VAŠE NEPRIAME
OSVETLENIE TVORIVÉ
NÁPADY NA DOMA
DIY nápady pre domácnosť.

Ako už naznačuje názov, nepriame svetelné zdroje nesvietia priamo do miestnosti, ale obchádzajú osvetlené
plochy. Najčastejšie smerujú na stropy, steny alebo podlahy. Odtiaľ sa svetlo odráža a difúzne vyžaruje
do miestnosti. Pozornosť sa teda nezameriava na vlastný zdroj svetla, ktorý často nie je viditeľný, ale na jeho
žiarenie. Tento príjemný typ osvetlenia nevytvára takmer žiadne tiene ani ostré kontrasty, neoslňuje a vníma
sa ako obzvlášť jemný s dojmom útulnosti. Pomocou nepriameho osvetlenia je tiež možné podčiarknuť a zvýrazniť
jednotlivé oblasti alebo nábytok. Nepriame osvetlenie sa primárne plánuje tak, aby vytváralo náladu a príjemnú
atmosféru. Vždy by ho malo sprevádzať dostatočné základné osvetlenie a osvetlenie zón na určité činnosti.

DOKÁŽETE ČOKOĽVEK S OBI.

PRODUKTY,
KTORÉ POTREBUJETE
1×

LED pásik 1m s batériou, teplá biela

Č. výr. 1199512

1×

Stolné svi Tarbes Cerna

Č. výr. 1283274

1×

Svietidlo závesné Carlton čierna

Č. výr. 5089776

Návod

1

PRIDAJTE SVOJMU PRIESTORU VEĽKOSŤ
Svetlom smerovaným nahor môžete miestnosť dobre
osvetliť – predĺženými kužeľmi svetla pozdĺž steny
sa opticky zväčší výška miestnosti. Dekorácii
na stene, napríklad špeciálnemu obrazu, môžete
pridať nápadnosť alebo ho jednoducho zvýrazniť
bodovým svetlom. Nepriamym svetlom sa miestnosť
zároveň presvetlí.

2

SMER UDÁVATE VY!
Pomocou nástenných svietidiel s prednou svetelnou
clonou dosiahnete vzrušujúcu hru svetla a tieňov.
Môžete určovať smer svetla a nasmerovať ho iba
hore a dole alebo doľava a doprava, aby sa opticky
zväčšila dĺžka alebo výška miestnosti.

3

DECENTNÉ SVETLO S VEĽKÝM EFEKTOM
Pripojením svetelného pásu LED k zadnej alebo
spodnej časti nábytku ho v miestnosti môžete
osvietením zozadu opticky zvýrazniť. Pri svetelných
pásoch si môžete vybrať z rôznych farieb svetla,
pričom teplé svetlo vždy pôsobí útulnejšie.

4

NEPRIAME OSVETLENIE NÁBYTKU
Skriňa: V šatníku využite nepriame osvetlenie
napríklad vo forme svetelných pásov LED, aby ste si
pri obliekaní ľahšie našli nohavice a pulóvre. Posteľ:
Umiestnením svetelných pásov LED na okraje postele
môžete vytvoriť útulnú atmosféru, ktorá je ideálna
na pohodový začiatok dňa, alebo príjemnú náladu,
ktorá Vám pomôže sa uvoľniť. Zrkadlo: Nepriame svetlo
tu nie je len nápomocné, pretože zabraňuje cloneniu
v zrkadle, ale je aj výrazným prvkom, ktorý povznesie
celú miestnosť: Takéto svetlo vytvára mimoriadnu
atmosféru a súčasne dekoratívne zvýrazňuje
zrkadlo. Krycie lišty: Nepriamym osvetlením pozdĺž
podlahových krycích líšt môžete vytvoriť optický
priechod miestnosťou. Nepriame svetlo je pre Vaše
oči obzvlášť príjemné v skorých ranných a neskorých
večerných hodinách.

VEĽA ZÁBAVY PRI
ZOSTAVOVANÍ, ŽELÁ VÁŠ TÍM
CREATE! BY OBI.

Právne upozornenie:
Pokyny a jednotlivé kroky uvedené v týchto návodoch predstavujú iba odporúčania pre možný postup, nie sú všeobecne záväzné
a takisto sa nemusí jednať o najlepší možný postup. Napriek tomu vám odporúčame ich dodržiavať a uschovať. OBI Slovakia s.r.o.
nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky neprimeraného a neodborného postupu, ako aj prípadného zneužitia alebo
nesprávneho použitia. Zákonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté.
Dbajte na osobnú bezpečnosť a najmä na vhodné pracovné prostredie. Preveďte potrebné opatrenia a v prípade pochybností
sa obráťte na odborníka. Jednotlivé zručnosti je potrebné hodnotiť realisticky a ak si nie ste istí, je potrebné si vyžiadať odbornú
podporu. Usilujeme o čo najväčšiu presnosť vo všetkých detailoch.
OBI Slovakia s.r.o. výslovne vylučuje zodpovednosť v prípade nezodpovedajúcej a neodbornej montáže v súlade s návodom,
ako aj v prípade nesprávneho použitia materiálov a nástrojov. Tu uvedené stavebné metódy sú len odporúčaním. V závislosti
od miestnych podmienok a použitia môžu byť potrebné zmeny. Zákonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté. Počas realizácie
je potrebné dbať na dodržiavanie osobnej bezpečnosti a v prípade potreby nosiť vhodné ochranné prostriedky. Elektroinštalačné
práce môže vykonávať len kvalifikovaní elektrikári v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami. Je nutné
realistické vyhodnotenie zručností, a ak si nie ste istí, je potrebné povolať skúseného implementačného pomocníka. Práca nerobte,
ak nie ste oboznámení s príslušnými bezpečnostnými predpismi.
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