
Jak
sprytnie
oświetlić
salon?



Daj się zainspirować!

Sercem każdego domu czy mieszkania jest bez wątpienia salon. To tutaj najczęściej spotykamy się z gośćmi, 

wspólnie z rodziną relaksujemy się i nabieramy oddechu. To tutaj codziennie krzyżują się nasze drogi. Nic więc 

dziwnego, że urządzając wnętrze największą uwagę przykładamy właśnie do niego – by był praktyczny, 

funkcjonalny, ale i przytulny.

Daj się zainspirować i zobacz, jak sprytnie stworzyć salon marzeń! 



Oświetlenie pełni bardzo ważną funkcję w każdym pomieszczeniu. To ono dostosowywane jest do aktywności 

domowników, i to za jego sprawą możemy „manipulować” atmosferą. Do salonu idealna będzie ciepła barwa 

światła, która najbardziej kojarzona jest z przytulnością. Wybierając lampę kierujmy się prostotą i elegancją, bez 

zbędnych zdobień. 

Pamiętaj, że oświetlenie powinno 

zostać dopasowane do wielu potrzeb, 

wszak to w salonie przyjmujemy 

gości, relaksujemy się z książką czy 

oglądamy telewizję. 

W ofercie marki Activejet znajdziesz 

mnóstwo ciekawych propozycji, które 

doskonale odnajdą się w Twoich 

wnętrzach! 

Baw się oświetleniem!



Ciemne barwy w salonie? 
Czemu nie!

Ciemne barwy są niezwykle eleganckie, co wespół z jasnymi tonami stworzy stylową i klimatyczną przestrzeń. To 

odcienie, które możemy wykorzystać wszędzie – sypialni dodadzą przytulności i klimatu; w kuchni podkreślą 

charakter wnętrza, a przestronny, może nieproporcjonalny salon nabierze klasycznego i stylowego wydźwięku. Nie 

bez znaczenie jest także zwrócenie uwagi na odpowiedni dobór kolorystyki mebli – decydując się na ciemne barwy 

powinniśmy kierować się zasadą kontrastu: ciemne ściany, jasne meble. Nie muszą być białe, mogą być wykonane z 

jasnego drewna. 

Kierując się zasadą kontrastu 

powinniśmy sięgać po lampy jasne. 

Przykładem może być lampa LOLY 

White od Activejet. Lampa ta stanowić 

będzie mocny akcent w każdym 

wnętrzu – jest  metalowa, masywna 

i bardzo designerska. Kolekcja LOLY 

doskonale komponuje się z ciemnymi 

barwami podkreślając ich charakter. 



Do ciemnych kolorów na ścianie 

zazwyczaj podchodzimy nieufanie i z 

dozą niepewności. Nie ulega 

wątpliwości, że takie rozwiązanie jest 

odważne, awangardowe i pełne klasy, 

jednak zanim się na nie zdecydujemy 

musimy dobrze przemyśleć swój 

wybór. Nie zapominajmy o dodatkach 

– to za ich pomocą możemy dodać 

wnętrzu pazura! Z ciemnymi barwami 

pięknie korespondować będzie 

zarówno srebro jak i złoto, co 

wprowadzi nutkę glamour. 

Ciemniejsze kolory kryją w sobie 

niezwykłą moc i potencjał – to od nas 

zależy, jak je wykorzystamy i czy 

damy im szansę!



Lubisz intensywne, mocne i wyraziste kolory? Doskonale czujesz się otulona wzorzystymi materiałami odnoszącymi 

się barwą do natury: żółć, błękit czy brąz? A może cenisz sobie pastelowe odcienie i kontrasty? Jedno jest pewne - 

takie połączenia kolorystyczne podkreślają styl wnętrza i dodają mu niesamowitego charakteru!

To właśnie w takich barwach 

doskonale odnajdzie się lampa 

wisząca COCO. Jej klasyczny, acz 

awangardowy kształt został ubrany w 

elegancką metalową siatkę, która bez 

wątpienia doda wnętrzu charakteru. 

Lampa doskonale komponuje się z 

każdym wnętrzem – zarówno pod 

względem stylu, jak i kolorystyki.

Naturalne piękno!



Wśród lamp wiszących doskonale 

korespondujących z mocnymi akcentami 

w salonie warto wyróżnić lampę SISI – jej 

minimalistyczny, acz elegancki i stylowy 

design prezentuje się naprawdę 

atrakcyjnie. Lampa – niezależnie od 

pomieszczenia – dopełnia przestrzeń, 

przez co staje się nienachalną, ale piękną 

dekoracją!

Skupiając się na kolorach płynących z natury 

niemal koniecznością jest, by w salonie 

znalazły się ciepłe akcenty. Przykładem może 

być seria koców FRUITS i DABY od marki 

Tuckano. W seriach znajdziesz zarówno 

delikatne, jak i soczyste bawy, które 

doskonale sprawdzą się w salonie! Koce 

wykonane są z miękkiego materiału, przez co 

zachwycają przyjemnym dotykiem i 

lekkością. 



Minimalizm i finezja? 

Z lampą wiszącą HOLLY to możliwe!

Z pewnością przypadnie ona do gustu 

osobom ceniącym sobie fantazyjne 

formy.

Lampa wisząca HOLLY posiada 

kolejno jedno, trzy lub pięć źródeł 

światła. Cechą charakterystyczną tej 

serii  jest jej forma, zakończona 

estetyczną elipsą. Ten opływowy i 

finezyjny kształt kryje w sobie 

mnóstwo elegancji, szyku i stylu! Z 

pewnością będzie pięknym 

dopełnieniem każdego salonu!



Minimalizm nigdy nie wyjdzie z mody. Choć minimalistycznym wystrojem rządzi prostota i wygoda, 

zaaranżowanie tego typu wnętrza wymaga wielu przemyślanych decyzji. Źle ustawiony mebel czy zbyt nasycona 

barwa ścian łatwo zepsują efekt przestronności – a przecież właśnie on najbardziej się liczy. Równie ważna jest tutaj 

kwestia oświetlenia. Odpowiednio dobrane, pozwoli nam zwielokrotnić efekt stylowej prostoty. 

Lampa wisząca EVA nada charakteru 

każdemu wnętrzu! Nietuzinkowy, 

geometryczny design w klasycznym 

kolorze sprawia, że lampa zawsze 

będzie przyciągać wzrok, stając się 

doskonałą ozdobą salonu!  Kochasz 

prostotę i klasę? Lampa wisząca EVA 

będzie dla Ciebie idealna!

Prostota w najczystszej postaci



Warto pomyśleć o lampie stojącej, którą 

można postawić przy kanapie lub obok 

ulubionego fotela, zapewniając sobie 

przytulne i wygodne światło punktowe, 

przy którym oddanie się lekturze będzie 

jeszcze przyjemniejsze! Zwróć uwagę na 

lampę ARIA - ta smukła, czarna i 

strzelista lampa z łatwością wkomponuje 

się w twoją przestrzeń.

A może elegancka lampka biurkowa? Tutaj 

warto wspomnieć o kolekcji lampek NICOLE - 

minimalistyczne i proste doskonale oświetlą 

zarówno biurkową jak i inną przestrzeń 

wymagającą dodatkowego światła. Lampka 

dostępna jest w trzech kolorach: białym, 

szarym i czarnym.



Oświetlenie Activejet - dlaczego 
warto je stosować?

Lampy od Activejet pozwalają na stworzenie niesamowitej atmosfery w domowym zaciszu. Zarówno lampy 

wiszące, jak i biurkowe czy stojące rozświetlają wnętrze jasnym, wyraźnym światłem, które doskonale 

koresponduje z nastrojem otoczenia. Wysoka jakość oraz barwa lamp nie męczą oczu i sprawdzają się idealnie jako 

podkreślenie charakteru każdego wnętrza - niezależnie od stylu. Lampy charakteryzują się długą żywotnością, co 

sprawia, że zapewnią nam wiele godzin spokojnej atmosfery i optymalnego rozświetlenia pomieszczeń.




