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Aby kuchnia była w pełni funkcjonalna, należy zadbać o prawidłowe oświetlenie blatu
kuchennego. W ten sposób przygotowanie posiłków również po zmierzchu będzie
znacznie wygodniejsze. Wybierając oświetlenie blatu kuchennego, warto zwrócić uwagę
na kilka czynników, które sprawią, że będzie ono w pełni funkcjonalne. Istnieje kilka
sprawdzonych sposób na doświetlenie blatu kuchennego.

  Oświetlenie w kuchni - jakie wybrać?
  

Z całą pewnością jednym z najchętniej wybieranych rozwiązań, są taśmy LED umieszczone
nad blatami kuchennymi. Takie oświetlenie jest montowane na spodzie szafek wiszących. Co
więcej, jest ono w pełni funkcjonalne i równomiernie oświetla cały blat. Innym doskonałym
wyborem będzie zastosowanie punktowego źródła światła. Tutaj należy pamiętać, o
umieszczeniu go w równomiernych odstępach od siebie, co około 40 cm. W ten sposób dają
najlepszy efekt. Takie rozwiązanie jest również bardzo praktyczne. Dzięki niemu możesz
oświetlić równomiernie cały blat, a także tylko pojedyncze miejsca.

  Oświetlenie w kuchni - ciekawe rozwiązania
  

Jeśli w kuchni nie ma szafek wiszących, doskonałym rozwiązaniem będą lampy sufitowe.
Najlepiej sprawdzą się, zamontowane na suficie halogeny. Ponadto ciekawą opcją będą także
lampy wiszące. Wybierając jednak takie rozwiązania, postaw na duże natężenie światła, aby
oświetlić blat równomiernie, niezależnie od odległości, w jakiej będzie znajdować się lampa.

  Lampy nad stół do jadalni - jakie wybrać?
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Bez wątpienia do jadalni nad stół najlepiej sprawdzą się lampy wiszące, umieszczone w
centralnej części stołu. Tutaj wybór jest bardzo duży, gdyż na rynku istnieje wiele opcji takiego
oświetlenia. Nad wyspą kuchenną także świetnym rozwiązaniem będą lampy wiszące.
Zdecydowanie najlepiej sprawdzi się ich kilka, umieszczonych w równych odstępach od siebie.
Ciekawą opcją jest umieszczenie lamp wiszących na różnych wysokościach. Z pewnością takie
rozwiązanie doskonale sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach. Szeroki wybór lamp
znajdziesz w sklepie Kolory Światła .

  Nowoczesne lampy wiszące nad blat - jakie wybrać?
  

Jeśli duża część blatu znajduje się przy oknie, tutaj doskonałym wyborem będą stylowe
kinkiety. Doskonale będą wyglądać, umieszczone po obu stronach okna. Takie rozwiązanie to
doskonały wybór dla miłośników dobrego stylu i ciekawych aranżacji. Co więcej, kinkiety z
ruchomym ramieniem, znajdziesz w sklepie Kolory Światła. Zapoznaj się z ofertą tutaj https://
kolory-swiatla.pl/kinkiety-z-ruchomym-ramieniem/azzardo-zyta-wall-s-1xe27-czarny-az18
44-abazur-20cm-kinkiet.html

  

Jak widać oświetlenie blatu kuchennego, ma bardzo duże znaczenie. Dlatego też, przy jego
wyborze powinno się kierować kilkoma ważnymi czynnikami, które z pewnością pozwolą
wybrać odpowiednie oświetlenie. Pamiętaj, że blat kuchenny użytkuje się także po zmroku i
dlatego należy zapewnić odpowiednie doświetlenie. W ten sposób przygotowanie posiłków o
każdej porze będzie przyjemnym zadaniem. Co więcej, najlepiej sprawdzą się neutralne źródła
światła. Nad stołem warto umieścić lampę o ciepłej barwie. Co ważne, w kuchni najlepiej unikać
światła o zimnej barwie, które nie sprawdzi się w tym pomieszczeniu.
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