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< FLEXIBLE 
MOCCA TRE, 
żelazo malowane 
proszkowe 
i bawełna, 
wys. 130 cm 
9design 399 zl 

> FIVE, 
metal i drewno 

sosnowe, 
wys. 142 cm 
westwing.pl 

.499 zl 

1 

< ZUIVER READES, 
metal, wys. 167 cm 
CzerwonaMaszyna.pl 
,676 zl 

< WOODLAND, 
metal i fornir 
jesionowy, 
wys. 150 cm 
kloshart.pl 
.661 zl 

< VINTAGE EGLO, 
metal i mosiądz 
wys. 135,5 cm 
mlamp.pl ,267,90 zl 

POSTAW 
rzuci snop światła na czytaną książkę lub gazetę, czasem nawet zastąpi żyrandol. 



V FLOOR, 
metal, wys. 154 cm 
niemajakwdomu.com 
799 zł 

< ISABELLA, 
metal i szkto, 
wys. - brak 
danych 
Premium Lux 
429 zł 1 

< LINDO, 
metal i kryształ 
wys. 151 cm 
Markslojd 
.799 zł 

>SORE 
metal i papier 

ryżowy, 
wys. 164 cm 
IKEA 129 zł 

xTRIPOD, 
drewno 
i bawełna 
z poliestrem, 
wys. 155 cm 
bonami.pl 
349 zł 

ZALETY LAMP 
PODŁOGOWYCH 
• W zależności od potrzeby bez problemu 
przeniesiemy je w inne miejsce. 
• Jeśli mają ruchome ramię i klosz, możemy 
kierować ich światło w różne strony, 
np. na sufit (stworzymy nastrój sprzyjający 
relaksowi, zwłaszcza gdy lampa jest wypo
sażona w ściemniacz), na ścianę (wyekspo
nujemy zawieszone na niej obrazy lub cie
kawe elementy architektoniczne), na fotel 
albo biurko (do czytania i pisania). 
• Sprawdzają się też w kąciku z telewizorem: 
łagodzą kontrast świetlny powstający między 
włączonym odbiornikiem a jego otoczeniem. 
• Modele o efektownej formie są też przy
ciągającą uwagę dekoracją wnętrza. 

< OLZA, 
metal i tkanina, 
wys. 200 cm 
Leroy Merlin 
.599 zł 

NA LAMPĘ I # \  La/ I l  Y I I  Pomoże wyczarować nastrój, 

Trudno wyobrazić sobie salon bez lampy podłogowej, czyli stojącej. 

TEKST I WYBÓR: Monika Utnik-Strugała ZDJĘCIA: producenci W 'w-»: 

no m 
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WARTO WIEDZIEĆ 
Po wycofaniu przez UE tradycyjnych żarówek 
w naszych domach nastała era energooszczęd
nych źródeł światła, w tym coraz popular
niejszych LED-ów. Kupując żarówki, braliśmy 
pod uwagę ich moc (40,60 W itd.), a co 
z LED-ami? Przyjmuje się, że 1W mocy lampy 
LED to mniej więcej 10 W mocy żarówki; 
jest to jednak przeliczenie bardzo orienta
cyjne i kierując się wyłącznie nim, możemy 
nie być zadowoleni z wyboru. Co więc 
warto sprawdzić na opakowaniu LED-ów? 
• Strumień świetlny (podawany w lumenach 
- Im). To od niego zależy, czy żarówka 
świeci mocno czy słabo - im wyższy 
strumień, tym więcej światła (moc 
informuje jedynie, ile prądu pobiera 
żarówka). Jeśli chcemy np. kupić żarówkę 
LED świecącą tak jak tradycyjna o mocy 
60 W, wybierzmy tę o jasności 700-810 Im; 
100 W to 1300-1500 Im. 
• Temperatura barwowa (określana w kelwi
nach - K). Im niższa, tym cieplejsze światło. 
Dawne żarówki emitowały wyłącznie światło 
ciepłe, w LED-ach temperatura jest zróżni
cowana. Do relaksu i tworzenia nastroju 
wybierzmy światło ciepłe (poniżej 3300 K), 
a do pracy - zimne (powyżej 5300 K). Pomię
dzy tymi wartościami znajduje się światło 
neutralne, polecane np. do korytarza. 
• Współczynnik oddawania barw (Ra). 
Jego maksymalna wartość to 100 (tyle ma 
światło słoneczne). Im wyższy współczynnik, 
tym naturalniej wyglądają kolory. W pomiesz
czeniach, w których pracujemy lub prze
bywamy długi czas, powinien wynosić 
minimum 80. 

y ANISHA, 
tworzywo sztuczne 

ABS, wys. 46 cm 
Fabryka Form 1808 zł 

> HECTOR, 
aluminium, 

wys. 126 cm 
Nap 1095 zł 

v- ZEBRA, 
szkło i tkanina, 
wys. 132 cm 
Falko 1899 zl 

v WOOD, 
drewno i tkanina, 
wys. 150 cm loftbar.pl 
,1355 zł 

< ARIGATO, 
stal malowana 
proszkowo, 
wys. 118 cm 
dł. ramienia 42 cm 
kloshart.pl 
1399 zł 



diodom 

vWIRE TRIPOD, 
metal, tworzywo 
sztuczne i tkanina, 
wys. 146 cm 
kare24.pl .1449 zl 
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< UNIVERSE, 
metal, 
wys. 160 cm 
mlamp.pl 
.1889 zl 

< SPOTLIGHT 2, 
metal, wys. 175 cm 
niemajakwdomu.com 
.1199 zl 

< TWIST TWIST, 
stal i tkanina, 
wys. 190 cm 
planetaswiatla.pl 
1489 zl 

> DRAGONFLY, 
metal i szkło, 

wys. 173 cm 
lampy.pl .1006 zl 
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> PEMBROKE, 
metal i tkanina, 

wys. 141,5 cm 
mlamp.pl .1296 zł 

jm 
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ILE ZRODEŁ ŚWIATŁA 
W POKOJU? 
Przyjmuje się, że w 12-metrowym 
pomieszczeniu natężenie światła powinno 
wynosić około 300 luksów (dla porównania: 
przy biurku - 500 luksów). Żeby uzyskać 
takie oświetlenie, potrzebujemy żarówek 
o łącznej mocy 220 W, czyli np. 4 żarówek 
50 W i jednej 20 W. Oczywiście są to war
tości orientacyjne - liczba lamp zależy 
między innymi od liczby okien, kolorystyki 
wnętrza czy nawet ustawienia mebli. 

> TRESS, 
kompozyt 

na bazie włókna 
szklanego, 

wys. 195 cm 
Fabryka Form 

5982 zl 

nozm-zmzak. 
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< MULTILAMP 
metal 
wys. 180 cm 
Czerwona-
Maszyna.pl 
2037 zł 

> ELMO 
ZICK ZACK, 
aluminium, 

mosiądz 
wys. 120 cm 

kare24.pl 
2789 zl < CHANDELIER, 

metal, szkło 
wys. 179 cm 
9design 3789 zł 

x WOODY L, 
do wyboru 
heban lub 
wenge oraz len 
wys. 175 cm 
Square Space 
wzor 



< COLIBRI, lakierowana 
stal nierdzewna 
i poliwęglan, wys. 145 cm 
Fabryka Form .2267 zl 

< ARUM, 
metal i tkanina 
wys. 200 cm 
sferalumina.pl 
.5415 zl 

> FUNK, drewno 
pokryte fornirem 

orzechowym, 
wys. 140 cm 

pufadesign.pl 
.2895 zl 

> BELL 
stal, wys. 173 cm 

Atak Design 
•4859zl 

< SWING, drewno 
pokryte fornirem 
orzechowym 
wys. 156 cm 
pufadesign.pl 
.2945 zl 

i 

x LOFT PETROL 
emaliowany metal 
wys. 85 cm 
esencjadesign.pl 
.2688 zł/bez klosza 

< BALLOONS, dmuchane 
szkło i metal, wys. 85 cm 
Nap .6966 zl 

/< GRAND CARGO, 
stal i tworzywo sztuczne 
obciągnięte płótnem, 
wys. 152 cm 
sferalumina.pl 3223 zl 


