
Tinkamas apšvietimas –  
vien tik privalumai

Įmontuotieji taškiniai šviestuvai puikiai apšvies 
skirtingas namų zonas ir derės prie įvairaus 
interjero. Tokie šviestuvai – tai funkcinis ir 
dekoratyvinis apšvietimo sprendimas viename.
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Funkcinis apšvietimas 
Virtuvėje virš darbastalių įrengti taškiniai šviestuvai padės mėgautis maisto ruošimu 
ir suteiks saugumo, nes ryškioje šviesoje viskas kur kas geriau matyti. 

Šioje brošiūroje rasite idėjų, kur namuose verta įrengti 
įmontuotųjų taškinių šviestuvų, kad pajustumėte visus jų  
privalumus ir džiaugtumėtės tinkamu apšvietimu. Taip pat – 
naudingos informacijos apie apšvietimo prekes.

Montuojamųjų taškinių šviestuvų 
galima įrengti tiek dažnai naudojamose 
patalpose, pavyzdžiui, virtuvėje, 
svetainėje, miegamajame ir vonios 
kambaryje, tiek sandėliuke ar laiptų 
zonoje. Mūsų šviestuvus galima  
naudoti ir lauke: terasoje ar balkone.

Taškiniai šviestuvai puikiai tinka 
bendrajam apšvietimui. Kadangi 
jie montuojami lubose ir jų beveik 
nesimato, nekils sunkumų priderinti 
prie interjero.

Šviesa visiems atvejams

Miegamasis

Vonios kambarys

Laiptai

Sandėliukas

Lauko erdvė SvetainėVirtuvė
Bendrasis apšvietimas 
Vonios kambario apšvietimas taip pat svarbus. Mūsų montuojamuosius taškinius 
šviestuvus galima naudoti tiek bendrajam, tiek dekoratyviniam apšvietimui, 
todėl norėdami ramiai pasimėgauti karšto vandens vonia, tiesiog pritemdykite jų 
skleidžiamą šviesą – akimirksniu taps jaukiau.
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Dekoratyvinis apšvietimas 
Tinkamas dekoratyvinis apšvietimas – sėkmingo vakaro sudedamoji dalis. 
Naudokite taškinius šviestuvus poilsio nuotaikai sukurti ir maloniai leiskite laiką 
vieni, su šeima ar draugais. Ir nebūtinai kambaryje, juk mūsų taškinių šviestuvus 
galima įrengti ir terasoje ar balkone.

Kaip išsirinkti?
Rinkdamiesi montuojamuosius taškinius šviestuvus, pagalvokite apie:

•	Taškinių	šviestuvų	dydį  
Kambaryje, kuriame norėsite įrengti 
taškinių šviestuvų, reikės sumontuoti 
kabamąsias lubas. Kadangi įrengiant 
papildomas lubas šiek tiek sumažėja 
patalpos aukštis, didelius montuoja-
muosius šviestuvus rekomenduojama 
rinktis, jei patalpa aukšta. Jei lubos 
žemos, rinkitės mažesnio dydžio 
taškinius šviestuvus. 

•	Galimybę	reguliuoti	 
Atsižvelkite į savo poreikius: 
stacionarūs šviestuvai skleidžia 
šviesą tik žemyn, o reguliuojamieji – 
įvairiai, todėl juos galėsite nukreipti 
taip, kaip norisi. Pavyzdžiui, į 
paveikslus ant sienos.

Akcentinis apšvietimas 
Jei norite, kad mėgstamiausi paveikslai ar akį džiuginančios interjero detalės 
išsiskirtų iš aplinkos, lubose įrenkite taškinių šviestuvų ir nukreipkite į juos.  
Tokie šviestuvai taip pat puikiai tinka darbui.

Patarimai:

• Labai svarbu palikti pakankamo 
dydžio tarpą tarp kabamųjų ir tikrųjų 
lubų šviestuvams įmontuoti.

• Apskaičiuokite atstumą tarp taškinių 
šviestuvų, kad jie tinkamai apšviestų 
visą patalpą ar pasirinktą zoną.

Patalpos dydis Taškinių	šviestuvų	skaičius
KILINGE
(lemputės: LEDARE 
GU10 400 lm)

HÄGGUM
(lemputės: LEDARE 
GX53 600 lm)

TURUMA
(lemputės: LEDARE 
GX53 1000 lm)

4 kv. m 3 vnt. 2 vnt. 1 vnt.

8 kv. m 4 vnt. 3 vnt. 2 vnt.

14 kv. m 6 vnt. 4 vnt. 3 vnt.

20 kv. m 8 vnt. 5 vnt. 4 vnt.

Kiek taškinių šviestuvų reikės, priklauso nuo patalpos dydžio ir kitų šviestuvų (jei 
naudosite ne tik taškinius). Bendrojo pobūdžio rekomendacijos yra šioje lentelėje:

4m

2m 2m

4m

2m 2m

4m

2m 2m

Pavyzdys:

KILINGE 3 vnt. HÄGGUM 2 vnt. TURUMA 1 vnt.
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Naudinga	žinoti

Rekomenduojame rinktis šias lemputes:
•	Įmontuotieji	šviestuvai	KILINGE: šviesos diodų lemputės LEDARE GU10,  

400 liumenų. Nėra galimybės reguliuoti apšvietimo ryškumą. Šiuose 
šviestuvuose įmontuotas apsaugos nuo perkaitimo įtaisas, todėl galima  
naudoti tik taupiąsias lemputes iki 7 W. 

•	Įmontuotieji	šviestuvai	HÄGGUM: reguliuojamo ryškumo šviesos diodų 
lemputės LEDARE GX53, 600 liumenų.

•	Įmontuotieji	šviestuvai	TURUMA: reguliuojamo ryškumo šviesos diodų 
lemputės LEDARE GX53, 1000 liumenų.

Su izoliaciniais gaubteliais.
Lempučių rinkinyje nėra.
Šviesos ryškumo reguliatoriaus rinkinyje nėra.
IP44 atitiktis.

Taip pat skaitykite šviestuvų surinkimo ir montavimo instrukcijas.
Kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

Įkvėpimui
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