Oświetlenie w łazience
Nowoczesne lampy wiszące w łazience ze względu na funkcje jakie pełni powinno być
bardzo dobre i jasne. Przy lustrze gdzie panie malując się potrzebują szczególnie światła
powinny znajdować się jasne lampki, które włączane będą oddzielnie od reszty oświetlenia w
łazience, by bez potrzeby nie marnować energii. Na ścianach dla zbudowania klimatu
powinniśmy umieścić kinkiety o kolorze pasującym do naszej łazienki. Ciekawym
rozwiązanie są halogeny wbudowane w sufit dające możliwość regulowania natężenia
światła, częściej jednak na główne oświetlenie łazienki wybierane są nadal żyrandole.
Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na materiał z jakiego zbudowane są oprawy, powinny
być one odporne na wilgoć, parę i zachlapania.

Oświetlenie w sypialni i pokoju dziecka
Oświetlenie w sypialni i pokoju dziecka można podzielić na trzy grupy, oświetlenie
główne,lampy na ścianę i lampki stojące. Oświetlenie główne jest to najczęściej żyrandol pod
sufitem, jest on odpowiedzialny za ogólne oświetlenie pokoju, które nie powinno być za
mocne. Oświetlenie naścienne czyli przede wszystkim kinkiety, odpowiedzialne są one za
nastrój budujący klimat, powinny dawać światło o ciepłej, pastelowej barwie.Lampy stojące
najczęściej swoje miejsce znajdują na szafkach nocnych przy łóżkach lub na biurkach. Gdy
nasze dziecko boi się ciemności powinniśmy w jego sypialni zamontować regulator natężenia
światła lub żarówkę energooszczędną.

Jak wybrać odpowiednią lampę stojącą?
Lampy stojące inaczej zwane są lampami podłogowymi. Jest to element oświetlenia, bardzo
atrakcyjnie prezentujący się w większych pomieszczeniach takich jak salon czy sypialnia.
Możemy je także spotkać w restauracjach i niektórych biurach czy gabinetach – wszędzie tam
gdzie przyda się nieco domowego klimatu. Łatwość zmiany miejsca, w którym możemy je
postawić pozwala dowolnie zaaranżować otaczającą przestrzeń.
Rodzaje lamp podłogowych a wnętrza
Obecnie najpopularniejsze są modele o dość prostych, geometrycznych wręcz kształtach. W
chłodnych i surowych wnętrzach ciekawie wyglądać będą wąskie, stalowe lampy wzbogacone
o jeden nieco „cieplejszy” akcent jak klosz wykonany z tkaniny lub szkła. Równie atrakcyjny
efekt uzyskamy decydując się na zwykłą, srebrną lub szarą lampę jako kontrast dla
„przytulnie” urządzonego pomieszczenia.
Możemy również postawić na lampę w stylu retro, czyli np. drewnianą lub ceramiczną. Choć
modele te należą obecnie do rzadkości, jeżeli dobrze się rozejrzymy znajdziemy
odpowiadających nam producentów.

Lampa stojąca to wydatek praktyczny, jeżeli spędzamy długie wieczory na czytaniu, bądź po
prostu chcemy zaoszczędzić energię. Niektóre z nich mają regulowaną wysokość, lub
dodatkową funkcję w postaci ściemniacza. Funkcja ta umożliwia płynne regulowanie jasności
światła, które daje lampka.
Lampy kryształowe można wyodrębnić jako typ lamp, charakteryzujących się wysoką
elegancją. Do swoich salonów wybierają je głównie właściciele wytwornych rezydencji czy
luksusowych pensjonatów. Najbardziej pożądany w ich przypadku jest klosz wykonany z
pojedynczego kryształu, lub połączonych ze sobą kryształków. Największą ich atrakcją jest
efekt mieniącego się światła. Pamiętajmy by lampy tego typu czyścić za pomocą specjalnego
płynu – np. Krystalister.
Przykładowi producenci
Nowodvorski – producent proponuje nowatorskie rozwiązania, w postaci technologii LED. W
aktualnych katalogach odnajdziemy kolekcję lamp kryształowych oraz kolekcję Disney
przeznaczoną do pokojów dziecięcych.
ANS – oferuje linię nowoczesnych lamp wykonanych ze stali. Ich plusem jest dobra jakość za
niewielką cenę, oraz modny design. Większość modeli jest zaprojektowana minimalistycznie.
Cena, jaką zapłacimy za lampę podłogową tej firmy to ok. 100zł.
Kaja to producent lamp nowoczesnych, jak i bardziej klasycznych – w różnych kategoriach
cenowych. Najlepsze są te wiszące i żyrandole.
Wśród nich ładnie prezentują się modele z kilkoma źródłami światła. W niektórych modelach
klosze mają kształt kwiatowego „dzwonka”, inne zakończone są na wzór świecznika. Ceny
lamp stojących firmy kaja wahają się między 100 a 700zł.
Italux ma już swoistą renomę w branży oświetleniowej. Nowatorski wygląd, oraz wysokie
technologie sprawiają, że marka jest coraz częściej wybierana przez osoby poszukujące
oświetlenia naprawdę dobrej jakości. Wśród lamp stojących odnajdziemy modele klasyczne
jak i te całkowicie nowoczesne, przyciągające niezwykle atrakcyjną formą. Do
konserwatywnego wystroju wnętrza będą pasować takie modele jak np. Belinda, Skim lub
Grenada.
Oryginalne wzornictwo w połączeniu z funkcjonalnością jest domeną skandynawskiej marki
Northern Lighting. Morten Kildahl natomiast proponuje nam dość zabawnie wyglądający
model BENDER. Model ten ma proporcje lampki nocnej, dużo większy rozmiar sprawia
jednak, że lampa nie odbiega niczym od tych, stawianych na podłogę. Odginany klosz daje
możliwość regulacji kąta, pod jakim pada światło. Za ten model lampy zapłacimy ponad
2000zł.

