
Kuchenne 
inspiracje
z Activejet!



Kuchnia to dla wielu osób 
serce domu. 

To tutaj kierują swoje pierwsze 
kroki po przebudzeniu (w 
poszukiwaniu kawy), po 
przyjściu do domu z pracy, 
szkoły, imprezy, po powrocie z 
podróży.

To miejsce, które potrzebuje 
zróżnicowanego oświetlenia – 
nie tylko górnego, ale i 
punktowego. Strefa kuchenna 
rządzi się swoimi prawami, 
dlatego też musimy zadbać o to, 
aby każdy kąt, na którym 
przyrządzamy jedzenie, był 
dobrze doświetlony

Projektowanie i 
aranżacja kuchni nie 
należy do najprostszych 
czynności – liczy się tutaj 
funkcjonalność, 
ergonomia, ale i 
przestrzeń. Kwestia ta 
dotyczy również 
oświetlenia. 



To ono zapewnia komfort 
pracy i spożywania posiłków, 
a oprócz tego ma ogromny 
wpływ na wygląd 
pomieszczenia, optycznie je 
zmniejszając lub zwiększając.

W kuchni dobre 
oświetlenie to 

podstawa !

Planując oświetlenie kuchni należy wziąć pod 

uwagę wiele czynników. To właśnie światło 

tworzy odpowiedni nastrój a także podnosi 

walory estetyczne pomieszczenia oraz 

przyrządzanych potraw. Planując oświetlenie w 

kuchni musimy pamiętać, że bardzo ważne jest 

nie tylko oświetlenie główne, ale też dobrze 

doświetlone blaty robocze oraz oświetlenie nad 

stołem. Warto zastanowić się, czy w naszym 

projekcie mamy  w kuchni miejsca wymagające 

dodatkowego oświetlenia, jak barek, czy spiżarka. 

Tradycyjnym oświetleniem stają się lampy 

górne umieszczane w centralnym punkcie 

pomieszczenia. Doskonale sprawdzi się tutaj 

lampa wisząca od Activejet - LOLY. Jej 

minimalistyczny design przyciąga uwagę i staje 

się piękną ozdobą!



Gdy zasiądziemy przy kuchennym stole, albo barze, również chcemy widzieć, co mamy na talerzu. Tutaj 

ciekawą propozycją są długie, wiszące lampy, które oświetlają stół. Lampa nie może oślepiać siedzących 

przy stole osób. Światło winno padać na cały stół, ale nie wychodzić za jego obrąb. Lampy powinny mieścić 

się w zarysie blatu symetrycznie względem jego środka.  W ofercie marki Activejet wybór wzorów jest 

ogromny i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. 

Przykładem może być lampa wisząca EVA - jej geometryczny, nietuzinkowy kształt stanie się piękną 

dekoracją każdej kuchni. Niezależnie od tego, czy kuchnia urządzona jest w stylu klasycznym czy 

nowoczesnym - EVA sprawdzi się w każdych warunkach! 

Jeśli nasza kuchnia ma bardziej rustykalny lub prowansalski styl, jako dodatkowe oświetlenie doskonale 

sprawdzą się lampy stojące albo podłogowe. W takim wystroju sprawdzą się również kinkiety, które mogą 

pojawić się nad stołem kuchennym. Kinkiety to również propozycja dla wnętrz industrialnych, gdyż 

poprzez swoją formę mogą same w sobie stanowić ciekawy dodatek do nowoczesnej kuchni.  



Najlepiej sięgnąć po takie rozwiązanie, które będzie nie tylko funkcjonalne, ale i nie obciąży zanadto 
naszego wzroku. Postaw zatem na neutralne światło – doskonale podkreśli to, co aktualnie znajduje się 
na blacie i doda przestrzeni uroku. Kluczową kwestią, jaką powinniśmy się kierować podczas wyboru 
podszafkowego oświetlenia będzie rodzaj źródła światła. Jest to ważne, ponieważ niewłaściwy jego 
dobór negatywnie wpłynąć choćby na nasz wzrok. Inną, równie ważną kwestią jest zbyt duży pobór 
prądu – tradycyjne żarówki dość szybko nagrzewają się i pobierają dużo energii, przez co nie do końca 
sprawdzają się, jeśli chodzi o energooszczędność. Na co zatem się zdecydować?

Musimy mieć na uwadze to, jakie funkcje pełnić 

będzie oświetlenie – czy ma dopełniać 

aranżację, nadawać wnętrzu estetyki, czy może 

oświetlać strefę, gdzie przygotowujemy posiłki. 

Wybierając zatem kuchenne oświetlenie 

powinniśmy kierować się zasadą podziału 

pomieszczenia na strefy – to one odpowiadać 

będą za konkretnie podejmowane czynności. I 

tak na przykład powinniśmy mieć wydzielone 

miejsce do robienia porannej kawy, miejsce do 

gotowania czy krojenia. Każda z tych przestrzeni 

potrzebuje innego rodzaju oświetlenia – 

oświetlenia centralnego, zadaniowego, ale i 

takiego, które pełnić będzie jedynie funkcję 

dekoracyjną.

Zwykłe górne oświetlenie to często za mało, 

zwłaszcza, gdy znajduje się za plecami osoby 

pracującej przy kuchennym blacie. Wówczas 

idealnym rozwiązaniem jest podszafkowe 

oświetlenie LED, dzięki któremu doskonale 

widzimy powierzchnią, na której działamy 

przygotowując potrawy. Alternatywą dla listew 

LED są światłą punktowe, halogenowe, które 

pozwalają doświetlać dokładnie te sfery, na 

których nam najbardziej zależy. Takie światło 

jest dyskretne, praktyczne i energooszczędne.  



Oświetlenie podszafkowe

W porównaniu do tradycyjnych 
punktów świetlnych, dzięki 
płaskim punktom zaoszczędzisz 
miejsce przy zwiększeniu ilości 
światła w pomieszczeniu.  

Neutralna barwa światła 
doskonale wkomponowuję się w 
nastrój otoczenia. W związku z 
tym, iż nie wydzielają dużo 
ciepła, doskonale sprawdzą się 
również w szafach czy 
garderobach. Spokojnie możesz 
je stosować w miejscach trudno 
dostępnych jak poddasza, 
schowki i szafki. Lampy są 
bardzo łatwe w montażu, a 
dzięki wmontowanej 
technologii LED zaoszczędzisz 
energię!

W ofercie marki Activejet 
znajdziesz oświetlenie 
podszafkowe z 
czujnikiem ruchu – to 
doskonałe rozwiązanie 
do nowoczesnych i 
funkcjonalnych 
kuchni.ilości światła w 
pomieszczeniu. 



Kuchnia nie jest jedynie miejscem, 
gdzie gotujemy czy parzymy poranną 
kawę. To właśnie w niej najczęściej 
można teraz spotkać jadalnię.

Jadalnia w kuchni?
Czemu nie!

Połączenie to jest doskonałym rozwiązaniem, 

ponieważ automatycznie wprowadzamy do 

mieszkania przytulną atmosferę. Mało tego – 

patrząc przez praktyczny pryzmat: wydawanie 

posiłków będzie znacznie prostsze! 

Najważniejszym elementem, o który musimy 

zadbać to spójność. Warto zatem dobrze 

rozplanować kuchnię, gospodarując w niej 

zarówno miejsce do gotowania, jak i miejsce dla 

stołu.

Nie ulega wątpliwości, że to właśnie stół 

odgrywał będzie główną rolę w pomieszczeniu. 

Najlepszym rozwiązaniem jest takie ustawienie 

stołu, by możliwe było dojście do niego ze 

wszystkich stron. W ofercie sklepów jest 

mnóstwo rozmiarów stołów, dlatego w tej 

płaszczyźnie nie powinniśmy czuć się 

ograniczeni. 



Dużą popularnością cieszą się lampy wiszące w centralnym punkcie nad stołem. Nadają one przyjemnej i 

przytulnej atmosfery idealnie podkreślając wystrój. Marka Activejet oferuje szeroki wybór lamp, które 

dostosujesz do swoich potrzeb! Mało tego – odpowiednio dobrana lampa może stać się piękną ozdobą 

wnętrza! Na szczególną uwagę, względem lamp do kuchni i jadalni, zasługuje lampa COCO. Jej klasyczny 

kształt i kolorystyka zyskały nowoczesne wykończenie w postaci metalowej siatki. 

Jadalnia to bez wątpienia jedno z ważniejszych pomieszczeń w naszym domu. Powinna być ona 

funkcjonalna i wygodna, przy zachowaniu estetyki. Wszak to w niej spędzamy czas z rodziną czy 

przyjaciółmi przy wspólnych posiłkach. Inspiracji produktowych poszukaj u Activejet!



Nie ulega wątpliwości, że kuchnia jest swoistym 

centrum domu, warto zatem zadbać o to, aby 

miejsce to było jeszcze bardziej wyjątkowe! 




