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Ogród i fasada domu nie tylko w ciągu dnia rozświetlane są migoczącymi promieniami 
Słońca. Także po zmroku mogą prezentować się spektakularnie, przyciągać wzrok i stać się 
wspaniałym miejscem spotkań, zabawy i wypoczynku. Dzięki nowoczesnym artykułom 
oświetleniowym LED można sprawić, że ogród stanie się miejscem efektownie 

rozświetlonym i uzyska niepowtarzalny klimat , a bryła domu zostanie podkreślona przez 
estetyczne architektoniczne kinkiety czy profile. 

System oświetlenia zewnętrznego powinien zostać ujęty w projekcie domu. Warto 
zastanowić się, które fragmenty budynku lub ogrodu będą przez nas najczęściej uczęszczane 
oraz które chcemy specjalnie wyeksponować za pomocą światła. 

Zaplanowanie rozmieszczenia elementów świetlnych odbywa się już na etapie montowania 

instalacji elekt rycznych. Tworząc projekt  całego oświetlenia zewnętrznego, należy zwrócić 
uwagę na kilka istotnych kwestii, takich jak rzeźba terenu, kształt i metraż budynku, 

jego bryła, nasadzenia oraz wysokość i rodzaj zastosowanego ogrodzenia. Do tych wszystkich 

warunków należy dobrać najbardziej optymalne oświetlenie, decydując się na: 

• konkretny typ lamp; 

• barwę lamp; 
• kierunek padania wiązek świetlnych; 
• typ zastosowanych opraw. 
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Wybierając lampy powinniśmy kierować się stylem budynku, aby zarówno posesja, jak i 

oświetlające ją elementy tworzyły spójną całość. Decydujmy się na lampy z jednej serii, aby 

nie wprowadzać atmosfery chaosu. 

 

Każdy ogród może być piękny po zmroku 

Wszechstronność oświetlenia ledowego powoduje, że można wykorzystać je na wiele 
różnych sposobów w dekoracji ogrodu. Do dyspozycji są między innymi żarówki led i lampy 
stojące o różnych wysokościach – zarówno w formie nawiązujących do klasyki, jak i jako 
bardziej nowoczesne i minimalistyczne. 

Podświetlenie roślin 

W podświetlaniu roślinności doskonale sprawdzają się dekoracyjne lampiony, taśmy led, kule 

świetlne i profile LED, które można rozlokować wzdłuż rabat, przy oczku wodnym, 

przy ogrodzeniu czy elementach małej architektury, aby w ten sposób pomalować drzewa, 
krzewy i kwiaty światłem. 
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Oświetlenie led - wyznaczanie stref ogrodu 

Do uwydatniania poszczególnych punktów ogrodu doskonale nadają się reflektory, których 

światło można skierować w dowolnym kierunku. Interesującą propozycją są także donice LED 
– przestrzeń wewnątrz nich pozwala na zasadzenie kwiatów lub krzewów, podczas gdy z 
zewnątrz emanują one przytulnym blaskiem. 

 

Dom skąpany w świetle 

Oświetlenie zewnętrzne domu także nie musi być nudne. Warto dopasować je indywidualnie 
do stylu budynku, aby dopełniało ono jego bryłę. Najczęściej wybierane oświetlenie domu 
to kinkiety zewnętrzne – mocowane na ścianach domu, przy wejściu, ogrodzeniu czy przy 
tarasach. Ich różnorodne style, kształty i kolory pozwalają wkomponować je do każdego 
rodzaju posiadłości. Wybrać można również lampy sufitowe, na przykład plafony czy lampy 

wiszące. Powodzeniem cieszą się poza nimi wszechstronne profile LED, które pozwalają na 
stworzenie praktycznie każdego kształtu, na przykład pod balkonem czy zadaszeniem wejścia 
do domu. Podkreślić można nimi także elewację, na przykład linię dachu lub linię 
fundamentów. Na taras lub balkon można wybrać świece LED – to klimatyczne świece z 
diodami LED, które przypominają te prawdziwe, ale przy tym są znacznie bezpieczniejsze w 

użyciu. 

Ledowe podświetlenie podjazdu 

Dzięki ledom można efektownie uwydatnić światłem podjazdy i ścieżki na posesji. Do wyboru 

mamy lampy stojące, idealne do oświetlania chodników, ścieżek w ogrodzie oraz wjazdów 
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do garażu. Wymagają one solidnego, trwałego podłoża, takiego jak płyta chodnikowa czy 
kostka brukowa. 

Równie popularnym rozwiązaniem jest wybranie oczek świetlnych montowanych płasko w 
nawierzchni, drugim – wspominane już profile LED, które także i tu zdają egzamin razem ze 
specjalnymi obudowami, które zabezpieczają je przed wilgocią i zniszczeniem. 

Pomysłowym rozwiązaniem są kostki brukowe LED – są wykonane z wytrzymałych 
materiałów i można dopasować je do zwykłe kostki brukowej, aby dzięki nim oznaczyć 
podjazd. Świetnie nadają się także do podkreślenia takich elementów jak murki czy do 
wydzielenia miejsc postojowych lub po prostu do dekoracji. 

M eble LED – funkcjonalny majstersztyk 

LED to technologia stwarzająca pokaźne możliwości w designie. Wydajne i żywotne diody 
LED stały się także na tej podstawie głównym elementem stylowych mebli ledowych, które 

od środka podświetlone są ich blaskiem. Proste siedziska w formie sześcianów, stoliki, 
krzesła to tylko najpopularniejsze propozycje, których jest znacznie więcej. To meble, które 
można z powodzeniem umieścić na balkonach, tarasach czy nawet na trawie, ponieważ są 
odporne na wilgoć. Są dostępne w różnych wariantach kolorystycznych, zarówno klasycznej 
bieli, jak i barwach tęczy. 

Dzięki artykułom LED można zatem w sposób niezwykle stylowy, a przy tym też niewysokim 
kosztem, ozdobić swój dom oraz ogród. Profile LED, kinkiety, lampy stojące, oczka, a 

nawet  kostka led czy meble ledowe – jest w czym przebierać, by przyozdobić ogród i dom 
światłem! 
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