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Dekoracyjne oświetlenie led – zastosowanie we wnętrzach
W nowoczesnych wnętrzach źródła światła pełnią nie tylko funkcję praktyczną, ale również dekoracyjną.
Designerskie lampy bywają głównym aspektem nowoczesności.
Wygodnym sposobem na podkreślenie estetyki danego miejsca jest oświetlenie LED. Do podwieszanych suﬁtów,
wnęk czy nisz, będą pasować taśmy samoprzylepne z diodami LED lub oświetlenie halogenowe. Jeżeli posiadamy w
ścianie wnęki to doświetlenie takich miejsc diodami LED nada całemu wnętrzu eleganckiego i nowoczesnego
charakteru. Często tego typu rozwiązanie, wykorzystywane jest w łazienkach – we wnękach nad wanną.
Zastosowanie oświetlenia halogenowego sprawdzi się również w długich i wąskich pomieszczeniach, jak przedpokój
czy hol. Odpowiednio zainstalowane oświetlenie LED zwiększy optycznie przestronność takiego pomieszczenia.
Ciekawym pomysłem jest również oświetlenie wgłębień w ścianie, w których znajdują się dekoracje, jak obrazy,
zdjęcia, itp.
Designerskie oświetlenie, modne obecnie na przykład, w salonie lub w przedpokoju, to oświetlenieLED zamontowane na podwieszanym suﬁcie. Światło nie razi prosto w oczy, a optycznie sprawia, że pomieszczenie
nabiera jakby „głębi”. Istnieje możliwość zainstalowania diod świecących w różnych kolorach (barwę świateł można
zmieniać pilotem).
Paski z diodami LED można zainstalować również za telewizorem lub za zagłówkiem bądź plecami łóżka. Ciekawym
pomysłem będzie również przyklejenie taśmy LED pod wanną w łazience. Dekoracyjne oświetlenie można również
zastosować w przeszklonych szafkach (na przykład w salonie), w których trzymamy szkło bądź inne przedmioty.
Oświetlenie LED często stosowane jest również w dolnych partiach mieszkania – na przykład tuż przy podłodze.
Jeżeli posiadamy dom, lub mieszkanie dwu-poziomowe, dobrym pomysłem jest dodatkowe oświetlenie schodów. Do
niedawna oświetlenie schodów stosowane było głównie w hotelach, jednak obecnie taki rodzaj oświetlenia coraz
częściej znajduje zastosowanie w prywatnych domach i mieszkaniach. Schodowe oświetlenie LED jest niezwykle
efektowne – zwłaszcza gdy nasze schody wykonane są z drewna, kamienia lub szkła.
Nie należy obawiać się, że oświetlenie LED tuż przy podłodze lub przy schodach będzie w jakikolwiek sposób
niebezpieczne. Oświetlenie jest zintegrowane ze ścianą w taki sposób, że nie można o nie zahaczyć. Dodatkowo –
jako że jest to oświetlenie LED, jest bardzo wydajne będzie nam długo służyć.
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