, a co gorsze oprawa może stać się 

przyczyną porażenia prądem. Z kolei kurz i brud 

wnikające do oprawy spowodują znaczne po-

gorszenie świecenia, przegrzewanie części 

i nieekonomiczną pracę. W zależności od prze-

znaczenia, przy kupnie oprawy oświetleniowej 

powinno się zwracać uwagę na stopień IP po-

dany przez producenta.

Szczelność opraw oświetleniowych

Jedną z bardzo ważnych cech technicznych opraw 
oświetleniowych jest ich szczelność, określana tzw. 
stopniem ochrony IP.

W pomieszczeniach suchych i zamkniętych 

w większości przypadków mogą być stoso-

wane oprawy i stopniu ochrony IP20. Do po-

mieszczeń wilgotnych i zewnętrznych miejsc 

zadaszonych nie narażonych bezpośrednio 

na deszcz, należy dobierać oprawy o szczel-

ności co najmniej IP43. Gdy oprawa może być 

narażona bezpośrednio na opady atmosfe-

ryczne, polewanie wodą podczas podlewania 

roślin w ogrodzie lub po prostu bardzo silną 

wilgoć, trzeba kupić oprawę z IP65. Wreszcie 

w przypadku opraw montowanych w podłożu, 

w bezpośredniej bliskości ogrodowych kaskad 

wodnych lub fontann, albo płytko zanurzonych 

w zbiornikach wodnych, stopień szczelności 

powinien wynosić IP67. Oprawy zanurzone głę-

boko w wodzie muszą mieć bezwzględnie IP68.

W szczególnych pomieszczeniach jakimi 

są łazienki, ze względu na możliwość przy-

padkowego kontaktu oprawy ze strumieniem 

wody z popsutej wylewki prysznicowej i zwią-

zanego z tym porażenia elektrycznego, oprócz 

wymaganego stopnia szczelności obowiązują 

także dokładne zalecenia dotyczące dozwolo-

nych miejsc montażu i napięć zasilania opraw 

oświetleniowych w poszczególnych strefach 

pomieszczenia. Dlatego w tym przypadku wy-

boru i montażu opraw powinien dokonywać 

uprawniony elektryk.

http://lighting.pl/


www.skapiec.plRaport Specjalny - Lampy 33

MAREK 
KOŁAKOWSKI 
Redaktor Lighting.pl

Pierwsza cyfra stopnia IP oznacza zabezpiecze-
nie oprawy przed ciałami stałymi, w tym pyłem, 
narzędziami i częściami ciała:

0 - brak ochrony

1 - ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 50 mm

2 - ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 12 mm (ochrona przed dotykiem)

3 - ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 2,5 mm

4 - ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 1 mm

5 - pyłoodporność (ochrona przed kurzem)

6 - pyłoszczelność

Druga cyfra stopnia IP określa zabezpieczenie 
oprawy przed wnikaniem wody:

0 - brak ochrony

1 - ochrona przed padającymi kroplami wody

2 - ochrona przed kroplami wody przy przechyleniu do 15 stopni

3 - ochrona przed rozpylaną wodą padającą pod kątem do 60 stopni

4 - ochrona przed bryzgami wody

5 - ochrona przed strugami wody

6 - ochrona przed falami

7 - ochrona przed zanurzeniem

8 - ochrona przed głębokim zanurzeniem

Poniżej przedstawiono szczegółowe znaczenie cyfr podawanych na pierwszej i drugiej pozycji w klasyfikacji stopnia ochrony (szczelności) opraw 

oświetleniowych.
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W ostatnich latach daje się zauważyć rosnącą 

świadomość w dobieraniu oświetlenia. Ten rok 

pokazał, że Polacy coraz częściej decydują się 

na wybór nietypowych i zdecydowanie odważ-

niejszych modeli lamp, a co więcej, rozumiejąc 

istotne znaczenie tego elementu architektury 

w projektowaniu wnętrz, systematycznie sięga-

ją po pomoc specjalistów w tej dziedzinie.

W branży oświetleniowej niełatwo przewidzieć 

co będzie modne w danym sezonie, ponie-

waż wpływ na to ma wiele czynników. Jednym 

z nich jest wciąż trwający kryzys w sektorze nie-

ruchomości, który przyczynił się do spadku za-

kupu mieszkań, a tym samym do zmniejszenia 

zapotrzebowania na nowe oświetlenie. Fakt ten 

wymusił na producentach nie tylko oszczęd-

ności, ale przesądził także o ograniczeniu 

Najmodniejsze wzory 2013 

Nie bez powodu oświetlenie nazywane jest bi-
żuterią wnętrz. To ostatni akcent, który podkreśla 
piękno, dopełnia design i nadaje charakter zapro-
jektowanej przestrzeni.

wypuszczenia nowych kolekcji do jednej na 

rok lub nawet nie pokazywanie nowości. Mając 

jednak na uwadze trzy wciąż dominujące kie-

runki, w jakich Polacy projektują wnętrza czyli 

klasyczny, stylowy (stylizowany) oraz współcze-

sny (często określany mianem nowoczesnego), 

zdecydowanie łatwiej określić panujące trendy 

w tym sezonie.

Lampy klasyczne

W przypadku projektów klasycznych, górują 

lampy wiszące dobierane w komplecie z kinkie-

tami lub innymi typami z kolekcji. Popularnością 

cieszą się także lampy kryształowe. Przeważają 

kolory chromu, satynowanej stali i złota na-

tomiast coraz rzadziej wybierany jest brąz. 

Kolor ten wciąż pozostaje  numerem jeden we 

ITALUX ANABELLA - PLAFON

http://www.italux.pl/
http://www.skapiec.pl/site/cat/2955/comp/7297928
http://www.skapiec.pl/site/cat/2955/comp/7297928
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wnętrzach stylowych. Zwolennicy tego rodza-

ju wzornictwa wybierają lampy z elementami 

typu abażur, klosz z tkaniny lub z frędzlami.

Lampy nowoczesne

Wnętrza współczesne charakteryzuje stylistyka 

wywodząca się z designu  oświetlenia technicz-

nego. Króluje surowa forma brył geometrycz-

nych: prostopadłościanów, których powierzch-

nie są satynowane czy polerowane. Projektanci 

bawią się także materiałami, z których wykony-

wane są lampy, wykorzystując różnorakie stopy 

metali, tworzywa sztuczne lub tkaniny.  

W przypadku oświetlenia typowo designerskie-

go wyraźnie widać inspirację formami rzeźbiar-

skimi. Nowoczesne wnętrza umożliwiają wiele 

ciekawych rozwiązań, które projektanci otrzy-

mują dzięki niestandardowym rodzajom oświe-

tlenia. Mowa tutaj o ukrytych źródłach światła, 

takich jak paski ledowe ukryte za półkami sufi-

tów, oświetlenie przypodłogowe czy oświetle-

nie wewnątrz półek i szafek. Popularne są także 

punktowe źródła światła jak spotlighty, downli-

ghty, galeryjki, mające na celu wyszczególnienie 

pojedynczych elementów wnętrz. Bardzo mod-

ne w tym sezonie okazały się być pojedyncze 

wolnostojące lampy, które swoją minimalistycz-

ną ale okazałą formą stanowią punkt central-

ny pomieszczenia. Coraz częściej sięga się po 

ITALUX LORIS niestandardowe kolory: takie jak biel, czerń oraz 

czerwień a nawet mocną zieleń. 

Wzrasta również zapotrzebowanie na modne 

nowości ostatnich lat - oświetlenie typu LED. 

Pozytywne aspekty spopularyzowanie się tech-

nologii wykonania lamp LED, a mianowicie 

spadek cen i wzrost jakości oraz mocy, spowo-

dowały rosnące zainteresowanie tymi lampami. 

Coraz częściej Polacy, mimo wciąż wysokiej 

ceny, decydują się dopłacić do tego typu ar-

tykułu, mając świadomość oszczędności które 

nadejdą w przyszłości.   

W prognozach na nadchodzący sezon spo-

dziewany się wzmożonego zapotrzebowania 

na oświetlenie typu LED, a także samych źró-

deł światła wykonywanych w tej technologii. 

Przewidujemy rosnące zainteresowanie nie-

standardowymi kolorami oświetlenia, a także 

potrzebę poszukiwania nietypowych wzorów 

lamp, których funkcja nie będzie ograniczała 

się jedynie do oświetlania wnętrza, ale przede 

wszystkim będzie decydować o  charakterze 

przestrzeni,  w której się znajduje.  

http://www.skapiec.pl/site/cat/710/comp/1717517
http://www.skapiec.pl/site/cat/710/comp/1717517


www.skapiec.plRaport Specjalny - Lampy 36

KALINA 
LATOSIŃSKA 
Redaktor 
Designsekcja.pl

Jednak w celu stworzenia takiej atmosfery 

we własnych czterech kątach, nie musimy 

być szczęśliwymi posiadaczami mieszkania 

o ogromnej powierzchni. Wręcz przeciwnie 

- wystarczy kilka prostych tricków, żeby nasz 

dom został zdominowany przez fabryczny styl. 

Aktualnie industrialne meble i dodatki do 

wnętrz są nadal symbolem nietuzinkowego 

gustu, pokazującym, że ich właściciel to oso-

ba stawiająca przede wszystkim na funkcjo-

nalność, ale i niebanalny design. Przemysłowe 

mieszkanie ustylizowane na te przypominające 

nowojorskie, XX-wieczne fabryki przekształcone 

Jeśli jesteś minimalistą - oświetlenie 
w stylu industrialnym

Minimalizm, prostota, surowość i wszechogarnia-
jąca wolność. Tak w kilku słowach można opisać 
nadal modne lofty, zaaranżowane w industrialnym 
klimacie, który wprowadza do wnętrza prawdziwie 
przemysłowy charakter, wyrafinowanie i niebanal-
ną nutę w stylu retro.

na budynki mieszkalne, to bowiem iście mini-

malistyczny, przestronny krajobraz, pozbawiony 

przypadkowych bibelotów, w którym domeną 

jest hasło „im mniej, tym lepiej”. Jeśli dodatko-

wo w takim pomieszczeniu z otwartymi rękami 

powitamy chłodną i jasną kolorystykę, polu-

bimy się surową cegłą, a całość uszczuplimy 

o wszystkie niepotrzebne elementy, miejsce to 

będzie idealnym podłożem do wprowadzenia 

analogicznych akcesoriów użytkowych. 

Wśród industrialnych propozycji oświetlenia 

dostępnych na rynku, znajdziemy m.in wachlarz 

produktów skandynawskich marek HK Living 

HK LIVING PRZEMYSŁOWA 
LAMPA BIAŁA

http://designsekcja.pl/
http://www.skapiec.pl/site/cat/710/comp/7226472
http://www.skapiec.pl/site/cat/710/comp/7226472
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czy Zuiver, który spowoduje, że żaden amator 

fabrycznego stylu na pewno nie będzie miał 

problemu ze znalezieniem w nim czegoś dla sie-

bie. Typowo warsztatowy, sporej wielkości klosz 

powinien świetnie prezentować się zainstalo-

wany centralnie w miejscu typowo użytkowym, 

np. nad blatem dużego, drewnianego stołu. Co 

ciekawe przy takiej koncepcji skupienia świa-

tła do wyboru mamy wiele modeli stylowych 

lamp, rozpoczynając od tych miedzianych, po-

przez celowo zardzewiałe, postarzone produkty 

i monochromatyczne, emaliowane propozycje, 

które będą niebanalnym kolorowym akcentem 

w pomieszczeniu zdominowanym szarościami. 

Świetnym rozwiązaniem mogą okazać się 

również lampy produkowane z betonu, wśród 

których znajdziemy m.in. różnokształtne pro-

pozycje sufitowe, a także industrialne re-

flektory kierunkowe, całkowicie zmieniające 

wyobrażenie o tym materiale budowlanym. 

Jeśli z kolei właściciel mieszkania szuka oświe-

tlenia stworzonego na bazie metalu, powinien 

skłonić się w kierunku produktów w stylu okrę-

towym lub lamp górniczych, które dodatkowo 

emaliowane potwierdzą tylko założenie, że na-

wet surowość może mieć swój urok. 

Absolutną nowość na rynku w temacie pro-

duktów retro stanowią również żarówki z de-

koracyjnym żarnikiem, inspirowane źródłami 

światła, które w XIX wieku wyszły spod rąk 

Thomasa Edisona. Niewątpliwie jest to również 

dobra droga do tego, żeby w pomieszczeniu 

przez nas aranżowanym, zarówno w publicznej 

jaki i w prywatnej przestrzeni, zapanował desi-

gnerski klimat sprowokowany oświetleniem, za 

które nie zapłacimy więcej niż za inną lampę ze 

średniej półki cenowej. 

ZUIVER LAMPA GARY BLACK

http://www.skapiec.pl/site/cat/710/comp/7644066
http://www.skapiec.pl/site/cat/710/comp/7644066
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Jeśli chodzi o lampy przykładem może być 

zwrócenie uwagi na energooszczędność lam-

py, zastosowanie materiału już raz użytego 

czy ekologicznego a także wielofunkcyjność. 

Poniżej przedstawiamy projekty światowych 

designerów, którzy w ten właśnie sposób urze-

czywistniają idee eko.  

Niemiecki designer Samuel Treindl wykonał 

lampy wycinając ich kształty z już istniejących 

mebli. W kolekcji powstały m.in. lampy biur-

kowe wycięte z szafek z Ikea Ideą designera 

jest ponowne wykorzystanie nieużywanych 

już przedmiotów jako materiału dla zupełnie 

nowych produktów. Po raz pierwszy kolekcja 

została pokazana w kwietniu na tegorocz-

nych targach Salone Internazionale del Mobile 

w Mediolanie. Wszystkie produkty powstały 

Designerskie lampy – ekologia 
materiału i energooszczędność

Współcześni designerzy, którym bliski jest nurt 
eko, w swoich projektach starają się stosować  
szeroko rozumianą oszczędność. 

w Niemczech w limitowanych edycjach. Od 

września będzie można je oglądać w londyń-

skim Mint Shop London Design Festiwal.

Niezwykły projekt uniwersalnej i energoosz-

czędnej lampy jest dziełem kolejnego nie-

mieckiego designera Simona Frambacha. 

Designerska lampa wykonana jest z spienio-

nego poliuretanu. Energooszczędna żarówka 

wewnątrz lampy jest chroniona przez specjalną 

siatkę i dlatego nie ulega zgnieceniu. Lampa 

emanuje łagodnym i ciepłym światłem. Można 

ją zastosować w miejscach, do których dostęp 

jest utrudniony lub może pełnić rolę ciepłej po-

duszki czy zagłówka.

Designerzy Young & Battaglia zadebiutowali 

w Nowym Jorku wiszącą lampą z miniaturowym 
Źródło: www.sztuka-wnetrza.pl

http://sztuka-wnetrza.pl/
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Argentyńska marka Weplight stworzyła serię 

drewnianych lamp o różnych kształtach i wiel-

kościach wykonywanych z drewna buku, jesio-

nu, hebanowca, dębu lub wenge, które można 

jednostronnie wybarwić na żółty, czerwony, 

zielony lub niebieski kolor. Lampy wykonane są 

z giętkich płatów forniru, które umożliwiły pro-

jektantom realizację przeróżnych pomysłów na 

formę lamp. 

Z kolei francuski młody designer Mathieu 

Lehanneur stworzył przepiękny projekt lampy, 

która przypomina obłok. Lampa, tak jak ob-

łok, jest lekka, w różnych odcieniach bieli – od 

śnieżnej do zupełnie przeźroczystej. Każda lam-

pa, tak jak obłok, jest inna. Wnętrze z taką lampą 

każdego wprowadzi w marzycielski nastrój.

żyrandolem w środku. Projekt powstał w hołdzie 

Thomasa Edisona, wynalazcy żarówki i w od-

wołaniu do iście królewskich żyrandoli. Lampa 

powstała dla marki  Mineheart. Miniaturowy 

żyrandol jest z mosiądzu, czasza w kształcie ża-

rówki z otwartym dnem zrobiona jest z ręcznie 

dmuchanego szkła.  Maleńkie świece ustawio-

ne pionowo na dwóch poziomach wydzielają 

niewielką poświatę. Lampa z chromowaną in-

stalacją wisi u sufitu na dwu metrowym i skrę-

conym kablu.

Źródło: www.sztuka-wnetrza.pl

Źródło: www.sztuka-wnetrza.pl
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O raportach 
Skąpiec.pl
Analiza preferencji zakupowych użytkowników porównywar-

ki Skąpiec.pl jest próbą zmierzenia i opisania zachowań oraz 

preferencji korzystających niej Internautów. Dzięki treściom za-

wartym w raportach, producenci i sprzedawcy mogą lepiej roz-

poznać potrzeby kupujących, a także precyzyjniej ustalać cele 

sprzedażowe. Dostają oni bowiem informację, które produkty 

czy też jakie konfiguracje produktów są najczęściej poszuki-

wane przez użytkowników jednego z największych serwisów  

e-commerce w Polsce. 

Wydawnictwa specjalne Skąpiec.pl to cenne źródło informa-

cji nie tylko dla producentów, ale również dla konsumentów, 

którzy z roku na rok coraz chętniej korzystają z usług sklepów 

internetowych. Właśnie z myślą o miłośnikach zakupów online, 

raporty specjalne Skąpiec.pl wzbogacone zostały między inny-

mi o krótkie poradniki zakupowe oraz wypowiedzi specjalistów 

z omawianej tematyki. 

Kontakt w sprawach związanych 
z raportami Skąpiec.pl 

MARTA 
BILIŃSKA-ROCHEWICZ
Specjalista ds. PR

m.bilinska@skapiec.pl

Tel:  71 / 79-45-992

MONIKA  
KAMIŃSKA
Młodszy specjalista ds. PR

m.kaminska@skapiec.pl

tel: 71/79-45-992


