Moderné
osvetlenie

modernej
kuchyne
Zosúladiť osvetlenie s dizajnom novej, modernej kuchyne a pritom dodržať všetky
nároky na osvetlenie tohto náročného, prevažne pracovného priestoru môže byť
problém. Návrh zaujímavých, výkonných svietidiel do modernej kuchyne popíšu
na realizovanom príklade odborníci z firmy Lides.
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Na navodenie príjemnej atmosféry interiéru sme zvolili
aj nepriame svetelné zdroje, ktorými sme podsvietili kuchynské skrinky a v neposlednom rade aj zasklené kamene
pod kuchynským ostrovčekom. Účelom podsvietenia bolo
zdôrazniť tento veľmi zaujímavý prvok kuchyne. Ako farbu svetla sme zvoli modrú, v duchu ktorej bola osvetlená
aj celá fasáda domu.
Ďalším zaujímavým svetelným prvkom kuchyne sú sklenené schody vystupujúce zo steny. Nechceli sme upozorňovať na ďalšie svetelné zdroje, preto sme priamo osvetlili
hranu každého schodu LED pásmi, a tým nám vznikol dojem „svetelných schodov“.

OSVETLENIE PRACOVNEJ PLOCHY

KUCHYÒA SPOJENÁ S OBÝVACOU IZBOU?
PREÈO NIE?
V súčasnej dobe je bežným trendom optické aj funkčné prepojenie kuchyne s jedálňou a obývacou izbou. Vytvára sa tak
krásny vzdušný, otvorený priestor. Takéto dispozičné riešenie nám poskytlo možnosť kombinácie denného a umelého
osvetlenia. Denné svetlo do kuchyne preniká z obývacej časti
prostredníctvom celosklenených stien.

Práca v kuchyni sa sústreďuje predovšetkým v oblasti pracovnej dosky. Jej osvetlenie sme riešili inštaláciou lineárnej linky svetla zabudovanej pod hornými skrinkami kuchynskej linky. Tým sme eliminovali vrhanie tieňov jednak
priamo od kuchynských skriniek nachádzajúcich sa nad
pracovnou doskou, ale aj od osoby stojacej pri kuchynskej
doske. Pre čo najlepšiu viditeľnosť sme opäť použili výkonové LED pásy zabudované v tenkom hliníkovom profile s polykarbonátovou krytkou, ktorý svojím dizajnom nijak na seba neupozorňuje, ale zároveň chráni LED pásy

VARIANTNÉ OSVETLENIE NAMIESTO
JEDNÉHO CENTRÁLNEHO
Keďže kuchyňa je jedným z najrizikovejších prostredí v domácnosti, musí byť dostatočne a funkčne osvetlená. Pri plánovaní osvetlenia sme dbali na to, aby bol celý priestor rovnomerne osvetlený s možnosťou nastavenia rôznych svetelných scén. Do stropu sme integrovali tenké svetelné linky rôzne natočené, čo pôsobilo veľmi moderným dojmom. Zdrojom
svetla boli výkonové LED pásy osadené v tenkých hliníkových
profiloch. Tieto profily sme zapustili priamo do stropu, aby
boli v jednej línii so stropom a nenarúšali tak jeho celistvosť.

pred ich mechanickým poškodením. Ovládanie LED pásov – ich zapínanie, vypínanie a stmievanie – bolo riešené
dotykovými spínačmi.

OSVETLENIE KUCHYNSKÉHO OSTROVA
Pre túto časť kuchyne sme zvolili viacero LED bodových
svietidiel vyžarujúcich jasné ostré svetlo. Bodové svietidlá
boli nami vyrobené priamo na zákazku. Luxusný vzhľad
im dodávali drobné kryštáliky v nich priamo zalisované.
Účelové biele vyhotovenie svietidiel kontrastovalo s čiernym obložením stropu a vďaka vysoko lesklým povrchovým úpravám kuchynského nábytku tak vznikol dojem
viacnásobného počtu svietidiel. Aby sme zachovali jednotný dizajn v celej miestnosti, rovnaké bodové svetlá sme použili aj na osvetlenie jedálenského stola.
Ïalšie informácie o návrhu osvetlenia
nájdete na www.lides.sk
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