
Jakie oświetlenie do kuchni wybrać? 

 

Jeśli zadajesz sobie to pytanie, jesteś we właściwym miejscu. Proces wyboru artykułów do 

tego pomieszczenia nie musi być męczący. Zastanawiając się, jak oświetlić kuchnię, pamiętaj 

o kilku prostych zasadach. To ułatwi Ci podjęcie decyzji i uczyni z domowej strefy 

gastronomicznej przyjazne miejsce. Pora rzucić trochę światła na ten temat. 

Jakie oświetlenie do kuchni sprawdzi się najlepiej? 

Lampy, żyrandole, żarówki LED, a może halogenowe? Dziś na rynku dostępne są różne 

produkty. Możesz na nie spojrzeć pod kątem praktycznym. Czy chcesz, żeby Twoja kuchnia 

była miejscem, w którym spotyka się cała rodzina? Wolisz skoncentrować się na 

przyrządzaniu jedzenia? Lubisz przesiadywać przy kuchennym oknie z kubkiem kawy czy 

herbaty? Odpowiedź na te pytania znacznie ułatwi dokonanie właściwego wyboru. 

Oświetlenie w kuchni powinno zaspokajać indywidualne potrzeby.  

Rodzaje oświetlenia – co warto wiedzieć? 

Najnowsze trendy uwzględniają podział oświetlenia na konkretne kategorie. Zastanów się, 

która z nich przemawia do Ciebie najbardziej. Oświetlenie centralne zapewni równomierny 

poziom jasności. Przykładem może być Lampa wisząca LED Gwen 3 x 5 W. Tego rodzaju 

produkt emituje światło, które rozchodzi się w jednakowy sposób dla całego pomieszczenia.  

 

Oświetlenie zadaniowe będzie tworzyło z kolei jasne punkty, które spełniają konkretne 

funkcje, np. koncentrują się na szafce do krojenia.  Myśląc o tym, jakie oświetlenie do 

kuchni będzie praktyczniejsze, weź pod uwagę własne przyzwyczajenia. Jeśli więcej czasu 

spędzasz przy blacie kuchennym niż przy stole, nie montuj żyrandola w części jadalnej. 

Pamiętaj też, że stworzenie punktów oświetleniowych z dużym prawdopodobieństwem 

pomoże Ci zapanować nad wydatkami za prąd.  



 

Jeśli stawiasz na aspekt wizualny, idealnie sprawdzi się tutaj oświetlenie dekoracyjne, jak np. 

Lampa wisząca Armand 1 x 60 W E27 40 x 97 cm black. Przyjrzyj się jej parametrom 

technicznym. Pomyśl, jaka lampa do kuchni jest Twoim marzeniem. Podobne produkty ze 

stali cechują się wytrzymałością. Są również w stanie zaspokoić potrzeby estetyczne sporej 

grupy osób. Niektóre elementy designerskie mogą pełnić także praktyczną funkcję, np. 

ażurowe fragmenty przepuszczają określoną ilość światła.  

Oświetlenie sufitowe, wiszące, ścienne – największe zalety 

Baza produktów dostępnych na rynku nieustannie się rozrasta. To sprawia, że z łatwością 

znajdziesz coś w pełni dopasowanego do własnych upodobań. Poznaj największe zalety 

konkretnych wariantów i przekonaj się, jakie oświetlenie do kuchni jest spójne z Twoimi 

oczekiwaniami! 

 

Oświetlenie sufitowe wciąż jest popularnym rozwiązaniem. Jego bezsprzeczna zaleta to 

wygoda. Światło rozbłyskuje zaraz po naciśnięciu włącznika, a pomieszczenie szybko staje się 

jasne. Decydując się na montaż produktu tego rodzaju, wiesz, że nie potkniesz się o żaden 

przedmiot ukryty w półmroku. Jedną z takich propozycji jest Plafon LED Yonnet 4000 K 43 cm 

czarny. Manipulowanie światłem przy pomocy przełącznika nie wymaga zachodu. Dziś 

możesz zdecydować, jaki żyrandol do kuchni kupić – świetlik, listwę czy wieloramienny.  

 

Wiszące oświetlenie udekoruje Twoją kuchnię. W tej kategorii znajdziesz zarówno fantazyjne 

żyrandole, jak i artystycznie pomalowane lampy. Jeśli nie przepadasz za przepychem, postaw 

na prostszy design. Takie oświetlenie często kojarzy się z rodzinną atmosferą, wspólnymi 

posiłkami. Szczególnie zadowoli Cię, jeśli preferujesz styl retro. Wiele modeli możesz 

wyposażyć w energooszczędne żarówki LED o dużym strumieniu światła.  

 



A jakie oświetlenie do kuchni umożliwi Ci rozjaśnienie wybranych obszarów? Strzałem w 

dziesiątkę będzie to ścienne. Daje ono określoną ilość światła przez cały czas. Sprawia, że na 

wybrane biurko czy ścianę pada jego odpowiedni strumień. Jeśli chcesz pozostawić część 

pomieszczenia nieoświetloną, a jednocześnie rozjaśnić konkretne miejsca – zainwestuj w 

kinkiety. Oświetlenie ścienne stworzy atmosferę ciepła w kuchni. W ten sposób 

wyeksponujesz też obraz lub ulubiony kwiatek. 


