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ICARO, ISLO, PESTO, MERO i ARCO. Ponadczasowy urok czerni - klasyczne 
elementy oświetleniowe od Activejet 

 
 
Czerń jest w modzie od dekad nie tylko na wybiegach słynnych projektantów. 
To stały akcent wystroju wnętrz, który nigdy się nie znudzi i nie przeminie. 
Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że pasuje do wielu stylów, jest elegancki 
i wyrafinowany. Dotyczy to także elementów oświetlenia! 
 
Małe powierzchnie 
 
Czerń w domu czy mieszkaniu sprawdzi się dosłownie wszędzie. Można pokusić 
się o meble, glazurę, tapetę i elementy oświetlenia w tym kolorze. Jest jedna 
prosta zasada, o której trzeba pamiętać – jeśli urządzasz bardzo małą 
przestrzeń, lepiej nie decydować się na podłogę i ściany w tak ciemnym kolorze. 
W ten sposób optycznie pomniejszysz na przykład niewielką sypialnię. Jeśli 
jednak nie chcesz rezygnować z tego koloru, postaw na dodatki. Czarny dywan, 
szafka nocna czy pled na łóżko – to wszystko jest dozwolone nawet na 
niedużym metrażu. 
 
Nie zapomnij też o oświetleniu. W małej sypialni doskonale sprawdzą się 
kinkiety, które powiesisz przy łóżku. Pozwala to zaoszczędzić sporo miejsca, 
które zabrałyby dodatkowe lampy ustawione na podłodze, nocnych szafkach 
czy biurku. Wielbicielom czerni z pewnością spodoba się seria ICARO. Do 
wyboru macie energooszczędne kinkiety dekoracyjne z dwoma i trzema 
źródłami światła o naturalnej barwie. Sprawdzą się one idealnie do czytania i 
pracy przy komputerze, zarówno w klasycznym, jak i nowoczesnym wnętrzu. 
 
Rozjaśnij ciemną łazienkę 
 
W czerni pięknie wyglądają także łazienki, tu jednak nie można zapomnieć o ich 
dobrym doświetleniu. Miejsce, w którym szykujemy się codziennie do pracy i 
które trzeba dobrze posprzątać, nie może być zbyt ciemne. Kinkiet ISLO to 



 

 

mocny czarny akcent, który będzie idealnym dopełnieniem wnętrza. Został on 
wyposażony w zamglone szkło rozpraszające, które zapewnia doskonałe 
oświetlenie, bliskie barwy światła dziennego, idealne do codziennych zabiegów 
przed lustrem. Diody LED nie pobierają dużo energii i pozwolą Ci zaoszczędzić 
na rachunkach. ISLO ma owalny kształt - jeśli wolisz prostokątny, postaw na 
czarny kinkiet PESTO o białej barwie światła. Możesz wybrać także eleganckie i 
proste kinkiety z serii ICARO – doskonałe do łazienek minimalistycznych i 
oszczędnych w formie. 
 
A co z pozostałymi elementami o tym kolorze w łazience? Tu właściwie 
ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Można zakupić szafki, glazurę, a nawet 
ciemną armaturę! 
 
Duży salon 
 
Salon o dużej powierzchni będzie idealnym miejscem do wyeksponowania 
dyskretnego uroku czerni. Tu możesz sobie pozwolić nawet na podłogę lub 
ścianę w tym kolorze (do wyboru masz między innymi tapety i cegły 
pomalowane na ten kolor). Czarna lampa, kanapa, zasłony czy stół z krzesłami 
to także dobry wybór.   
 
Pokoje, w których organizujemy przyjęcia często ozdobione są obrazami lub 
grafikami. Tu znowu sprawdzi się światło w ciemnej oprawie. Czarny kinkiet 
dekoracyjny MERO stworzy w Twoim pomieszczeniu niezwykły klimat i nada mu 
jeszcze więcej unikalnego charakteru. Dzięki zastosowaniu diod LED oszczędzisz 
energię i zmniejszysz koszty zużycia prądu. Kinkietem MERO z łatwością 
podświetlisz ozdobne zdjęcia lub plakaty, zamieniając je w efektowny i 
szykowny dodatek. Dzięki temu prostemu zabiegowi, wyeksponowane w ten 
sposób detale stają się motywem przewodnim pomieszczenia, nadając mu 
konkretnego stylu i klimatu. 
 
Łatwość czyszczenia 
 
Niejedna osoba, która przepada za czernią we wnętrzach ma uzasadnione 
obawy o utrzymanie czystości. Na ciemnych powierzchniach dużo szybciej 
widać wszelkie plamy, kurz i zacieki. W przypadku produktów od Activejet nie 
musicie się o to martwić. Posiadają one ergonomiczną konstrukcję i są bardzo 
łatwe w czyszczeniu! Możecie zatem stworzyć dzięki nim wnętrze nie tylko 
piękne, ale i sterylne. 
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Grupa Kapitałowa ACTION S.A., do której należy marka Activejet, to jeden z wiodących podmiotów na rynku dystrybucji 
sprzętu IT i RTV/AGD/GSM w Polsce oraz znaczący producent sprzętu komputerowego. W skład Grupy Kapitałowej ACTION 
wchodzą m.in. ACTION Europe (spółka działająca na niemieckim rynku), Centrum Edukacyjne ACTION i Actionmed 
(dystrybucja najnowocześniejszych rozwiązań, technologii i usługi w obszarze ochrony zdrowia). ACTION jest właścicielem 
sklepów sieci Specjaliści RTV/AGD i projektów e-commerce: sferis.pl, gram.pl. Od 2006 r. Spółka jest notowana na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. ACTION dystrybuuje produkty największych dostawców na świecie, jest również 
producentem sprzętu IT pod własnymi markami: Actina (komputery stacjonarne, serwery), Activejet (materiały 
eksploatacyjne, produkty oświetleniowe i zasilające) oraz Actis (materiały eksploatacyjne). 

 Więcej informacji na: www.action.pl 


